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NOTERA 

DENNA RAPPORT ÄR FRAMTAGEN I UNDERVISNINGEN. DET HUVUDSAKLIGA SYFTET 
HAR VARIT TRÄNING I PROBLEMLÖSNING OCH METODIK. RAPPORTENS SLUTSATSER 
OCH BERÄKNINGSRESULTAT HAR INTE KVALITETSGRANSKATS I DEN OMFATTNING 
SOM KRÄVS FÖR KVALITETSSÄKRING. RAPPORTEN MÅSTE DÄRFÖR ANVÄNDAS MED 
STOR FÖRSIKTIGHET. DEN SOM ÅBEROPAR RESULTATEN FRÅN RAPPORTEN I NÅGOT 
SAMMANHANG BÄR SJÄLV ANSVARET. 
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SAMMANFATTNING	  
Följande rapport är en utvärdering av brandsäkerheten för idrottsanläggningen Tyrs 

Hov i Tyringe i Hässleholms kommun. Fokus läggs på personsäkerheten vid brand 

inom byggnaden. Rapporten är avsedd som en del av examinationen i kursen 

Brandteknisk Riskvärdering vid Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering vid 

Lunds Tekniska Högskola.  

Tyrs Hov rymmer en rad olika idrottsverksamheter spridda i och utanför en byggnad 

med flera våningsplan. Utvärderingen inleddes med ett platsbesök där byggnaden och 

dess brandskydd undersöktes. 

Utvärdering av brandsäkerheten sker med hjälp av kvalitativa och kvantitativa 

bedömningar som inleds med en grovanalys av relevanta brandrisker inom 

anläggningen. I samband med detta tilldelas respektive scenario ett riskindex som är 

en sammanvägning av scenariots uppskattade konsekvenser och sannolikheten för 

dessa.  

Bland brandscenarierna väljs ett antal av dem ut, baserat på riskindex och logiska 

resonemang, för djupare analys. Tillsammans bedöms dessa täcka in anläggningens 

relevanta brandrisker inom den valda avgränsningen. De utvalda brandscenarierna är  

• brand i atrium 

• brand i omklädningsrum i anslutning till korridor/brottningshall  

• brand i omklädningsrum i anslutning till bowlinghall  

• brand i kontor 

Alla startutrymmena för brand karakteriseras av hög brandbelastning med 

lättantändligt material och en påtaglig risk för anlagd brand.  

Analys görs genom användande av statistiska underlag, bedömningar och 

simuleringsprogram, vilka kompletteras med handberäkningar. Brandscenariernas 

påverkan på omgivningen simuleras med programmen FDS 5 och CFAST 6 medan 

utrymningarna simuleras med programmet Simulex. Framtagna data för tid till 

kritiska förhållanden respektive tid för utrymning jämförs och ligger till grund för 

bedömningen av om brandsäkerheten är godtagbar eller ej.  
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Utifrån resultaten ges förslag till åtgärder. De föreslagna åtgärdernas påverkan av 

brandscenarierna analyseras innan de därefter fastställs. De föreslagna åtgärder som 

anges under rubriken ”åtgärder som skall genomföras” är följande: 

• Bowlinghallen: skapa en ny utrymningsväg. 

• Gymmet: skapa en ny utrymningsväg. 

• Hissar: klargör om hissarna ska användas till utrymning eller ej och utforma 

en strategi för utrymning av rörelsehindrade. 

• Samlingssalen på övre entréplan: överväg att låta samlingssalen bli en egen 

brandcell, alternativt neka övernattningar i rummet. Tillse även att 

fönsterutrymning kan genomföras på ett smidigt sätt.  

• Tydlig utmärkning av utrymningsvägar: samtliga utrymningsvägar skall förses 

med utrymningsskyltar som är väl placerade och lätta att se.  

• Korrekta utrymningsplaner: tillse att alla utrymningsplaner är korrekta. 

• Larmdon: förse avskilda utrymmen med optiska larmdon. 

 

Tillämpade värden för indata till simuleringarna innehåller många osäkerheter. 

Förutom ett konservativt förhållningssätt till dessa genomförs känslighetsanalyser för 

att undersöka hur mycket en viss parameter påverkar utdata. Rapporten avslutas med 

ett utförligt diskussionsavsnitt som behandlar exempelvis svårigheter som uppstått vid 

arbetet, lärdomar som tillägnats, vad som kunde ha gjorts annorlunda och allmänna 

slutsatser som kan dras om arbetet. 

Resultaten av utvärderingen påvisar att personsäkerheten vid en brand på Tyrs Hov 

kan anses vara god inom val avgränsning, förutsatt att föreslagna åtgärder genomförs.  

  



  VII 

NOMENKLATUR	  
A Golvarea [m2] 

AO Öppningsarea [m2] 

AT Total innerslutningsarea (minus öppningsarean) [m2] 

H Rumshöjd [m] 

H0 Öppningens höjd [m] 

ΔHC Förbränningsentalpi [kj/kg] 

Hkrit Kritisk rökgashöjd över golvet [m] 

hk Värmeövergångstal [W/m2K] 

I Detekterad intensitet [-] 

I0 Ursprunglig intensitet [-] 

L Rumslängd [m] 

m Massa [kg] 

m Massavbränninghastighet [kg/s] 

Q  Effektutveckling [kW] 

q´´ Effektutveckling per areaenhet [kW/m2] 

Ta Omgivningstemperatur [K] 

Tg Brandgastemperatur [K] 

t Tid [s] 

tut
 Utrymningstid [s] 

W Rumsbredd [m] 

ε Emissivitet [-]  
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σ Stefan-Boltzmanns konstant 5,67*10-8 [W/(m2K4)] 

𝜃  Synfaktor [-] 

- Dörrbredd [m] 

- Flöde genom dörr [individer/s] 

- Gånghastighet [m/s] 
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1	  INLEDNING	  
Denna rapport är framtagen som en del av examinationen i kursen Brandteknisk 

Riskvärdering (VBR054) vid Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering vid Lunds 

Tekniska Högskola.  

I följande avsnitt presenteras bakgrund, syfte, mål, metod och avgränsningar under respektive 

underrubrik. 

1.1	  Bakgrund	  

Tyrs Hov är en idrottsanläggning i Tyringe i Hässleholms kommun. Anläggningen brukas för 

föreningsliv och skolidrottsverksamhet, men även för aktiviteter såsom spinning, gym, 

bowling och skridskoåkning med deltagare från en bred målgrupp.  

1.2	  Syfte	  

Syftet med rapporten är att kontrollera om brandsäkerheten på Tyrs Hov uppfyller 

tillfredställande krav för personsäkerhet. Vidare är rapportens syfte att ge studenterna 

möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper som de tillägnat sig i tidigare kurser. 

1.3	  Mål	  

Målet med rapporten är den skall kunna fungera som underlag till eventuella förbättringar av 

brandskyddet på Tyrs Hov med avseende på personsäkerheten.  

I arbetet skall tydliga råd för vad som skall respektive bör åtgärdas presenteras. Effekterna av 

förslagen skall kontrolleras såväl analytiskt som genom logiska resonemang.  

1.4	  Metod	  

Metoden som använts under arbetet med rapporten bygger på att först identifiera och 

analysera brandscenarier som tillsammans täcker in en maximal del av objektets brandrisker, 

se figur 1. Metodiken för att identifiera och välja ut brandscenarier bygger på ett 

förhållningssätt inspirerat av Wald-paradigmen (NFPA, 2002). Det innebär att brandscenarier 

med stora konsekvenser och en icke försumbar sannolikhet har prioriterats framför sannolika 

brandscenarier med låg konsekvens, även om riskindex blivit densamma i de båda fallen. 

Anledningen till detta är att personsäkerheten i byggnaden ökar om den designas utifrån 

allvarligare bränder. Med begreppet icke försumbar sannolikhet menas att scenarierna 
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begränsas till att omfatta material som redan finns inom objektet. Ett exempel på vad som i 

denna rapport anses som en försumbar sannolikhet är att en pyroman för dit ett oljefat och 

tänder på det. I enlighet med detta förhållningssätt är persontätheten i byggnaden den 

förväntat högsta. Detta fyller två syften; det första är att säkerställa att konsekvenserna av 

respektive scenario är acceptabla vid maximal förväntad persontäthet. Det andra syftet är att 

identifiera huruvida det finns flaskhalsar i utrymningsdimensioneringen av objektets 

brandskydd. Detta för att skapa en analys i sin helhet och inte enbart se till de enskilda 

brandscenarierna. 

 

Figur 1 Flödesschema som visar arbetsmetoden under arbetet 

Därefter utvärderades konsekvenserna av de dimensionerande bränderna. 

Effektutvecklingskurvor konstruerades och tiden till kritiska förhållanden och för utrymning 

beräknades. 

Slutligen gjordes en värdering av brandsäkerheten. Kan riskerna accepteras? Om svaret blev 

ja så avslutades arbetet. Om svaret blev nej så föreslogs åtgärder, varpå scenariot analyserades 

på nytt i en iterativ process tills resultatet blev tillfredställande.  
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2	  OBJEKTET	  
Här beskrivs översiktligt Tyrs Hov som objekt, vilka aktiviteter som bedrivs inom byggnaden 

och hur rapporten är avgränsad.  

2.1	  Objektsbeskrivning	  

Tyrs Hov är en idrotts- och fritidsanläggning som byggdes år 1972 och finns belägen i 

Tyringe i Hässleholms kommun. Fritidsanläggningen inhyser ett flertal aktiviteter och riktar 

sig till en bred målgrupp. Totalt jobbar 13 anställda på anläggningen, vilka bemannar denna 

samtliga dagar i veckan utom söndagar. Lokalen kan delas in tre olika avdelningar, för 

ritningar se figurerna 2,3 och 4 (Hässleholms kommun, 2011). 
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Figur 2 Översikt övre entréplan. Rum 1 och 2 är kontor. Rum 3 är samlingssal/sovsal (ÅF-infrastruktur AB, 2005) 
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Figur 3 Översikt nedre entréplan. Siffran 1 markerar Marias trappa (ÅF-infrastruktur AB, 2005) 
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Figur 4 översikt källare. Siffran 1 markerar hissen i atriet, 2 markerar ett ställverk, 3 tvättstuga, 4 elcentral, 5 

gymavdelning, 6 café i bowlinghallen, 7 bowlingbanor, 8 omklädningsrum, 9 Marias trappa (ÅF-infrastruktur AB, 

2005) 
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• Avdelning 1 Ishallen:  

Ishallen har plats för 3500 åskådare varav 2800 av dessa är ståplatser och 700 är sittplatser. 

Vintertid är huvudverksamheterna konståkning, åkning för allmänheten och ishockey. 

Sommartid används rinken till inlinesåkning och som dansgolv (Hässleholms kommun, 

2011). Isrinken är omgiven av en läktare i betong. De betongförsedda sittplatserna kan förses 

med sittkuddar och är på vissa platser försedda med fasta plaststolar. Under den nordvästra 

läktaren ligger ett flertal omklädningsrum. I respektive hörn av ishallen finns uppbyggda 

utrymmen av trä. I ishallens östra del finns en korvkiosk. Korvkiosken är försedd med bland 

annat grill, tändvätska och kaffebryggare. Höjden från golvet till taket i hallen varierar mellan 

10 och 14 meter. Väggarna är mestadels beklädda med träpanel.  

• Avdelning 2 Simhallen:  

Simhallen är utrustad med fyra 25 meter långa banor, rutschkana, massagepool och 

bastuavdelning. Enligt uppgift från driftsansvarig1 hyser badavdelningen i snitt 350 personer 

per dag varav cirka 150 individer som mest förväntas vistas i lokalen samtidigt. 

Väggbeklädnaden består av träpanel, tegel eller fönster med fönsterkarmar av aluminium. 

• Avdelning 3 Sportavdelningen:  

Sportavdelningen innefattar tre olika plan. Samtliga plan sammanbinds av ett stort trapphus, 

kallat atriet, där trapporna är ca 1,6 meter breda. Avdelningen är även försedd med två hissar 

med en dörrbredd på 0,8 meter. En av de två hissarna är lokaliserad invid trappen i atriet, och 

den andra går mellan sporthallens läktare och bottenplan. Väggarna i avdelningen är beklädda 

med en cirka 3 centimeter tjock träpanel av furu. Det finns även två mindre trapphus vilka 

binder samman våningsplanen. Ena trappan är centralt placerad och ansluter till samtliga tre 

våningsplan och leder upp väster om caféavdelningen på entréplan.  Den andra är placerad i 

sydvästra delen av byggnaden och går under benämningen Marias trappa, se figur 3 och 4. 

Marias trappa sammanbinder källarplan med sportavdelningen, trappan leder slutligen upp till 

markplan och tjänar på så vis som en utrymningsväg. 

På det översta planet finns en huvudentré med öppning via atriet till foajén, cafeteria samt 

ingång till simhall och sporthall. Cafeterian har en matsalsdel och en serveringsdel med ett 

mindre kök. Matsalsdelen innehar ett flertal bord och totalt plats för 25-30 personer. Sydväst 

                                                
1Muntlig källa (Mohlin, 2012) 
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om cafeterian finns två kontor och ett samlingsrum som sporadiskt används för möten och vid 

ovanliga tillfällen som övernattningslokal, se figur 2. Värt att nämna är att den ena av de två 

utrymningsvägarna ifrån samlingsrummet utgörs av ett öppningsbart fönster för vidare 

utrymning via ett lägre tak utanför.  

Sporthallen har plats för 300 sittande personer (Hässleholms kommun, 2011). Enligt uppgift 

från driftsansvarig1 kan personantalet, vid exempelvis matcher, uppgå till maximalt 350 

personer. Denna siffra ter sig rimlig utifrån den grova uppskattning av möjligt personantal 

som kunde göras på plats. 

Det mittersta planet, illustrerat i figur 3, omfattar idrottshall samt ett flertal omklädningsrum. 

Omklädningsrummen sammanbinds via en korridor. Utrymning sker genom atriet eller från 

någon av de bortre sidorna i korridoren. Det är även möjligt att utrymma till övre plan via en 

trappa belägen i korridorens mitt.  

Det nedersta planet är beläget under marknivån. Planet rymmer en bowlinghall, 

brottningshall, bordtennishall, spinningsal, gym och ett flertal omklädningsrum och 

förrådslokaler. De olika utrymmena sammanbinds av två korridorer.   

I bowlinghallen finns fyra stycken bowlingbanor, se figur 5. Framför bowlingbanorna finns en 

serveringsdel med en mindre köksyta. Enligt uppgifter2 och med hänsyn till mängden 

sittplatser och antal bowlingbanor uppskattas maximalt 30 personer befinna sig i lokalen 

samtidigt. Utrymning kan ske åt två håll. En utrymningsväg går via korridoren med en bredd 

på 1,40 meter som leder till atriet. Den andra utrymningsvägen går mellan den ena väggen 

och bowlingbanornas sträckning, in bakom bowlingmaskinen och vidare till ett trapphus 

kallat Marias trappa, se figur 6. Den sistnämnda utrymningsvägen har en minsta bredd på ca 

0,4 meter mellan bowlingmaskinerna och väggen. Korridorens bredd ökar senare till 0,6 

meter för att slutligen mynna till en dörr, vinkelrät mot utrymningsvägen, med bredden 0,8 

meter. Dörren är försedd med såväl dörrvred som regel.  

                                                
2 Muntlig källa (Mohlin, 2012) 
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Figur 5 Visar bowlinghallens utseende 

 

Figur 6 Visar det smala utrymmet mellan bowlingmaskinerna och väggen. Förtydligande: skynket är passagen 

Brottningshallen, bordtennishallen och spinningsalen är anslutna till varandra och till en 

gemensam korridor. Brottningshallen är försedd med en stor brottningsmatta, men i övrigt 

inget nämnvärt möblemang. I normalfallet befinner sig drygt 20 personer i lokalen vid 

användning, men vid tävling kan dörrarna mellan bordtennishallen och brottningshallen 

öppnas upp och det totala utrymmet kan då inrymma upp till 100 personer. Vid dessa 
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tävlingar kan även lösa stolar vara spridda över utrymmet. I brottningshallen finns en 

mekanisk brandgasventilation installerad. Denna aktiveras manuellt av räddningstjänsten. 

Bordtennishallen ligger mitt emellan brottningshallen och spinningsalen och enligt 

anläggningschef befinner sig högst 10 personer i utrymmet samtidigt. I spinningsalen finns 

cyklar utplacerade över hela ytan och högst 15-20 personer förväntas befinna sig i utrymmet. 

Spinningsalen är i direkt förbindelse med trapphuset, Marias trappa. I likhet med 

brottningshallen finns det i spinningsalen en mekanisk brandgasventilation installerad som 

aktiveras manuellt av räddningstjänsten. 

Gymmet är anslutet till atriet genom såväl en kortare trappa som en handikapphiss. Det 

förväntade antalet människor i lokalen bedöms vara 10-30 personer. Den andra 

utrymningsvägen består av ett utrymningsschakt med tillhörande stege, se figur 7. 

 

 

Figur 7 Bilder på utrymningsväg från gymmet via schaktet 

Den korridor som är ansluten till bordtennisrum och spinningsal är cirka 1,40 meter bred och 

2,40 meter hög. I mitten av korridorens sträckning finns en utrymningsväg som via en trappa 

leder till korridoren på det övre planet. I den bortre änden finns även en utgång mot atriet. 

Öppningen mot båda dessa utgångar är brandcellsavgränsade och dörrarna är försedda med 

magnetisk dörrstängning.  
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Den korridor som leder till bowlinghallen är även den cirka 1,40 meter bred. I gången står en 

skåpsrad längs den ena väggen vilket gör att utrymmet blir 40 cm smalare under vissa 

sträckor.  

I anslutning till atriet finns maskinrum till hissen, hiss, städförråd, tvättstuga och ställverk. 

För tvättstugan finns ett brandtillbud dokumenterat, orsakat av en överfylld torktumlare3.  

2.2	  Avgränsningar	  

Rapporten behandlar enbart personsäkerheten på Tyrs Hov vid händelse av brand. Det innebär 

att fokus läggs på brandens initiala skede och den tid som krävs för att säkerställa utrymning 

av lokalen. Ingen hänsyn tas till byggnadens bärförmåga, brandspridning till eller skada på 

omkringliggande objekt, skador på miljön eller räddningstjänstens möjlighet till säker insats. 

Det presenteras ingen ekonomisk kalkyl, men den ekonomiska rimligheten beaktas då 

åtgärdsförslag presenteras. Givetvis finns även andra scenarier än brand vilka kan kräva 

utrymning av lokalen. Inom verksamheten på Tyrs Hov hanteras bland annat ammoniak och 

klor. Då rapporten i grund är ämnad att beakta brandsäkerhet görs bedömningen att utrymning 

till följd av icke brandrelaterad orsak ej är relevant i rapporten. Självklart finns det ett 

riskperspektiv även med avseende på dessa scenarier, men de skulle ta en allt för stor 

proportion av arbetsbelastningen sett till rapportens huvudsyfte.  

Då utrymningsförhållandena bedöms bli mest kritiska i sportavdelningen, sektion 4, avgränsas 

rapporten till att enbart omfatta denna del. Motivet till detta är bland annat att en omfattande 

panelbeklädnad utgör en kraftig brandbelastning och att en brand vid en kritisk punkt, 

exempelvis atriet i foajén, kan resultera i flera blockerade utrymningsvägar, se tabell 1. 

Faktumet att sportavdelningen, sektion 2, på flera ställen sammanbinds med långa korridorer 

och att det nedersta planet ligger under jord försvårar utrymningen ytterligare. Då det finns få 

utrymningsvägar i förhållande till antalet individer riskerar därför systemet att bli överbelastat 

vid utrymning. 

Om brand skulle inträffa i andra avdelningar inom Tyrs Hov än sporthallen, det vill säga 

ishallen alternativt simhallen, anses möjligheterna till utrymning av dessa vara bättre. Detta då 

de jämfört med sportavdelningen befinner sig ovan jord och har en bättre planlösning ur 

utrymningssynpunkt. Då tiden till att göra en omfattande analys av anläggningen är begränsad 

avgränsas rapportens vidare analys till att endast behandla sportavdelningen. Detta då en 

                                                
3 Muntlig källa (Mohlin, 2012) 
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analys av denna bedöms ge bäst förbättring av anläggningens brandsäkerhet med tanke på 

ovan nämnda tidsbegränsning. I och med ovan beskrivna avgränsning kommer ishallen och 

simhallen inte analyseras vidare.  

Då ventilationssystemet i Tyrs Hov är försett med brandgasspjäll anses inte 

brandgasspridning kunna ske via ventilation från en brandcell till en annan. Därför görs ingen 

fortsatt utvärdering av ventilationen. Inte heller den mekaniska brandgasventilationerna i 

brottningshallen och spinningsalen kommer att behandlas vidare i rapporten. Detta eftersom 

de aktiveras av räddningstjänsten när de anlänt till objektet och därför anses de inte påverka 

utrymningsförhållandena. 
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3	  BEFINTLIGT	  BRANDSKYDD	  
Till det befintliga brandskyddet inom Tyrs Hov hör ett automatiskt brandlarm med talat 

meddelande. Förutom rökdetektorer är anläggningen utrustad med fyra manuella 

tryckknappar utplacerade i entrén, fläktrummet i källarplan, i ishallen på vaktmästeriet på 

bottenplan och under simhallen på bottenplan (Siemens, 2006). Anläggningen är sedan 2006 

även utrustat med optiska larmdon i träningslokaler, bowlinghall, simhall och 

omklädningsrum (Levins Elektriska AB, 2006). Vid ett larm har personalen i uppgift att 

påskynda utrymning och vid behov styra val av utrymningsvägar4. Anläggningen är också 

utrustad med brandposter och utplacerade brandsläckare. 

Brandlarmet är sektionerat för att undvika utrymning av hela objektet vid eventuellt larm och 

är kopplat direkt till räddningstjänsten (Brandförsvarsförvaltningens Service AB, 2006). 

Förutom brandlarm är objektet brandcellsindelat med klass EI60. Dörrarna i 

brandcellsgränserna är utrustade med magnetupphängda dörrstängare. Brandcellsindelningen 

åskådliggörs i figur 2-4. 

3.1	  Detektionssystem	  

Utrymningslarmet är sektionerat enligt tabell 2. Sektionering innebär att enbart berörda delar 

av anläggningen utryms vid brand. Vilka delar av byggnaden som tillhör respektive sektion 

visas i tabell 1 (Levins Elektriska AB, 2006). Enligt tabell 1 och 2 förekommer det att vissa 

sektioner i anläggningen även larmar andra sektioner vid ett eventuellt larm. Det tydligaste 

exemplet på detta är sektion nr 4 - Entréhall och atriet som vid detektion även larmar sektion 

1,3 och 5, se tabell 2  

  

                                                
4 Muntlig källa (Mohlin, 2012) 
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Tabell 1 Brandlarmssektionering för Tyrs Hov 

Sektionsnummer Sektion 

1 Ishall 

2 Lärarrum 

3 Entréhall + atriet 

4 Sporthall + träningslokaler 

5 Simhall 

Tabell 2 Beskrivning över hur de olika sektionerna är sammanbundna. Y-axeln visar de sektioner där brandlarmet 

aktiveras utifall en sektion på X-axeln har detekterat. 

Ytterligare 

sektioner 

som larmas 

Sektion som ursprungligen detekterar brand 

 1 2 3 4 5 

1 X X X   

2 X X  X  

3 X  X  X 

4  X X X  

5   X  X 
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4	  STATISTIK	  
Som underlag vid bedömning av sannolikhet för respektive brandscenario har nationell 

insatsstatistik från år 2010 använts. Statistiken behandlar allmänna byggnader där 

idrottsanläggningar utgör en mindre andel. Delar av statistiken har därför valts ut för att passa 

Tyrs Hovs förutsättningar. Det innebär att scenarier som ej är relevanta för anläggningen, 

såsom exempelvis brand i sovrum eller silo inte har inräknats. Vidare har kategorin ”annat” 

exkluderats, då den inte anses tillföra något. De kvarvarande scenarierna har alltså fått en 

förhållandevis högre procentandel än vad som anges i ursprungskällan (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, 2011).  

I tabell 3 kan fördelningen av olika startutrymmen för brand utläsas. Tabell 4 visar antal och 

andel bränder per startföremål och tabell 5 visar antal och andel byggnadsbränder per 

brandorsak (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011). 

Tabell 3 Byggnadsbränder per startutrymme 

Utrymme Antal [st] Andel [%] Utrymme Antal [st] Andel [%] 

Kök  572 39 Bastu 41 3 

Utanför byggnaden 145 10 Förråd/klädkammare 19 1 

Soprum/sopnedkast 28 2 Samlingslokal 98 7 

Källare (ej boyta) 28 2 Försäljningslokal 77 5 

Eldriftrum 52 4 Korridor 83 6 

Tvättstuga 47 3 Personalutrymme 60 4 

Trapphus 36 2 Kontor 27 2 

Badrum/toalett 115 8 Totalt 1484 	  100 

Fläkt/luftbehandl. rum 56 4    
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Tabell 4 Fördelning av startföremål för brand i allmänna byggnader 

Föremål Antal	  [st] Andel	  [%] Föremål Antal	  [st] Andel	  [%] 

Spis 336 25 Kläder 27 2 

Byggnadens utsida 159 12 Torktumlare 19 1 

Papper/kartong 199 15 Bastuaggregat 19 1 

Annan lös inredning 93 7 Kyl/frys 19 1 

Uppvärmningsanordning 43 3 Glödlampa 22 2 

Andra elinstallationer 94 7 Diskmaskin 20 2 

Maskin 9 1 Gardiner 11 1 

Fläkt/annan 

vent.anläggning 
28 2 Transformator 7 1 

Elcentral 54 4 Dator 18 1 

Lysrörsarmatur 81 6 Kaffebryggare 21 2 

Brandfarlig vätska 38 3 Totalt 1	  331 100 

Tvättmaskin 14 1    

Tabell 5 Fördelning av brandorsaker för brand i allmänna byggnader 

Brandorsak Antal [st] Andel	  [%] Brandorsak Antal [st] Andel	  [%] 

Glömd spis 302 19 Friktion 19 1 

Tekniskt fel 372 23 Heta arbeten 22 1 

Soteld 15 1 Barns lek med eld 43 3 

Anlagd med uppsåt 486 30 Återantändning 11 1 

Värmeöverföring 139 9 Blixtnedslag 7 0 

Rökning 79 5 Fyrverkerier 21 1 

Levande ljus 45 3 Explosion 6 0 

Gnistor 13 1 Självantändning 30 2 

  	   Totalt 1610 100	  
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Risken för anlagd brand med uppsåt bedöms vara betydande. Den relativa andelen anlagda 

bränder i skolor och förskolor var under åren 1998-2007 40-50 procent. Verksamheten i Tyrs 

Hov utgörs till viss del av idrottsaktiviteter för skolklasser och skolungdomar. Utifrån detta är 

ett rimligt antagande att risken för anlagd brand i anläggningen liknar den för skolor. I skolor 

är det vanligaste startutrymmet för brandtillbud toaletter och trapphus. I badrum och toaletter 

finns det gott om antändligt material och gärningsmannen är skyddad från upptäckt. Även 

trapphus kan innehålla rikligt med bränsle och tillåta gärningsmannen att agera relativt 

oupptäckt (Blomqvist & Johansson, 2009).  

Den mest förekommande tidpunkten för bränder i skolor, såväl anlagda som icke anlagda, har 

visat sig vara runt lunchtid eller tidigt på kvällen (Blomqvist & Johansson, 2009). De mer 

omfattande bränderna sker dock på kvällar och helger då sannolikheten för upptäckt är lägre 

(Andersson , Dahl, Mårtensson , & Anderson, 2009).   

I 45 procent av fallen hinner branden självslockna innan räddningstjänsten är på plats. I 

endast tre procent av fallen sprider sig branden till flera rum eller flera brandceller. Mer 

omfattande statistik finns att tillgå i figur 8 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

2011). 

 

Figur 8 Fördelning av bränders omfattning i allmän byggnad 

Då Tyrs Hov bedöms falla inom definitionerna av skola och publik lokal kan det anses troligt 

att brandorsaker beror på anlagd brand i utrymmen som exempelvis trapphus, toalett och 

omklädningsrum. Detta antagande kommer att ligga till grund för fortsatt grovanalys. Man får 
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givetvis inte bortse från att anläggningen även hyser kontor och olika former av kök, men de 

anses vara mindre relevanta med avseende på risken för anlagd brand.   
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5	  BRANDSCENARIER	  
I detta avsnitt presenteras identifierade brandscenarier och vad de bedöms ha för sannolikhet 

att inträffa samt dess konsekvens. Bland dessa väljs sedan dimensionerande brandscenarier ut 

för vidare analys. Förutom brandscenarier ges här även flaskhalstestet en kort genomgång. 

5.1	  Grovanalys	   

Grovanalys innebär att en kvalitativ bedömning av varje risk görs. Nedan presenteras ett 

flertal brandscenarier i olika delar av byggnaden. En bedömning av sannolikhet och 

konsekvens har gjorts för respektive scenario där de graderats med en skala 1-5. Graderingen 

5 innebär alltså mycket stor sannolikhet/konsekvens och 1 innebär mycket liten 

sannolikhet/konsekvens. Brandscenarierna har sedan tilldelats ett riskindex som är produkten 

av sannolikheten och konsekvensen. Den specifika definitionen av konsekvens i denna 

utvärdering är om de utrymmande utsätts för kritiska förhållanden i respektive scenario. 

Faktorer som tas i beaktande för detta är bland annat möjlighet till utrymning och uppkomst 

av kritiska förhållanden. Resultaten sammanfattas i en riskmatris, se figur 9. 

Vid slutgiltigt val av dimensionerande brandscenarier har utgångspunkten varit detta 

riskindex i kombination med logiska resonemang. Brandscenarier med hög konsekvens och 

en icke försumbar sannolikhet har prioriterats framför sannolika brandscenarier med låg 

konsekvens, även om riskindex blivit detsamma i bägge fallen. Anledningen till detta är att 

personsäkerheten i byggnaden ökar om den designas utifrån allvarligare bränder. Detta i 

enlighet med det av Wald-paradigmen inspirerade förhållningssätt som beskrivs i metoden.  

SCENARIO	  1.	  BRAND	  I	  BOWLINGHALLENS	  SERVERING	  

I serveringen finns såväl spis som andra typer av köksutrustning. Enligt statistik för år 2010 

står köksbränder för nästan en tredjedel av de inträffade bränderna i allmän byggnad. 

Sannolikheten för att en brand inträffar anses därför vara hög. En brand i serveringen antas 

kunna upptäckas innan branden hunnit tillväxa så pass att utrymning blivit omöjlig. De 

människor som befinner sig i bowlinghallen bör alltså hinna varna varandra och utrymma 

lokalen.  

Sannolikhet:    4 

Konsekvens:   2 

RI:   8 
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SCENARIO	  2.	  BRAND	  I	  FÖRRÅD	  INVID	  UTRYMNINGSVÄG	  

Vid den utrymningsväg som går från bowlinghallen mot Marias trappa finns ett förråd med 

verktyg, kartonger, hyllor och förvaringsboxar. En brand i förrådet kan ge ett snabbt 

brandförlopp. Sannolikheten att en brand startar anses dock som låg då inga rimliga 

antändningskällor finns på plats. Förrådet ligger bakom bowlingmaskinerna varpå folk 

kommer att befinna sig på avstånd, med gott om tid att utrymma genom huvudingången om 

brand likväl skulle inträffa.  

Sannolikhet:   1 

Konsekvens:   2 

RI:   2 

SCENARIO	  3.	  BRAND	  I	  OMKLÄDNINGSRUM	  INVID	  BOWLINGHALLEN	  

Huvudingången till bowlinghallen kantas av omklädningsrum på båda sidor. I anslutning till 

omklädningsrummen finns toaletter. Toaletter är det vanligaste utrymmet för anlagd brand i 

skola, varpå sannolikheten att brand skulle inträffa i omklädningsrum eller intilliggande 

utrymmen anses vara betydande (Blomqvist & Johansson, 2009). Eftersom toaletten antas 

innehålla lättantändligt papper och omklädningsrummen innehåller kläder antas branden 

kunna uppnå betydande effektutveckling. Brandgaser bedöms kunna blockera korridoren, 

vilken utgör huvudingång till bowlinghallen, varpå utrymning försvåras markant. 

Konsekvensen bedöms därmed vara hög.  

Sannolikhet:  3 

Konsekvens:  4 

RI:    12 
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SCENARIO	  4.	  BRAND	  I	  JACKOR	  I	  ATRIUM	  	  	  

På källarplan i atriet finns klädhängare med plats för ett femtiotal jackor. Klädhängarna sitter 

på en vägg klädd med träpanel varvid en eventuell brand med stor sannolikhet kommer att 

sprida sig till intilliggande jackor och längs med träfasaden. Trapphus är en vanlig plats för 

anlagd brand i skolor varpå sannolikheten för brand bedöms vara betydande (Blomqvist & 

Johansson, 2009). Atriet fungerar som såväl huvudingång som utrymningsväg från alla de tre 

våningsplanen. Även personerna i gymmet bedöms vara i behov av att kunna utrymma genom 

atriet. Detta scenario kan därmed få allvarliga konsekvenser.   

Sannolikhet:   3 

Konsekvens:   5 

RI:   15 

SCENARIO	  5.	  BRAND	  I	  PAPPERSKORG	  I	  ATRIUM	  	  

På källarplan i atriet finns en papperskorg på väggen in mot idrottshallen. Papperskorgen 

sitter på en vägg klädd av träpanel varvid en eventuell brand har möjlighet att sprida sig längs 

med denna.  

Sannolikhet:   3 

Konsekvens:   3 

RI:   9  

SCENARIO	  6.	  BRAND	  I	  TVÄTTSTUGA	  	  	  

I anslutning till atriet på källarplan finns en tvättstuga med två tvättmaskiner och en 

torktumlare. Utifrån statistiska data bedöms sannolikheten för brand i dessa föremål vara låg, 

se tabell 3. Att tidigare incidenter har skett gör att sannolikheten uppgraderas till en tvåa på 

den femgradiga skalan. Scenariot sker i ett obefolkat utrymme och vidarespridning sker till 

samma utrymme som branden i scenario 4 startar i.   

Sannolikhet:   2 

Konsekvens:   3 

RI:   6 
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SCENARIO	  7.	  BRAND	  I	  STÄLLVERK	  	  

På bottenplan i anslutning till atriet finns ett ställverk. Sannolikheten för brand bedöms utifrån 

statistik för brand i elcentraler, se tabell 3. Sannolikheten är låg men ej försumbar. 

Konsekvensen vid brand bedöms vara låg eftersom ställverket befinner sig inom egen 

brandcell.  

Sannolikhet:   2 

Konsekvens:   1 

RI:   2 

SCENARIO	  8.	  BRAND	  I	  SERVERING	  PÅ	  ENTRÉPLAN	  	  

På entréplan finns en servering med plats för 25-30 gäster5. Serveringen rymmer 

köksutrustning såsom spis, smörgåsgrill, kaffebryggare etcetera. Sannolikheten för brand i 

kök bedöms vara hög med utgångspunkt ur statistik för bränder i offentliga lokaler, se tabell 

4. Tre utrymningsvägar är dock anslutna till lokalen varpå konsekvenserna för caféets gäster 

bedöms som måttliga. Utrymmet är en egen brandcell och konsekvenserna för personer i 

intilliggande utrymmen bedöms vara måttliga. 

Sannolikhet:   4 

Konsekvens:   2 

RI:   8 

SCENARIO	  9.	  BRAND	  PÅ	  TOALETT	  PÅ	  ENTRÉPLAN	  	  	  

I norra delen av entréhallen finns toaletter. Sannolikheten för anlagd brand på toaletter 

bedöms som betydande utifrån statistik för anlagda bränder i skolor (Blomqvist & Johansson, 

2009). Konsekvensen bedöms som begränsad då dörren ut till entrén oftast är stängd samt att 

det är ont om brännbart material utanför toaletterna.  

Sannolikhet:   3 

Konsekvens:   2 

RI:   6 

                                                
5 (Mohlin, 2012) 



  23 

SCENARIO	  10.	  RÖKFYLLNAD	  I	  KORRIDOR	  	  

På bottenplan finns en korridor som binder samman flera av källarplanets lokaler. 

Sannolikheten att brand uppstår i korridoren anses som ringa, men däremot bedöms 

sannolikheten för att brand startar i något av de intilliggande utrymmena som betydande. 

Bland de intilliggande utrymmena återfinns bland annat omklädningsrum, toaletter, en bastu, 

förråd och aktivitetslokaler. Om brandgaser tränger ut i korridoren kan två av det nedre 

planets utrymningsvägar blockeras, vilket drastiskt kan försämra möjligheten till säker 

utrymning. Det kan inte heller uteslutas att brandspridning sker till korridoren från brandens 

startutrymme.  

Sannolikhet:   3 

Konsekvens:   3 

RI:   9 

SCENARIO	  11.	  RÖKFYLLNAD	  AV	  BROTTNINGSHALL	  

Brottningshallen är ett utrymme där det kan förekomma en hög persontäthet. Sannolikheten 

för uppkomst av brand i utrymmet bedöms vara låg. Sannolikheten för brand i de intilliggande 

omklädningsrummen bedöms däremot som betydande. Toaletter och avskilda utrymmen är 

typiska platser för anlagda bränder (Blomqvist & Johansson, 2009). Eftersom utrymmena 

ligger inom samma brandcell som brottningshallen skulle en brand innebära rökfyllnad och 

brandspridning till brottningshallen med betydande konsekvenser som följd. Brandförloppet 

bedöms vara hastigt och röksspridningen som snabb. Inom detta scenario ryms även 

rökfyllnad av pingishall och spinningsal då scenarierna är likartade, med skillnaden att fler 

människor bedöms vistas i brottningshallen. Det kan inte uteslutas att brandspridning även 

kan ske till brottningshallen från brandens startutrymme. 

Sannolikhet: 3 

Konsekvens:  5 

RI:  15 
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SCENARIO	  12.	  BRAND	  I	  KONTOR	  	  

På det översta planet finns två kontor som bland annat innehåller stationära datorer, skrivare, 

papperskorgar och bokhyllor med papper. Sannolikheten för brand i dator bedöms som liten 

utifrån statistiskt material i tabell 3. Konsekvensen bedöms vara låg då få människor väntas 

befinna sig i nära anslutning till dessa rum.  

I ovanliga fall kan övernattande befinna sig i lokalen bredvid. Konsekvensen uppgraderas då 

till en femma på den femgradiga skalan.  

Sannolikhet:   1 Vid övernattning: 1 

Konsekvens:   2 Vid övernattning: 5 

RI:   2  RI, vid övernattning: 5 

SCENARIO	  13.	  BRAND	  I	  KORRIDOR	  PÅ	  PLAN	  2	  

På det andra planet finns en korridor som sammanbinder omklädningsrummen med den stora 

sporthallen. De intilliggande utrymmena befinner sig i egna brandceller och en brand i dessa 

utrymmen bedöms inte påverka korridoren. Korridoren är även relativt fri från brännbart 

material varpå sannolikheten för brand anses vara låg. Om en kraftig brand skulle uppstå kan 

konsekvenserna bli allvarliga. Korridoren är kritisk ur utrymningssynpunkt varpå många 

människor kan drabbas om de försöker utrymma intilliggande omklädningsrum. Brandgaser 

kan även strömma ut i den intilliggande idrottshallen där upp till 350 personer kan förväntas 

vistas samtidigt.  

Sannolikhet:   1 

Konsekvens:   4 

RI:   4 
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SCENARIO	  14.	  BRAND	  I	  SPORTHALL	  

Med utgångspunkt i de aktiviteter som förekommer i sporthallen bedöms sannolikheten för 

uppkomst av brand vara låg. Då väggarna är klädda med träpaneler och flera stora redskap är 

brännbara finns det god bränsletillgång för brand. Dock innebär den höga takhöjden att det tar 

lång tid innan kritiska förhållanden uppstår, varpå personerna som befinner sig i lokalen har 

god tid på sig att utrymma. Därför bedöms konsekvenserna vid brand vara måttliga.  

 Sannolikhet:   1  

Konsekvens:   3  

RI:    3  

Grovanalysen ovan bedöms vara heltäckande för relevanta brandrisker inom avgränsningen 

på Tyrs Hov. För bottenplanet har samtliga aktiviteter som förekommer där inkluderats i 

något brandscenario beskrivet ovan. Ett exempel på detta är att de tänkbara scenarierna 

’rökfyllnad av pingishall’ och rökfyllnad av spinningsal’ inkluderas i scenariot ’rökfyllnad av 

brottningshall’.  

Liknande resonemang förs för möjliga brandscenarier på andra plan, exempelvis att scenariot 

’brand i kontor’ även täcker in kylskåpsbrand i korridoren, brand i förråd et cetera. 
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5.2	  Riskmatris	  	  

Nedan presenteras de olika scenariernas sannolikhet att uppstå samt deras respektive 

konsekvens i en riskmatris. De scenarier som är markerade i fetstil är de som har valts ut som 

dimensionerande bränder. 

 

Figur 9 Riskmatris 
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5.3	  Val	  av	  dimensionerande	  brand	  	  

Nedan presenteras de brandscenarier som valts ut för djupare analys. Scenarierna har valts ut 

med stöd av riskmatrisen i figur 9 och genom logiska resonemang.  

Scenario 3 innefattar brand i ett, till bowlinghallen, intilliggande omklädningsrum.  Detta 

scenario valdes som dimensionerande brand då branden inte kunde anses som osannolik men 

konsekvenserna som allvarliga. Anledningen till detta är att brandgaser bedöms kunna tränga 

ut i den inlöpande korridoren och blockera den större av de två nödutgångarna från 

bowlinghallen. Personer i bowlinghallen skulle därmed tvingas utrymma genom en mindre 

utrymningsväg som mynnar mot Marias trappa, vilket skulle ta lång tid.  

I detta scenario ryms även scenario 1 vilket behandlar brand i bowlinghallens servering. Detta 

scenario bedöms ha en högre sannolikhet att inträffa, men få mindre konsekvenser då den 

större utrymningsvägen inte lika tidigt skulle blockeras av brandgaser.  

Scenario 4 valdes eftersom sannolikheten för brand inte kunde anses som ringa och 

konsekvenserna ansågs som allvarliga. Personerna i gymmet skulle ha svårt att utrymma om 

trapphuset i atriet blockerades av en större brand eftersom utrymmets andra utrymningsväg 

utgörs av en stege som kan vara mycket svårforcerad för funktionshindrade. Trapphuset 

fungerar som utrymningsväg även för utrymmen på andra plan i anläggningen. Ifall 

trapphuset blockeras utav varma och toxiska brandgaser som följd av brand skulle det ge 

konsekvenser även för utrymning av dessa utrymmen.  

Scenario 5 och 6 sker i samma utrymme som scenario 4, men bedöms ge ett mindre allvarligt 

brandförlopp och konsekvenser. Därför antas dessa scenarier rymmas inom scenario 4. 

Scenario 10 och scenario 11 som innefattar brand i omklädningsrum och rökfyllnad av 

intilliggande korridor respektive brottningshall på bottenplan kan ge svåra konsekvenser. 

Korridoren är kritisk ur utrymningssynpunkt då två stycken utrymningsvägar är anslutna till 

denna - trapphuset upp till korridoren på det ovanliggande planet och dörren till atriet, se figur 

4. Korridoren är inte en egen brandcell, vilket skapar en risk för brand- eller 

brandgasspridning till intilliggande utrymmen. Med detta avses inte spridning till atriet, då en 

brandcellsgräns finns mellan korridoren och detta. 

Brottningshallen är kritisk då den kan rymma en hög persontäthet och takhöjden är låg. 
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Scenario 12 valdes på grund av den brandgasspridning som kan ske från kontoren till den 

närliggande samlingslokalen. Konsekvenserna kan bli allvarliga eftersom samlingslokalen 

stundtals fungerar som sovsal för övernattande gäster. För lokaler med sovande personer är 

acceptabel gräns för brandgasspridning till annat utrymme en procent av den mottagande 

brandcellens volym (Valik & Strömgren, 2011). Detta krav bedöms inte uppfyllas vid 

nuvarande utformning då utrymmena befinner sig inom samma brandcell. Sovande personer 

är mycket utsatta och har inte lika god varseblivnings- och utrymningsförmåga som vakna 

personer. Risk finns att brandgaser sprids emellan utrymmena och förhindrar att personerna 

vaknar. 

5.4	  Bortprioriterade	  brandscenarier	  	  

Flertalet identifierade brandscenarier bortprioriterades eftersom konsekvenserna bedömdes 

vara relativt låga.  

Scenario 13, som behandlar en större brand i korridoren på mittenplan, valdes bort eftersom 

sannolikheten för detta scenario anses vara ringa. Detta då korridoren vanligen är fri från 

brännbart material.  

Scenario 5 valdes inte som dimensionerande brand. Detta eftersom Scenario 4 innefattar en 

brand i samma utrymme och bedöms ge större konsekvenser.  

5.5	  Flaskhalstestet	  

Valet att utföra ett flaskhalstest gjordes då författarna ville undersöka hur lokalernas 

utrymningsmöjlighet påverkades av omkringliggande verksamheter. Detta för att inte enbart 

fokusera på enskilda brandscenarier utan även skapa en helhetsbild av utrymningsmöjligheten 

på Tyrs Hov. Efter analys av objektet valdes slutligen att analysera utredningsmöjligheterna i 

anslutning till Marias trappa. Detta då det finns möjlighet att många utrymmande väljer denna 

utrymningsväg och att det på så vis riskerar att bli problem mellan utrymmande från 

källarplan och utrymmande från idrottshallen. 
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6	  BEDÖMNINGSMETODIK	  	  
I detta avsnitt presenteras under respektive underrubrik de definitioner, verktyg och modeller 

som används för att analysera de utvalda brandscenarierna.  

6.1	  Skadekriterier	  

De skadekriterier som hänsyn tas till vid bedömningen av huruvida ett förhållande är kritiskt 

för en utrymmande individ eller ej har sin utgångspunkt i de rekommendationer som getts ut 

av Boverket (Boverket, 2011). Där finns gränsvärden för brandgaslagrets nivå ovan golv, 

siktbarhet, erhållen värmedos, temperatur, värmestrålning och toxicitet. För scenarier som 

simuleras med programmet CFAST 6 beaktas brandgaslagrets höjd och temperatur som 

kritiska faktorer. För simuleringar gjorda i FDS 5 tas hänsyn till sikt, värmedos, temperatur 

och värmestrålning. Vid dessa simuleringar räcker det att ett av dessa kriterier uppfylls för att 

kritiska förhållanden ska anses råda. Mer ingående om respektive parameter beskrivs nedan.  

BRANDGASLAGRETS	  HÖJD	  	  

Den kritiska brandgashöjden beräknas med hjälp av ekvation 2. 

Hkrit=1,6+0,1*H. (Valik & Strömgren, 2011)  (Ekvation 2) 

TEMPERATUR	  	  

Den maximala tillåtna temperaturen för tillfredställande utrymning är 80°C (Boverket, 2011). 

I denna rapport har temperatur uppmätts 1,8 meter ovan golv i simuleringar gjorda med FDS 

5. För simuleringar gjorda med CFAST 6 definieras kritiska förhållanden som den tid då både 

kritisk höjd på brandgaslagret och den kritiska temperaturen 80°C har inträffat.  

SIKT	  	  

Siktförhållandena får ej understiga tio meter för lokaler större än 100 kvadratmeter (Boverket, 

2011). I denna rapport är sikten uppmätt på höjden 2,0 meter ovan golvnivå.  

VÄRMESTRÅLNING	  	  

Enligt Boverkets rekommendationer är kritisk strålning 2,5 kW/m2 (Boverket, 2011). I denna 
rapport har dessa rekommendationer följts.  

VÄRMEDOS	  	  

Den maximala värmedos som utrymmande personer får utsättas för är 60 kJ/m2 utöver 

energin från en strålningsnivå på 1 kW/m2 (Boverket, 2011). Denna rekommendation har 

följts vid val av kritiskt värde för värmedos.  
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TOXICITET	  	  

Enligt Boverkets rekommendationer skall kolmonoxidkoncentrationen understiga 2000 ppm, 

koldioxidkoncentrationen understiga fem volymprocent och syrgaskoncentrationen överstiga 

15 volymprocent två meter ovan golv (Boverket, 2011). Av hänsyn till de osäkerheter som 

råder, både gällande indata till programmen och simuleringsresultat, har ingen hänsyn tagits 

till detta kriterium  

6.2	  Utrymningsmodell	  	  

De utrymningsmodeller som används delas upp i tre delsteg: varseblivning, förberedelse och 

förflyttning, se figur 10. För att ge förståelse för utrymningsförloppet kommer de tre stegen 

att förklaras mer ingående. 

 

Figur 10 Total utrymningstid är summan av tid till varseblivning förberedelse och förflyttning 

Varseblivningstid är den tid det tar för en individ att uppfatta att det brinner. 

Varseblivningstiden kan antas vara den tid det tar till att det automatiska brandlarmet ljuder 

(Boverket, 2011). Men varseblivningstiden kan även påverkas av andra faktorer såsom 

förmågan att se branden eller bli meddelad av övriga utrymmande. Förberedelsetid är den tid 

som krävs för den utrymmande att förstå situationen och påbörja förflyttning mot en 

utrymningsväg. Enligt Boverket är den rekommenderade förberedelsetiden för ett objekt 

likvärdigt Tyrs Hov en minut för personer som ser branden eller varseblivs av ett talat 

meddelande (Boverket, 2011). Förflyttningstiden är sedan den tid det tar att transportera sig 

från startpunkt till säkerhet (Frantzich, Tid för utrymmning vid brand, 2001). Summan av 

dessa tre tider är det som slutligen blir utrymningstid. 

Då den totala utrymningstiden uppskattas för respektive del av objektet kommer hänsyn tas 

till ovan nämnda rekommendationen. Rekommendationerna kommer inte att följas slaviskt 

utan författarna har även valt att ta hänsyn till följande faktorer: 
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• Möjlighet att på egen hand detektera branden genom upptäckt av rök och flammor. 

Denna parameter gäller främst de individer som befinner sig nära branden.  

• Möjlighet att meddelas av andra individer om branden. Här bedöms en ”ringar på 

vattnet”- situation kunna uppstå där individer sprider vetskapen om branden utåt i 

cirklar. 

• Möjlighet att höra brandlarmet och därefter skapa sig en uppfattning om situationen. 

Här kan det vara viktigt att beakta eventuella handikapp. Är det till exempel ett rimligt 

antagande att hörselnedsatta kan detektera ett larm om de är på toaletten?  

• Gjorda investeringar i tid och pengar och andra orsaker som kan minska motivationen 

för någon att utrymma. Exempel på andra orsaker kan vara bortsprungna barn och 

inväntan av vänner och bekanta. 

• Möjligheten att på egen hand genomföra utrymningen med hänsyn till 

transportsträckor och utrymningsalternativ. 

Alla dessa faktorer kommer slutligen att vägas samman med rekommendationerna från 

Boverket och ligger till grund för bedömningen av total utrymningstid. 

7.3	  Simuleringsverktyg	  	  

För att simulera brand- och utrymningsförlopp i Tyrs Hov används tre simuleringsprogram – 

Simulex, FDS 5 och CFAST 6. Simulex används för att bedöma utrymningstiden. FDS 5 och 

CFAST 6 används för att simulera brandförlopp och få fram tiden då kritiska förhållanden 

uppstår. Simuleringsprogram använder sig av förenklade modeller för att beskriva en 

betydligt mera komplex verklighet. Därför krävs korrekta antaganden och avgränsningar. För 

mer information om detta hänvisas läsaren till aktuell bilaga. Där presenteras även en djupare 

teori om programmen, resultaten och indata. 
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7	  BRAND	  I	  ATRIUM	  	  
Nedan presenteras brandförlopp, utrymning samt en värdering för scenariot. 

7.1	  Brandförlopp	  	  

I detta brandscenario antas branden starta i en centralt placerad jacka på en klädhängare på 

källarplan, se figur 11. Ovanför klädhängaren finns ett undertak vilket bedöms medföra att 

brandgaslagret får en ökad inverkan på scenariot.  

 

Figur 11 Visar atriet och klädstället sett från källarplan 

Branden sprids därefter till närliggande jackor. Som mest antas ett femtiotal jackor delta i 

branden baserat på antalet krokar. Därefter antänds den träpanelsbeklädda väggen varpå även 

denna deltar i brandförloppet. Tillväxtfasen sker enligt en α𝑡!-kurva och effektutvecklingen 

bedöms anta ett konstant värde efter att maxeffekten 3,3 MW uppnåtts efter drygt 360 

sekunder, se figur 12. För vidare beskrivning av gjorda beräkningar och antaganden, se bilaga 

A.  
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Figur 12 beskriver effektutvecklingen för brand i atrium. 

7.2	  Tid	  till	  kritiska	  förhållanden	  

Som grund för bedömning av tiden då kritiska förhållanden uppstår ligger simuleringar gjorda 

i FDS 5. Se bilaga D för fullständiga resultat.  

Vid brand i atriet på bottenplan sprids brandgaser till flera våningsplan. Möjligheten att 

utrymma från nederplan via trappan och vidare ut genom huvudingången begränsas av hög 

temperatur efter cirka 190 sekunder. Utrymning av gymmet via atriet blockeras av varma 

brandgaser efter cirka 230 sekunder.  

I entréhallen på det översta planet uppstår kritiska siktförhållanden efter cirka 250 sekunder. 

Även i caféet är sikten den faktor som tidigast förhindrar en säker utrymning. Detta sker efter 

cirka 340 sekunder. Med genomlysta skyltar uppfylls kraven på sikt i ungefär 360 sekunder. 

Resultaten sammanfattas i tabell 6.  

Tabell 6 Beskriver när kritiska förhållanden inträffar 

Plats Gränsvärde Tid [s] 

Gym Temperatur 80°C 230 

Trappa Temperatur 80°C 190 

Café Sikt 340 

Entréhall Sikt 250 
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7.3	  Utrymning	  	  

Vid brand i atrium anses utrymningen för de personer som befinner sig i anslutning till 

branden inte som intressant. Detta då de kommer att varsebli branden i ett tidigt skede och 

hinna reagera och förflytta sig innan de utsätts för något direkt hot. Däremot anses utrymning 

vara mer problematisk för de individer i gymmet och caféet där varseblivningen kan ta 

betydligt längre tid.  

GYMMET	  

Gymmet är försett med två av varandra oberoende utrymningsvägar. Den ena vetter mot atriet 

och den andra är ett stegförsett lodrätt schakt som leder ut till marknivå, se figur 7. Då 

ordinarie ingång är blockerad och schaktet anses som svårutrymt är ett rimligt antagande att få 

eller inga kommer välja denna väg. Rörelsenedsatta kommer definitivt inte kunna utrymma 

via schaktet då klättring och lucköppning kräver viss fysik.  

CAFÉET	  

Varseblivningstiden för individer i caféet bedöms vara cirka en minut, vilket motsvarar tiden 

för larmaktivering. Förberedelsetiden anses vara cirka fyra minuter motiverad med hänsyn till 

att de fikande initialt inte exponeras för branden och att röken späds ut i entréns stora 

luftvolymer. Personerna i rummet har dessutom investerat tid och pengar i samband med köp 

av fika, vilket skapar motvilja att lämna lokalen. En faktor som talar för att förberedelsetiden 

inte blir längre är att det finns personal på plats som kan påskynda utrymningen. Total tid för 

utrymning av caféet bedöms vara fem och en halv minut. Simuleringsprocessen beskrivs 

vidare i bilaga C. 

7.4	  Värdering	  	  

I såväl entréhall som café bedöms tiden till att kritiska förhållanden uppstår vara så pass lång 

att det inte innebär någon direkt risk för personsäkerheten.  

Det faktum att gymmet helt blockeras av varma brandgaser cirka 230 sekunder efter att 

branden uppkommit anses dock inte vara tillfredställande.  Gymmets andra utrymningsväg 

bedöms som svåranvänd.  Personer blir därmed tvungna att invänta hjälp från 

räddningstjänsten. Åtgärder rekommenderas därför enligt kapitel 14.  

I caféet hinner utrymning genomföras innan kritiska förhållanden uppstår. Caféet bedöms 

vara utrymt inom fem och en halv minut efter att branden startar. Det ger en tidsmarginal på 
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10 sekunder innan sikten understiger tio meter. Däremot syns den genomlysta skylten i 

ytterligare en halv minut. Slutsatsen av detta är att det inte innebär någon direkt fara för 

människor men att enkla åtgärder kan genomföras för att ytterligare förbättra säkerheten.    
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8	  BRAND	  I	  ANSLUTNING	  TILL	  BOWLINGHALL	  	  
Nedan presenteras brandförlopp, utrymning samt värdering för brand i omklädningsrum i 

anslutning till bowlinghall.  

8.1	  Brandförlopp	  	  

Branden antas starta i ett omklädningsrum i anslutning till bowlinghallen, se figur 13.  

 

Figur 13 visar ett av de två möjliga omklädningsrum där branden antas starta 

I omklädningsrummet finns plats för cirka 40 jackor baserat på antalet krokar. Antagandet 

inkluderar även övriga klädesplagg såsom tröjor, skor och väskor. Branden antas tillväxa 

enligt en α𝑡!-kurva och antar ett konstant värde efter att maxeffekten 2,0 MW uppnåtts, se 

effektkurva i figur 14. Beräkningsmetod och gjorda antaganden finns i bilaga A.  
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Figur 14 Effektkurva för brand o omklädningsrum i anslutning till bowlinghallen 

8.2	  Tid	  till	  kritiska	  förhållanden	  	  

Till grund för bedömning av tid till kritiska förhållanden finns simuleringar gjorda i FDS 5, se 

bilaga D för fullkomliga resultat. Figur 15 visar en bild över bowlinghallens geometri.  

 

Figur 15 Visar den uppbyggda geometrin för bowlinghallen 

Resultaten visar att det oftast är temperatur eller sikten som är den faktor som först begränsar 

möjligheten för säker utrymning. Temperaturen blir snabbast den begränsande faktorn i 

närheten av branden medan sikten blir begränsande på längre avstånd.  

Som exempel kan nämnas att temperaturen förhindrar säker utrymning från bowlinghallen 

genom huvudingången. Redan efter cirka 120 sekunder strömmar varma brandgaser ut från 
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brandrummet. Vid den bortersta utrymningsvägen, punkt 15 enligt figur 15, blir sikten kritisk 

efter 210 sekunder. Ovanför utrymningsvägen sitter dock en genomlyst utrymningsskylt som 

kan urskiljas även efter att kritiska siktförhållanden uppstått. Tiden då de genomlysta 

skyltarna inte längre syns är 280 sekunder. Tabell 7 visar när kritiska förhållanden uppstår vid 

punkt 15, som i detta scenario är den enda utrymningsvägen.  

Tabell 7 beskriver tidpunkten för kritiska förhållanden vid punkt 15 

Kritisk parameter Gränsvärde Tid [s] 

Temperatur 80°C 380  

Sikt <10 meter 210 

Urskiljbar genomlyst skylt <10 meter 280 

Strålningsintensitet. 2,5 kW/m2 >400 

Värmedos 60 MJ/m2 300-400 

8.3	  Utrymning	  	  

Summan av förberedelse- och varseblivningstid för bowlinghallssimuleringen bedöms vara 2 

minuter med en osäkerhet på tjugo sekunder. Varseblivningstiden är 20 sekunder för 

larmaktivering och förberedelsetiden är 100 sekunder. Den förlängda förberedelsetiden anses 

vara motiverad med hänsyn till att de bowlande initialt inte exponeras för branden. Detta då 

den befinner sig bortom och utanför det naturliga blickfånget, då de troligtvis är vända mot 

bowlingbanan och har ryggen mot brand och rök. Personerna i bowlinghallen har även 

investerat tid och pengar i spel och bokning, vilket skapar ovilja till att lämna lokalen. En 

faktor som talar för att förberedelsetiden inte blir längre är att det finns personal på plats som 

påskyndar utrymningen.  

Vid simuleringen råder svårigheter för de utrymmande att gå på den smala gången längs 

bowlingbanorna. Detta kompenseras genom att gånghastigheten sänks till 1,0 m/s från 1,4 m/s 

vilket råder vid de övriga simuleringarna. Valet att sänka gånghastigheten är en subjektivt 

antagande författarna gjort efter att de själva provgått sträckan. För mer information om 

simuleringen, se bilaga C.  



  40 

Tiden till att bowlinghallen kan anses är utrymd blir slutligen 3 minuter för Simulex och 3 

minuter och 20 sekunder med handberäkningar. 

9.4	  Värdering	  	  

Beräkningar visar att det behövs cirka 200 sekunder för utrymning av bowlinghallen, vilket 

kan jämföras med cirka 210 sekunder då kritisk sikt uppstår.  

Även om folk hinner ta sig igenom den smala passagen mellan bowlingmaskinerna och 

väggen, punkt 15 enligt figur 15, så är sannolikheten hög att siktförhållandena bakom 

bowlingmaskinerna är likvärdiga som vid passagnen. Faktumet att den genomlysta skylten 

ovanför Marias trappa ses från sidan och att utrymmet har flera återvändsgränder gör att det 

inte kan garanteras att alla tar sig ut i tid.  

Vidare anses utrymmet ha problem med handikappanpassningen. Rörelsehindrade kommer 

inte att på egen hand kunna ta sig igenom den 0,4 meter breda springan som leder till 

utrymningsvägen. Även om denna person lyfts och får hjälp av övriga personer i lokalen så 

går det inte att komma ifrån att detta kommer att öka kötiden. Av dessa anledningar anses inte 

brandsäkerheten i bowlinghallen vara acceptabel och åtgärder skall genomföras.  
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9	  BRAND	  I	  OMKLÄDNINGSRUM	  I	  ANSLUTNING	  TILL	  KORRIDOR	  OCH	  

BROTTNINGSHALL	  
Brand antas uppstå i ett omklädningsrum i anslutning till korridoren och brottningshallen. 

Branden skapar två scenarier där brandgasspridning sker till ett intilliggande utrymme, 

korridoren respektive brottningshallen. Brandbelastningen antas bestå av jackor och beskrivs 

vidare i bilaga A. Scenarierna simuleras i CFAST 6, se bilaga B.  

9.1	  Brandförlopp	  

Vid simulering förutsätts att brand i omklädningsrum uppstår i 35 jackor och att 

omklädningsrummets dörr till det för scenariot aktuella utrymmet är öppen. Övriga öppningar 

i korridoren och omklädningsrummet antas vara slutna. I CFAST 6 är den använda 

plymmodellen Heskestads plymmodell, men simulering kan även göras med McCaffreys. 

Skillnader mellan utdata för respektive plymmodell jämförs vidare i känslighetsanalys. Nedan 

presenteras den effektdata som används i simuleringen. För mer information se bilaga A. 

Figur 16 åskådliggör designbrandens effekt över tid. 

 

Figur 16 Effektkurva för brand i omklädningsrum 

Det korresponderande α-värdet för brandens tillväxthastighet i normalfallet beräknas till cirka 

0,018 kW/s2 med utgångspunkt i den effektutveckling scenariot ger vid tiden 300 sekunder. 

Detta värde används även för att kontrollera giltigheten hos designbranden.  
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En jämförelse görs med α-värdet för kontor och skolor taget ifrån Boverkets 

författningssamling (Boverket, 2011). Detta värde är 0,012 kW/s2. Utifrån detta bedöms 

designbranden ha en god giltighet med tanke på att omklädningsrum kvalitativt bedöms vara 

en av de mest brandbelastningsutsatta miljöerna på en skola eller ett kontor.   

9.2	  Kritiska	  förhållanden	  

Under respektive underrubrik nedan presenteras framräknade kritiska förhållanden och de 

tider vid vilka de uppstår. De uppmätta faktorerna är brandgaslagrets höjd och tid till kritisk 

temperatur. Övriga kritiska faktorer såsom kritisk koldioxid- och kolmonoxidkoncentration 

visade sig nå kritiska nivåer vid en alltför sen tidpunkt för att påverka utrymning. 

Kritisk höjd av brandgaslagret i korridoren beräknas till 1,84 meter. Kritisk höjd av 

brandgaslagret i brottningshallen beräknas till 1,90 meter. Tabell 8 visar tid till kritiska 

förhållanden i brottningshallen och korridoren. 

Plats Tid till kritisk höjd hos 

brandgaslager [s] 

Tid till kritisk temperatur hos 

brandgaslager [s] 

Korridor 80 170 

Brottarhall 145 195 

Tabell 8 Tid till kritiska förhållanden för korridor och brottningshall 

9.3	  Utrymning	  

De två utrymningsscenarierna på källarplan: utrymning av korridor och utrymning av 

brottningshall till följd av brand i omklädningsrum presenteras nedan. 

UTRYMNING	  AV	  KORRIDOR	  

Summan av förberedelse- och varseblivningstiden för korridorsimuleringen bedöms variera 

mellan 30 och 45 sekunder där varseblivningstiden är som kortast för individer placerade 

närmast brandrummet och längst för de placerade längst bort i korridoren. Författarna har i 

detta fall valt att inte separera tiderna för förberedelse och varseblivning. Den förhållandevis 

korta tiden motiveras av att de utrymmande närmast brandrummet i princip står med huvudet i 

brandgaslagret efter bara några sekunder. Den kraftiga rökutvecklingen i korridoren bör även 

motivera beslutet att röra på fötterna. Tiden till korridoren kan anses utrymd är cirka 50 

sekunder. För skärmdumpar från simuleringen se bilaga C. 
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UTRYMNING	  AV	  BROTTNINGSHALL	  

Summan av förberedelse- och detektions tid för scenariot i brottningshallen bedöms variera 

mellan 40-50 sekunder. 40 sekunder är för de individer som befinner sig direkt i anslutning 

till branden i cell 1 och 50 sekunder för de som är placerade längre bort i cell 2, se CFAST-

geometri bilaga B. Även i detta fall har författarna valt att inte särskilja förberedelse- och 

varseblivningstid med hänsyn till det korta tidsspannet. Då takhöjden i brottningshallen är tre 

meter kommer brandgaslagret snabbt att nå kritisk höjd vilket troligtvis motiverar ett snabbare 

agerande från de utrymmande. Tid till att brottningshallen kan anses utrymd är 90 sekunder. 

För skärmdumpar av utrymningssimuleringen av brottningshallen, se bilaga C. 

9.4	  Värdering	  

I tabell 9 visas resultaten från utrymningssimuleringarna i förhållande till tid för kritiska 

förhållanden. Som parameter till kritiska förhållanden valdes kritisk brandgashöjd och kritisk 

temperatur. I båda brandscenarierna bedöms utrymning innan kritiska förhållanden uppstår 

vara genomförbar. Därför ställs inga krav på åtgärder. Däremot ges rekommendationer som 

kan förbättra säkerheten ytterligare.  

Tabell 9 Jämförelse mellan tid för utrymning och tid till kritisk brandgashöjd 

Plats Tid till kritiska förhållanden [s] Tid till att utrymmet anses 

utrymt [s] 

Δt [s] 

 

Korridor 170 50 120 

Brottarhall 195 90 105 
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10	  BRAND	  I	  KONTOR	  	  
För detta scenario antas branden uppstå i en dator och sedan sprida sig till papperskorgar, 

bokhyllor och annan elektrisk utrustning, se figur 17. Branden bedöms påverka det 

intilliggande utrymmet som används som samlingslokal och stundtals som övernattningslokal.  

 

Figur 17 Visar ett av kontorsutrymmena 

10.1	  Utrymning	  	  

Utrymning bedöms vara problematisk i det intilliggande övernattningsutrymmet. Om branden 

blockerar den ordinarie utgången hänvisas personerna till ett öppningsbart fönster för vidare 

utrymning via det lägre taket. Fönstret öppnas uppåt och har en öppningsspärr vilket kan 

försvåra utrymning för exempelvis barn och gamla, se figur 18. Dessa fönster är inte heller 

skyltade som utrymningsvägar.  
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Figur 18 visar det öppningsbara fönstret som fungerar som utrymningsväg samt den öppningsspärr som sitter på 

denna. 

Eftersom kontoren och övernattningsutrymmet ligger inom samma brandcell så finns risk för 

spridning av toxiska brandgaser mellan utrymmena. Om detta skulle ske kan sovande 

människor påverkas redan innan utrymning påbörjats. Sovande människor har sämre 

varseblivnings- och reaktionsförmåga än vakna. Risk finns att personerna överhuvud taget 

inte vaknar vid larm. 

10.2	  Värdering	  	  

På grund av risken för att sovande människor påverkas av toxiska brandgaser samt 

svårigheten för äldre personer eller barn att använda utrymningsvägen via taket anses sovande 

personer i utrymmet behöva ett bättre skydd. Därför bedöms brandsäkerheten som 

otillräcklig. Åtgärder skall genomföras.   
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11	  FLASKHALSTESTET	  
Flaskhalstestet visar att byggnaden överlag inte har några flaskhalsar, men att trappan mellan 

källaren och idrottshallen, även kallad Marias trappa, inte är dimensionerad för en så stor 

folkmängd som kan befinna sig i byggnaden.  

11.1	  Marias	  trappa	  

Figur 19 visar det totala antalet utrymda efter en minuts utrymning då idrottshallen utryms 

samtidigt som folk utrymmer från undervåningen. Själva utrymningen som sådan fortsätter 

ännu längre och simuleringarna visar även att köbildningen i gymnastiksalen fortsätter även 

efter att undervåningen är tömd. Skärmdumpar av de olika simuleringarna finns i bilaga C.  

 

Figur 19 Totalt antal utrymda efter en minut genom Marias trappa 

Figur 19 visar även utrymningsresultatet för två föreslagna åtgärder. Den första är att sista 

delen av trappan breddas så att den motsvarar summabredden för de två sammanslutande 

utrymningsvägarna. Facit av denna åtgärd visar sig inte ge någon större påverkan på 

resultatet. Den andra åtgärden är att fördubbla bredden på utrymningsvägen från idrottshallen. 

Resultatet av denna åtgärd leder till en fördubbling av antalet utrymda. Ett alternativ hade 

även varit att skapa en annan möjlig utrymningsväg för personerna i idrottshallen, separat 

avskild ifrån källarplan. 

11.2	  Värdering	  

I figur 19 visar resultaten från utrymningssimuleringarna att skillnaden inte är så stor såvida 

inte utrymningsöppningen till idrottshallen breddas. Då det inte utretts något brandscenario 
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för idrottshallen går det inte att jämföra simuleringstiderna mot en kritisk tid. Därför ställs 

heller inga krav på åtgärder, men det ges rekommendationer som kan förbättra säkerheten 

ytterligare.   
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12	  ÅTGÄRDSFÖRSLAG	  
I detta avsnitt presenteras förslag till åtgärder som grundar sig på den riskvärdering som gjorts 

för respektive brandscenario. De föreslagna åtgärderna delas upp i förslag som skall åtgärdas 

och förslag som bör åtgärdas. Här sammanfattas de åtgärder som skall och bör genomföras i 

två punktlistor. 

ÅTGÄRDER	  SOM	  SKALL	  GENOMFÖRAS:	  

• Bowlinghallen: skapa en ny utrymningsväg. 

• Gymmet: skapa en ny utrymningsväg. 

• Hissar: klargör om hissarna kan användas till utrymning eller ej och utforma en 

strategi för utrymning av rörelsehindrade. 

• Samlingssalen på övre entréplan: överväg att låta samlingssalen blir en egen brandcell, 

alternativt neka övernattningar i rummet. Tillse även att fönsterutrymning kan 

genomföras på ett smidigt sätt.  

• Tydlig utmärkning av utrymningsvägar: samtliga utrymningsvägar skall förses med 

utrymningsskyltar som är väl placerade och lätta att se.  

• Korrekta utrymningsplaner: tillse att alla utrymningsplaner är korrekta. 

• Larmdon: förse avskilda utrymmen med optiska larmdon. 

 

ÅTGÄRDER	  SOM	  BÖR	  GENOMFÖRAS:	  

• Atrium: klädhängaren byts ut mot skåp och brandsläckare placeras väl synligt på 

respektive våningsplan. 

• Caféet: förse dörrarna mot entrén med magnetupphängare. 

•  Marias trappa: se över utrymningsförhållandena för de utrymmande vid Marias trappa 

• Omklädningsrummet i anslutning till korridor och brottningshall: förse dörrarna med 

dörrstängare. Vidare rekommenderas även att simuleringarna för brottningshallen 

utförs med ett CFD-program.  

• Översyn av det systematiska brandskyddsarbetet och komplettering av detta. 
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12.1	  Motivering	  av	  åtgärder	  som	  skall	  genomföras	  

Här beskrivs och motiveras föreslagna åtgärder som skall genomföras mer ingående.  

BOWLINGHALLEN	  

Åtgärd: skapa ny utrymningsväg, exempelvis genom en dörr med utvändig trappa placerad 

enligt markering A i figur 44 i bilaga C. Utrymningsvägen ska vara rullstolsanpassad.  

Motivering: en brand i ett av bowlinghallens omklädningsrum skulle i princip omöjliggöra 

utrymning för en rullstolsburen. För att säkerställa utrymning av bowlinghallen för personer 

med funktionshinder behövs en utrymningsväg som tillåter rullstolsburna att passera.  

GYMMET	  

Åtgärd: säkerställa att båda utrymningsvägarna är tillgängliga för alla besökare. Detta genom 

att handikapanpassa den utrymningsväg som inte vetter mot atriet, förslagsvis genom att 

ersätta nuvarande schakt med en handikappsanpassad lösning.  

Motivering: den utrymningsväg i gymmet som inte vetter mot atriet är mycket svårtillgänglig 

och för en funktionshindrad otillgänglig. Detta framstår som det enda rimliga alternativet om 

gymmet skall kunna fortsätta att brukas som det gör.  

HISSAR	  

Åtgärd: utred huruvida hissarna kan användas vid utrymning eller ej. Ange tydligt resultatet 

med en skylt i hissen. Ifall det visar sig att hissarna ej går att använda vid larm ska även 

skyltarna hänvisa hur de utrymmande kan ta sig ut utan dem vid ett larm.    

Motivering: i nuläget framgår inte om hissen kan användas vid utrymning eller ej, vilket kan 

orsaka förvirring vid larm. Det finns även risk för att folk invaggas i falsk trygghet då de i 

normala fall kan förflytta sig obehindrat mellan lokalerna. Att åtgärda detta är högst relevant. 

BRAND	  I	  KONTOR	  

Åtgärd: tillse att samlingssalen på övre entréplan blir en egen brandcell med skyddsnivå 1, 

alternativt förbjud övernattningar i rummet. Utrymning via fönster skall kunna genomföras på 

ett smidigt sätt.  

Motivering: med hänsyn till den utsatta situation de sovande är i kan inte övernattning tillåtas.  

Det faktum att en av de två utrymningsvägarna från rummet är genom ett oskyltat fönster 
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förbättrar inte situationen. I enlighet med rekommendationer från Boverket (Boverket, 2012) 

ska rummet i nuvarande skick inte hysa övernattare. 

Fönstren som idag fungerar som utrymningsvägar bör kunna öppnas på ett enkelt vis för att 

underlätta utrymning.  

TYDLIG	  MARKERING	  AV	  UTRYMNINGSVÄGAR	  

Åtgärd: samtliga utrymningsvägar skall förses med utrymningsskyltar som är väl placerade 

och lätta att se.  

Motivering: i enlighet med Boverket (Boverket, 2012) skall en utrymningsväg märkas ut på 

ett sådant vis att det ej råder några osäkerheter om vart och hur personer ska utrymma. 

Exempelvis skyms utrymningsskylten i bowlinghallens huvudingång av det närliggande 

omklädningsrummets dörr som enligt observationer på plats kan stå uppställd. Ett exempel på 

lösning av problemet är att montera en takhängd skylt. Vidare ska en genomlyst skylt 

monteras ovanför den öppning som sammanbinder bowlinghallen och atriet. Ett annat 

exempel som ska åtgärdas är den fönsterutrymningsväg för den samlingslokal som ibland 

används som övernattningslokal. I skrivande stund saknar denna utrymningsväg en tydlig 

skyltning. 

KORREKTA	  UTRYMNINGSPLANER	  

Åtgärd: tillse att alla utrymningsplaner är korrekta. 

Motivering: vid platsbesök noterades att en utrymningsplan ej var korrekt och visade en 

utrymningsväg som inte fanns. Alla utrymningsplaner bör ses över för att det i fall av 

utrymning ej råder några osäkerheter kring var och hur utrymning kan ske. 

OPTISKA	  LARMDON	  

Åtgärd: avskilda utrymmen skall förses med optiska larmdon.  

Motivering: vid händelse av brand är det av stor vikt att alla människor underrättas om detta 

fortast möjligt så att utrymning kan genomföras i ett tidigt skede. Med optiska larmdon ges 

även hörselnedsatta möjlighet till detta. Ett exempel på ett utrymme som bör förses med 

optiska larmdon är toaletterna på entréplan.  
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12.2	  Motivering	  av	  åtgärder	  som	  bör	  genomföras	  

Här beskrivs och motiveras föreslagna åtgärder som bör genomföras mer ingående.  

ATRIUM	  	  

Åtgärd 1: förse atriet med förvaringsskåp.  

Motivering: klädhängaren på bottenplan utgör en hög brandbelastning och kan bidra till ett 

snabbt brandförlopp. Detta kan undvikas om klädhängaren ersätts med obrännbara 

förvaringsskåp.  

Åtgärd 2: placera väl synliga handbrandsläckare på respektive våningsplan.  

Motivering: om branden upptäcks i ett tidigt skede och släckutrustning finns lättillgänglig kan 

branden bekämpas av personal eller besökare.  

CAFÉET	  

Åtgärd: förse caféets dörrar med magnetupphängare. 

Motivering: simuleringar av brand i atriet visar att brandgaser tränger in i caféavdelningen, 

vilket skulle påverka utrymningsmöjligheterna. Denna konsekvens skulle avhjälpas avsevärt 

ifall magnetupphängningsanordning säkerställer att dörrarna stängs vid larm. Utan 

magnetupphängare framstår det som sannolikt att dörrarna istället kilas upp.  

MARIAS	  TRAPPA	  

Åtgärd: tillse att trappan och dess öppning till det fria i enlighet med rekommendationer från 

Boverket har den kapacitet som förväntas av den i förhållande till antalet utrymningsvägar 

den betjänar (Boverket, 2012). Tillse även att de dörrar som finns på bottenplan i anslutning 

till trappan är lättöppnade enligt rekommendationer enligt Boverket (Boverket, 2012). Ett 

alternativ till att bygga om trapphuset är en vidare utredning av en ny parallell nödutgång i 

sporthallen utan förbindelse med Marias trappa. 

Motivering: ”När två eller flera utrymningsvägar utmynnar i en gemensam del inne i 

byggnaden bör utrymningsvägen från det gemensamma utrymmet ha en bredd, eller 

motsvarande kapacitet, som minst motsvarar summan av bredderna för de utrymningsvägar 

som mynnar i det gemensamma utrymmet” (Boverket, 2012). 
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OMKLÄDNINGSRUM	  I	  ANSLUTNING	  TILL	  KORRIDOR	  OCH	  BROTTNINGSHALL	  

Åtgärd: förse dörrarna till omklädningsrummet med dörrstängare. Ytterligare en åtgärd är att 

analysera brandscenariot med hjälp av CFD-simuleringar där betydelsen av en tidig aktivering 

av brandgasventilering kan utvärderas. 

Motivering: en stängd dörr minskar konsekvenserna av en brand i omklädningsrummet, detta 

då den förbättrar möjligheterna till utrymning av närliggande lokaler genom att motverka 

brandgasspridning. Då känslighetsanalysen av brottningshallen rökfyllnad genomfördes 

visade sig CFAST 6 ej vara kapabelt till att simulera brandscenariot med ökat α-värde. För att 

visa samma styrka av utrymningsförloppets trovärdighet som för analys av övriga utrymmen 

inom Tyrs Hov rekommenderas därför att detta utrymme istället simuleras med CFD-

program, exempelvis FDS 5. Detta skulle även ge möjlighet att analysera effekterna av en 

tidig aktivering utav brandgasventilationen som finns installerad i lokalen. 

SYSTEMATISKT	  BRANDSKYDDSARBETE	  

Åtgärd: se över befintliga rutiner kring kontinuerligt systematiskt brandskyddsarbete och 

komplettera detta. Ett exempel på en viktig komplettering är att hos brukarna av anläggningen 

skapa en medvetenhet kring vikten av att inte kila upp dörrar i brandcellsgränser. 

Motivering: enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska ett systematiskt brandskyddsarbete 

utföras under anläggningens hela användningstid. I detta ingår organisatoriska förebyggande 

åtgärder som exempelvis utbildning och information (Statens Räddningsverk, 2004). 
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13	  KÄNSLIGHETSANALYS	  	  
Känslighetsanalysen delas upp med avseende på använda simuleringsverktyg. Här redovisas 

vilka parametrar som har inverkat på resultaten. Resultatens inverkan på konsekvenserna av 

respektive scenario värderas i avsnitt 14. 

13.1	  Brand	  i	  atrium	  och	  brand	  i	  anslutning	  till	  bowlinghall.	  	  	  

Känslighetsanalysen för dessa scenarier bygger på resultat från FDS 5 och Simulex.  

BRANDTILLVÄXTHASTIGHET	  	   	  

Brandtillväxten bygger på uppskattningar som är förknippade med osäkerheter. Därför görs 

simuleringar med två olika effektutvecklingskurvor för respektive scenario. Resultaten 

avseende tiden till kritiska siktförhållanden för brand i atrium jämförs i tabell 10. I tabell 11 

jämförs resultaten med avseende på den smala passagen mellan bowlingmaskinerna och 

väggen. I tabell 12 jämförs resultaten för platsen där den nya utrymningsvägen föreslås. Dessa 

positioner åskådliggörs som punkt 11 och punkt 15 i figur 15.  

Tabell 10 visar skillnaden i tid till kritiska förhållanden i atriet vid olika brandtillväxt 

Plats 

 

Gränsvärde 

 

Tid normalt 

brandförlopp [s] 

Tid snabbt 

brandförlopp [s] 

Δt [s] 

 

Gym Temperatur 80°C 230 180 50 

Trappa Temperatur 80°C 190 150 40 

Café Sikt 340 280 60 

Entréhall  Sikt 250 200 50 
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Tabell 11 visar skillnaden i tid till kritiska förhållanden i bowlinghallen vid utrymningsvägen via bowlingmaskinerna.  

Kritisk parameter Gränsvärde   Tid normalt 

brandförlopp[s] 

Tid snabbt 

brandförlopp [s] 

Δt [s] 

Temperatur 80°C 380  300 80 

Sikt <10 meter 210 170 50 

Urskiljbar genomlyst 

skylt 

<10 meter 280 220 60 

Strålningsintensitet. 2,5 kW/m2 >400 >400 - 

Värmedos 60 MJ/m2 - 300-400 - 

 

Tabell 12 visar skillnaden i tid till kritiska förhållanden i bowlinghallen vid den föreslagna utrymningsvägen.  

Kritisk parameter Gränsvärde   Tid normalt 

brandförlopp[s] 

Tid snabbt 

brandförlopp [s] 

Δt [s] 

Temperatur 80°C >400  >400 - 

Sikt <10 meter 270 210 60 

Urskiljbar genomlyst 

skylt 

<10 meter 370 300 70 

Strålningsintensitet. 2,5 kW/m2 >400 >400 - 

Värmedos 60 MJ/m2 - 300-400 - 

 

Resultaten visar att kritisk tid för de utrymmen som påverkas av en brand i atriet sänks med 

mellan en halv till en minut beroende på om branden antar ett snabbt brandförlopp eller om 

den utvecklas enligt huvudscenariot. Detta medför kortare tid för utrymning av toaletterna vid 

den övre entréhallen och caféet. Tiderna till att kritiska förhållanden uppstår är dock 

fortfarande 3-5 minuter, varpå gästerna på det översta planet bör hinna utrymma i tid. 

Personerna i caféet bör få en kortare förberedelsetid om förhållandena försämras snabbare.  
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En utvärdering av förhållandena i bowlinghallen visar att förhållandena vid den smala 

passagen mellan bowlingmaskinerna och väggen försämras snabbare. Tiden för utrymning 

beräknas till cirka 200 sekunder. Kritiska siktförhållanden vid ett snabbt brandförlopp 

uppkommer redan efter 170 sekunder, varpå den tidigare positiva tidsmarginalen blir negativ.  

Vid platsen för den föreslagna utrymningsvägen uppstår kritiska siktförhållanden efter 270 

sekunder vid normalt brandförlopp och 210 sekunder vid snabbt brandförlopp. Tiden för 

utrymning beräknas till cirka 140 sekunder. Det innebär att en positiv tidsmarginal kan 

uppvisas även vid ett snabbt brandförlopp.   

EMISSIVITET	  	  

Vid beräkning av strålningsintensiteten har brandgaslagrets emissivitetet uppskattats. 

Beräkningar genomfördes med 𝜀 = 0,5 och med det konservativa värdet 𝜀 = 1,0.  

Denna parameter visade sig inte ha någon större inverkan på personsäkerheten i 

bowlinghallen. Vid användandet av 𝜀 = 0,5 uppstod kritiska förhållanden endast i direkt 

anslutning till brandrummet och det långt efter att kritisk temperatur och kritiska 

siktförhållanden redan uppstått. Vid användandet av 𝜀 = 1,0 uppstod även kritiska 

förhållanden vid bowlingbanan närmast brandrummet, men först efter 310 sekunder.  

Vid brand i atrium ger emissiviteten 1,0 att strålningen begränsar utrymning från gymmet 

efter 300 sekunder och att kritiska förhållanden uppstod på bottenplan efter 360 sekunder. 

Personerna i gymmet skyddas av en brandcell och påverkas inte nämnvärt av detta. Vidare 

bedöms ingen person vara kvar på bottenplanet vid den tidpunkt då kritisk värmestrålning 

uppstår. En förändring av emissiviteten påverkar inte personsäkerheten i något scenario.  

DETEKTIONSTID	  	  

Detektionstiden bygger på data från värmedetektorerna i FDS 5. Undersökningar har visat att 

det finns en korrelation mellan partikeltäthet och temperatur i brandgaslagret (Nilsson & 

Holmstedt, Kompendium i Aktiva system - Detektion, 2008). Detektionstiden har varierats 

som en konsekvens av varierad brandtillväxt och val av bränsle, se tabell 13. Variation av 

detektionstiden kan anses som obetydlig för bowlinghallen men bidra med upp till 20 

sekunder i atriebranden.   
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Tabell 13 Detektionstiden vid olika tillväxthastigheter av brandförloppet 

Objekt Normalt brandförlopp 

[s] 

Snabbt brandförlopp 

[s] 

Bränsle: Polyester 

[s] 

Δt [s] 

Atrium 80 60 70 10-20 

Bowlinghall 20 15 20 5 

FÖRFLYTTNING	  OCH	  PERSONANTAL	  

Denna parameter har inte varierats på grund av det konservativa antagandet att lokalerna 

hyser maximalt antal människor. Eftersom lokalerna bör klara detta befolkningsantal så anses 

inte en analys med färre personer bidra till rapporten. Även gånghastigheten väljs att inte 

beaktas då denna parameter är svårbedömd. Författarna har valt att istället kräva en god 

tidsmarginal mellan utrymning och kritiska förhållanden.  

BRÄNSLE	  

Olika bränslen har olika förmåga att producera sot. En känslighetsanalys gjordes därför med 

avseende på bränsletyp. I simuleringen valdes polyester som är ett vanligt material i kläder. I 

tabell 14 presenteras tiden till kritiska siktförhållanden, där beam13 motsvarar 

utrymningsvägen via bowlingmaskinerna och beam 9 motsvarar platsen för den föreslagna 

utrymningsvägen. I tabell 15 redovisas tiden till kritiska siktförhållanden vid olika utrymmen 

i och i anslutning till atriet.  
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Tabell 14 Visar skillnaden till kritiska siktförhållanden mellan förbränning av propan och polyester i anslutning till 

bowlinghall.  

Sikt < 10 meter Normal brand Polyester Δt [s] 

Beam 9 270 180 90 

Beam 13 210 140 70 

Genomlyst skylt < 10 meter 

Beam 9 370 210 160 

Beam 13 280 160 120 

 

Tabell 15 Visar skillnaden till kritiska siktförhållanden mellan förbränning av propan och polyester för brand i 

atrium.  

Sikt < 10 meter Normal brand Polyester Δt [s] 

Trappor 240 60 180 

Café 340 180 160 

Entréhall 250 100 150 

 

Resultatet visar tydligt att bränsletypen har stor inverkan på när kritiska förhållanden uppstår. 

Skillnaderna kan stundtals vara flera minuter. Skillnaden visar sig vara som störst på längre 

avstånd från branden.  

Vid brand i atrium uppstår kritiska siktförhållanden i entréhallen efter 100 sekunder och i 

caféet efter 180 sekunder. Med hänsyn tagen till cirka en minuts detektionstid krävs en 

betydligt snabbare förberedelsetid för att utrymningen ska hinna utföras innan kritiska 

förhållanden uppstår. Då detta inte kan garanteras finns risk att människor inte hinner 

utrymma i tid.  

I brand i anslutning till bowlinghall visar resultatet att kritiska siktförhållanden uppstår vid 

utrymningsvägen via bowlingmaskinerna efter 140 sekunder och vid den föreslagna 

utrymningsvägen efter 180 sekunder. Utrymningstiden beräknades till cirka 200 sekunder vid 
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användande av utrymningsvägen via bowlingmaskinerna och cirka 140 sekunder vid 

användande av den föreslagna utrymningsvägen. Slutsatsen är därmed att personsäkerheten 

bedöms tillfredställande om den föreslagna utrymningsvägen byggs men inte med 

bowlinghallens nuvarande utformning.  

MAXEFFEKT	  	  

Denna parameter har liten effekt på personsäkerheten eftersom maxeffekten nås först i 

slutfasen av utrymningsförloppet. Maxeffekten ges därför ingen fortsatt analys.  

13.2	  Brand	  i	  omklädningsrum	  i	  anslutning	  till	  korridor	  och	  brottningshall	  

Känslighetsanalysen för dessa scenarier bygger på resultat från CFAST 6 och Simulex. Nedan 

presenteras de parametrar som genomgår en känslighetsanalys. 

BRANDENS	  TILLVÄXTHASTIGHET	  

I scenarierna ”rökfyllnad av korridor” och ”rökfyllnad av brottarhall” genomförs 

känslighetsanalyser med avseende på brandens tillväxthastighet. I normalfallet uppskattas α-

värdet för brandens tillväxthastighet till cirka 0,018 kW/s2 vilket motsvarar en ”medium 

kurva”. I känslighetsanalysen för korridoren höjs α-värdet till en ”fast kurva”, med α-värdet 

0,047 kW/m2 (Karlsson & Quintiere, 1999). För scenariot rökfyllnad av brottningshall var 

programmet CFAST av programtekniska skäl oförmöget till att genomföra simuleringen och i 

detta scenario ökades därför α-värdet till endast 0,025 kW/s2, se bilaga B.  

Resultaten av känslighetsanalysen visas i tabell 16. Tabellen visar tid till kritiska förhållanden 

och tid till att lokalen är utrymd. Tabellen visar även differensen av tid för kritiska 

förhållanden och tid till utrymning. Enligt tabellen 16 så överskrids inte tidsbufferten i något 

av de två scenariona. 

Tabell 16 Tid till kritiska förhållanden vid känslighetsanalys 

Plats Tid till kritisk förhållanden [s] Tid till att utrymmet anses utrymt[s] Δt [s] 

 

Korridor 70 50 20 

Brottarhall 190 90 100 
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VAL	  AV	  PLYMMODELL	  

Utdata visar att valet av plymmodell för de genomförda simuleringarna inte har någon direkt 

inverkan på resultatet. McCaffreys plymmodell visade sig ge något mindre konservativa 

resultat än Heskestads. I bilaga B finns figurer som åskådliggör skillnaden av brandgashöjd 

över golvet för de två plymmodellerna. 
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14	  KONTROLL	  AV	  FÖRESLAGNA	  ÅTGÄRDER	  
Nedan presenteras genomförda kontroller av de åtgärder som föreslagits.  

14.1	  Bowlinghall	  

En ny utrymningsväg skall installeras då denna minskar tiden för utrymning till strax över två 

minuter. Vid den plats där utrymningsvägen föreslås, se punkt 11 i figur 15, uppkommer 

kritiska förhållanden efter fyra till fem minuter. Vid ett snabbt brandförlopp uppstår kritiska 

siktförhållanden efter tre till fyra minuter och vid förbränning av polyester sker detta efter 

ungefär tre minuter. Vid samtliga scenarier bedöms utrymning vara genomförbar med god 

tidsmarginal, se tabell 17. Utrymningsvägen bedöms även innebära förbättrad säkerhet för 

rörelsehindrade då den skall vara handikappanpassad.  

Tabell 17 Beskriver tidsdifferensen mellan tid för utrymning och tid till kritiska siktförhållanden 

 Sikt < 10 meter [s] Tid till utrymning [s] Δt [s] 

Normal brandtillväxt 270 140 130 

Snabb brandtillväxt 210 140 70 

Bränsle: Polyester  180 140 40 

14.2	  Utrymningsskyltar	  	  

I åtgärdsförslagen krävdes att samtliga utrymningsvägar förses med fullgod skyltning. Nedan 

följer ett exempel med en felplacerad genomlyst skylt och vad en bättre positionering av 

denna skulle medföra.  

Om utrymningsskylten i bowlinghallen vid ordinarie ingång flyttas så att den inte längre täcks 

av dörren ökar längden på tidsperioden då utrymning är möjlig. Detta presenteras i tabell 18.  
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Tabell 18 Tid till kritiska siktförhållanden i bowlinghallen 

 Sikt < 10 meter [s] Genomlyst skylt [s] Δt [s] 

Normal brandtillväxt 130 210 80 

Snabb brandtillväxt 100 150 50 

Bränsle: Polyester 50 60 10 

Resultatet visar att möjligheten till utrymning förlängs med cirka en minut för såväl det 

snabba som det normala brandförloppet. Vid förbränning av polyester blir förändringen 

ungefär 10 sekunder. I samtliga scenarier ökar tiden för utrymning varpå åtgärden anses 

motiverad.  

För fullständiga beräkningar kring utrymningstider hänvisas läsaren till bilaga C. För 

simuleringsresultat kring brandförlopp och kritiska förhållanden hänvisas läsaren till bilaga D.   

14.3	  Atrium	  och	  lokaler	  i	  anslutning	  till	  dessa	  	  

Slutsatsen för gymmet är att föreslagna åtgärder möjliggör utrymning för funktionshindrade 

samt underlättar utrymning för icke funktionshindrade som befinner sig i lokalen. Införandet 

av klädskåp skulle minska brandbelastningen av atriet och underlätta utrymning. 

Blixtljus på toaletter och andra avskilda utrymmen bedöms minska förberedelsetiden och 

underrätta hörselnedsatta personer. Även denna åtgärd bedöms förkorta utrymningstiden 

eftersom varseblivningstiden sänks.  

14.4	  Marias	  trappa	  	  

En breddad utrymningsöppning i enlighet med rekommendationer från Boverket (Boverket, 

2012) skulle i viss mån motverka den köbildning som sker då källarplan och gymnastiksal 

sammanlöper till samma utrymningsöppning. För ytterligare förbättrade utrymningsresultat 

skulle dock krävas en breddning av dörröppningen från idrottshallen till Marias trappa samt 

en breddning av själva trappan. Själva proceduren att bredda trapphuset ter sig både besvärlig 

och kostsamt. Ett alternativ kan vara att förse idrottshallen med en egen utrymningsväg 

parallell med Marias trappa. 
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14.5	  Café	  	  

Ifall huvudingången till caféet utrustas med magnetuppställda dörrar med integritet mot 
brandgasspridning skulle utrymning av caféet underlättas.
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15	  DISKUSSION	  
En rapport som denna är givetvis förknippad med osäkerheter. Det finns såväl naturliga 

variationer som kunskapsosäkerheter. Naturliga variationer är sådana som beror på det 

undersökta objektet, exempelvis vilket klientel som befinner sig i lokalen.  

Kunskapsosäkerheter går att påverka genom vidare undersökningar. Detta kan exempelvis 

vara exakta mått på väggarnas tjocklek, innertakets konstruktion eller brandens spridning över 

en lodrät träpanel. 

Av tidsmässiga och praktiska skäl har vissa förenklingar gjorts, vilka har förklarats under 

respektive avsnitt i rapporten. Vidare i diskussionen kommer rapporten att diskuteras temavis 

beroende på vilka delar som bedöms ha störst inverka på gjorda slutsatser. Nedan presenteras 

diskussioner för de olika momenten under respektive underrubrik.  

VAL	  AV	  BRANDSCENARIER	  	  

Vid grovanalysen har konsekvensen uppskattats genom subjektiva bedömningar och 

sannolikheten har uppskattats genom jämförelser med nationell statistik. Sannolikheten har 

sedan multiplicerats med konsekvensen och bildat ett riskindex, som i sin tur förts in i en 

riskmatris. Denna riskmatris har i sin tur varit ett verktyg i valen av brandscenarier.  

Det slutgiltiga valet av dimensionerande brand byggde dock på ett förhållningssätt inspirerat 

av Wald-paradigmen. Det innebar att brandscenarier med höga konsekvenser och en icke 

försumbar sannolikhet prioriterades framför sannolika brandscenarier med låg konsekvens, 

även om riskindex blivit densamma i de båda fallen. Detta eftersom brandsäkerheten i Tyrs 

Hov bedöms bli bättre om brandskyddet utformas för att klara värre bränder.  

Det bör däremot poängteras att denna metod inte inneburit att osannolika brandscenarier valts. 

Ett kriterium som följts är bland annat valen utgått från anläggningens befintliga skick och 

innehåll. Det har alltså inte tagits hänsyn till exempelvis brinnande oljefat, även om det finns 

en minimal sannolikhet att någon faktiskt släpar dit en 30 liters dunk med olja och tänder eld 

på denna. Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att valen av dimensionerande bränder 

utgått från värsta troliga brand.  
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DESIGNBRAND	  

Effektutvecklingen i samtliga brandscenarier bygger bland annat på data kring förbränning av 

jackor av polyester. Detta är ett vanligt förekommande material i kläder och valet anses 

därmed vara relevant. I brist på data från verkliga försök gjordes en uppskattning att 

brandspridning mellan klädesplaggen skedde då en jacka uppnått effekten 20 kW. Därefter 

approximerades brandspridningsförloppet till en αt2 -kurva. Detta antagande återspeglar inte 

nödvändigtvis den verkliga tillväxthastigheten och är förknippat med osäkerheter. För att 

kompensera för denna osäkerhet varierades tillväxtkoefficienten i känslighetsanalysen, varpå 

scenarierna i Tyrs Hov även testades för ett snabbare brandförlopp.  

Även maxeffekten var svår att uppskatta då effektdata saknas för liknande fall och 

fullskaleförsök inte var praktiskt genomförbart i denna rapport. En kontroll gjord med FDS 5 

och CFAST 6 visade dock att maxeffekten hade ringa inverkan för personsäkerheten. Det 

beror på att utrymningen är i sin slutfas när maxeffekten uppnåtts och en högre maxeffekt 

endast marginellt förändrar tiden till kritiska förhållanden.  

UTRYMNING	  	  

Ett utrymningsförlopp är en komplex process och det finns flera osäkerheter att ta hänsyn till. 

Den viktigaste av dem alla är troligtvis hur många som kan förväntas befinna sig på platsen då 

larmet går. Då variationen inom den besökande målgruppen är stor blev gruppens lösning att 

inte försöka göra några antagande om individegenskaper utan istället anta att anläggningen 

hyste det maximala antalet besökande. Detta då det bedömdes vara den viktigaste parametern 

för den variation som kan finnas bland besökarna. 

Två andra viktiga parametrar som var svåra att uppskatta var varseblivnings- och 

förberedelsetiden. Dessa parametrar uppskattades med hänsyn till rådande omständigheter för 

de utrymmande och är troligtvis några av de mest osäkra parametrarna i hela rapporten.  

För att erhålla styrka i uppfattningen om huruvida lokalerna kunde utrymmas eller ej 

jämfördes tiden till utrymning med tiden till kritiska förhållanden. Då tiden för utrymning är 

kortare än tiden till kritiska förhållanden och tidsmarginalen var rimlig kunde osäkerheterna 

kring varseblivning och förberedelse anses acceptabla. Vidare jämfördes även tid till 

utrymning med resultaten från känslighetsanalysen. Då besökarna förväntas variera från dag 

till dag kommer det aldrig att finnas något utrymningsscenario som kan täcka in alla 

situationer, men författarna är eniga om att rådande simuleringar är tillräckligt heltäckande. 
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FDS	  5	  	  

Resultaten från simuleringarna ska inte tolkas som absoluta fakta. I resultatdelarna har 

tidpunkterna för olika händelser avrundats till närmaste tiotal sekunder. Simuleringarna 

bygger på en förenklad modell av verkligheten varpå de exakta tidpunkterna kan skilja sig 

från ett verkligt fall.  

I denna modell har cellstorleken tio centimeter använts över större delen av rymden och fem 

centimeter i nära anslutning till branden. Detta bedöms ge relativt goda resultat. På grund av 

begränsad datorkapacitet har ingen kontroll av gridoberoende kunnat göras. Detta är givetvis 

en källa till osäkerhet men ett faktum som får accepteras. 

I samtliga fall har branden definierats som en brännare med bestämd effektutveckling per 

ytenhet. Alternativet hade varit att definiera bränslet i fast fas och sedan låta gaserna antändas 

vid pyrolys. Detta alternativ valdes bort då återstrålningen mot det fasta bränslet skulle vara 

förknippat med osäkerheter.  

Valet av bränsle var svårt eftersom det är omöjligt att finna exakta data för kombinationen av 

brinnande kläder, plats och cellulosabaserade produkter. Valet föll därför på 

grundinställningen propan, som med största sannolikhet bidrar till ett varmare brandgaslager 

men bättre siktförhållanden än vad ett verkligt brandförlopp skulle innebära.   

För att kompensera denna osäkerhet gjordes en känslighetsanalys där ytterligare två 

simuleringar per brandscenario simulerades. I ett av dessa fall varierades brandens 

tillväxthastighet. Det ledde till att såväl temperaturen i brandgaserna som sotproduktionen 

ökade i proportion till den kraftigare effektutvecklingen. I det andra fallet varierades bränslet 

från propan till polyester. Polyester är ett sotande bränsle och det bedöms vara konservativt 

med avseende på siktförhållanden att basera hela brandförloppet på detta. Resultatet i FDS 5 

blev en scenarioutveckling med kallare brandgaser och betydligt sämre siktförhållanden. 

Genom denna känslighetsanalys bedöms den verkliga branden täckas in.  

I de simulerade utrymmenas geometri har ”open vents” placerats ut. Dessa fungerar som 

öppningar där gaser kan passera fritt. Syftet med dessa är att motsvara ett naturligt läckage i 

klimatskalet så att branden kan förses med syre. Öppningen fungerade även som 

tryckavlastning så att orimliga tryck och flöden inte uppstår i byggnaden. Resultatet blev att 

tidpunkten till ventilationskontrollerad brand sköts upp och att branden inte självslocknade 

under simuleringstiden.  
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En ventilationskontrollerad brand i FDS 5 kan vara ett problem eftersom dessa bränder är 

svåra att simulera och resultaten förknippade med stora osäkerheter. Samtidigt är det 

sannolikt att branden faktiskt blir ventilationskontrollerad några minuter in i brandförloppet. 

Vid snabb brandtillväxt i atriet stördes effektutvecklingskurvan efter drygt 5-6 minuter. 

Motsvarande tidpunkt för bowlinghallen var 4-5 minuter. Vid dessa tidpunkter blev modellen 

mindre giltig, men på grund av att utrymningsförloppet i princip var slutfört vid dessa 

tidpunkter bör det inte påverka resultaten och slutsatser med avseende på personsäkerheten på 

ett negativt vis.  

Detektion antas ske då den registrerade temperaturen hos värmedetektorerna har ökat med 

5°C. Antagandet bedöms ge realistiska resultat i bowlinghallen men konservativa resultat i 

atriet då brandgaserna hinner kylas i det höga utrymmet. Detektion i atriet kan därmed ske 

tidigare i verkligheten än vad resultaten anger. Ytterligare en osäkerhet vid scenariot ”brand i 

atrium” är att den exakta placeringen av detektorerna är okänd. Författarna har därför valt en 

position mitt i taket ovanför trappan. Detektionstiden varierades även med avseende på 

brandtillväxt och bränsle i känslighetsanalysen, varpå olika detektionstider tagits i beaktande.  

Vad som kunde ha gjorts annorlunda är att från första början välja ett bränsle som bättre 

approximerar det verkliga bränslet. Även om normalförloppet tillsammans med 

känslighetsanalysen bedöms heltäckande så skulle ett normalförfarande baserat på exempelvis 

cellulosa ytterligare ha ökat träffsäkerheten i resultaten. 

Slutligen kan väggkonstruktionen ses över. I FDS 5 måste materialegenskaper anges på 

sådant sätt att lagren vänds i rätt ordning. Detta var något som skaparen av modellen inte hade 

kunskap om vid den tidpunkten, varpå lagerordningen riskerar vara bristfällig på vissa ställen 

av modellen.  

CFAST	  6	  

Vid utvärdering av dessa scenarier fanns en osäkerhet kring hur lämpligt CFAST var som 

simuleringsprogram. Framförallt för scenariot rökfyllnad av korridor med tanke på den 

avlånga geometrin. Genom en kompletterande simulering där effekten av 

brandgasretarderande hinder undersöktes blev dock slutsatsen att resultatet inte påverkades 

märkbart. Detta gör att osäkerheter till följd av korridorens avlånga geometri kan tonas ned. 

Den något hemsnickrade metoden att dela upp korridoren respektive brottningshallen i flera 

mindre celler bedöms fungera bra och bidra till säkrare utdata.  
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Känslighetsanalysen för fallet med brandgasspridning till brottningshallen problematiserades 

av tekniska begränsningar med programmet CFAST. Detta resulterade i att modellen och 

därmed resultaten inte kunde ges samma styrka som för fallet med brandgasspridning till 

korridoren. Den aningen svagare känslighetsanalysen visar dock inte några övriga brister i 

resultaten och anses trotts detta vara användbar.  

Betydelsen av val av plymmodell bedömdes redan från början inte vara av största vikt, men 

gavs ändå en utvärdering genom en extra simulering för scenariot med brandgasspridning till 

brottningshallen. Som väntat visade sig betydelsen vara liten. Överlag är författarna nöjda 

med simuleringsresultaten från CFAST 6. 

Slutligen kan inte författarna göra annat än att ännu en gång tacka alla inblandade som har 

bidragit till rapportens utveckling. Arbetet har varit lärorikt och författarna är ense om att om 

de föreslagna åtgärderna vidtas kommer brandskyddet vid Tyrs Hov bli bättre.  
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BILAGA	  A	  –	  BERÄKNINGAR	  AV	  BRANDSCENARIER	  
I detta avsnitt presenteras de resonemang, antaganden och beräkningar som ligger till grund 

för de dimensionerande brandscenarierna. 

BRAND	  I	  ATRIUM	  

Branden förutsätts starta i en jacka. Ett konservativt antagande är att jackan har en central 

position bland jackorna och placerad under träpanelen i undertaket till våningsplanet ovan, se 

figur 11. Detta då denna punkt har lägst takhöjd och det bildade brandgaslagret bedöms ha 

inverkan på scenariot. Data för varje enskild jackas effektutveckling över tid hämtas från 

experimentella data med en maximal effektutveckling på 85 kW vid tiden 100 sekunder 

(NFPA, 2002). Varje jacka antas antända intilliggande jackor när den uppnår effekten 20 kW, 

vilket sker efter 25 sekunder. Denna modell kommer efter en tid att ge en sidledes spridning 

utmed klädhängaren, se figur 20.  

 

Figur 20 Förlopp vid brand i jackor. Siffrorna representerar respektive tidssteg i antändningsförloppet steg fyra till 

fem visar hur spridningen sker efter initialskedet 

För brandspridning i träpanelerna används data från brandförsök med väggar klädda med 

träskivor. Tid till en given maxeffekt tas och sätts in i sambandet  

Q=αt2. (Ekvation 2) 

Ifrån rapporten Initial Fires (Särdqvist, 1998) väljs försök 20 som utgörs av antändning av 

plywoodskivor placerade i ett hörn. Effekten 1500 kW vid tiden 420 sekunder väljs ut och 
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motsvarande α-värde vid denna tidpunkt räknas fram. Effektkurvan adderas till scenariot med 

jackor och summaeffekten vid tiden fem minuter används till att beräkna ett nytt α-värde. 

Detta α-värde anses representera brandscenariot i atriet. Maxeffekten antas till 3300 kW. 

 

Figur 21 Effektkurvor för brand i atriet 

BRAND	  I	  OMKLÄDNINGSRUM	  I	  ANSLUTNING	  TILL	  BROTTNINGSHALL,	  KORRIDOR	  OCH	  BOWLINGHALL	  

I ett omklädningsrum i anslutning till bowlinghallen finns cirka 40 stycken krokar för 

upphängning av jackor. I scenariot antas det hänga en jacka på varje krok vid brandtillfället. 

För omklädningsrummet i anslutning till brottningshall och korridor bedöms 

brandbelastningen bestå av 35 jackor eftersom dessa omklädningsrum är något mindre. Märk 

väl att de antagna jackornas inverkan på belastningen även inkluderar övriga tillhörande 

kläder och tillhörigheter, som skor, tröjor och ryggsäckar.  

Skillnaden mellan brandscenarierna i omklädningsrummen och i atriet är att 

omklädningsrummen är mer slutna utrymmen med lägre takhöjd. Brandgaslagret borde alltså 

inverka mer på brandspridningen. Av den anledningen används samma 

brandspridningsmodell som i ”brand i atrium” trots att jackorna i omklädningsrummen hänger 

i enkla rader.  De framtagna effektutvecklingarna illustreras i figur 22. 
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Figur 22 Effektkurvor för brand i omklädningsrum 

	  

BRAND	  I	  OMKLÄDNINGSRUM	  –	  KONTROLL	  AV	  FLASHOVER	  

För att kunna uppskatta rimlig maxeffekt för brand i omklädningsrum används ekvationer från 

(Karlsson & Quintiere, 1999). För att ekvationerna ska kunna anses giltiga måste 

brandgaslagret ha en temperatur nära 600o C. Temperatur i brandgaslagret handberäknas för 

tidpunkten 300 sekunder, enligt ekvation (6.11) från (Karlsson & Quintiere, 1999, s. 120). 

 ∆𝑇 = 6,85 ∗ !!

!!!!!! !!

!/!
     (Ekvation 3) 

Uträkning resulterar i temperaturen 560o C. Förväntad maxeffekt i utrymmet blir 3,2 MW 

enligt ekvation 4 (Karlsson & Quintiere, 1999) 

𝑄 = 1,518 ∗ 10!𝐴! 𝐻!     (ekvation 4) 
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JÄMFÖRELSER	  AV	  BRANDTILLVÄXT	  	  

I figur 23 jämförs tillväxtkurvorna för brand i atrium respektive brand i omklädningsrum med 

varandra och med standardvärdena för ”medium” och ”fast” brandtillväxt (Karlsson & 

Quintiere, 1999). Figuren visar att valda brandtillväxter befinner sig någonstans mellan dessa 

standardvärden. För känslighetsanalyserna användes α-värdet för ”fast” brand i samtliga fall 

förutom scenariot ”brand i omklädningsrum i anslutning till brottningshall användes”. För det 

scenariot användes samma α-värde som i atriet.  

 

 

Figur 23 Visar en jämförelse mellan "fast" och "medium" brandtillväxt med vald brandtillväxt 
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BILAGA	  B	  –	  CFAST	  
CFAST 6 är ett program som kan användas för brandsimulering i syfte att ta fram utdata kring 

fördelning och spridning av brandgaser och temperaturer i ett eller flera utrymmen. 

Programmet utgår ifrån en så kallad tvåzonsmodell, vilket innebär vissa begränsningar för när 

programmet är lämpligt att använda. Exempelvis är modellen ej lämpligt för väldigt stora 

utrymmen där det i många fall inte uppstår en tydlig tvåzonsskiktning. Modellen är ej heller 

lämplig för scenarier som innefattar mekanisk ventilation. Vidare ställer modellens giltighet 

krav på att längdkvoterna mellan respektive utrymmes dimensioner ej ligger utanför följande 

gränsvärden: 

L/W, L/H, <3       (Ekvation 5) 

W/H>0,4       (Ekvation 6) 

där L och W är utrymmets längd respektive bredd och H dess höjd angivna i meter. Krav 

ställs även på att den aktuella branden inte har en effektutveckling som är ovanligt liten eller 

stor.  

𝑄 ≥ 5 ∗ 𝐴 𝐻 [kW]      (Ekvation 7) 

I framställandet av denna rapport har simulering med hjälp av CFAST gjorts för två 

brandscenarier – rökfyllnad av korridor och rökfyllnad av brottningshall. 

Korridorens och brottarhallens dimensioner utgör avvikelser från giltighetskraven. För de 

aktuella scenarierna mildras dock konsekvenserna från avvikelserna av att vidarespridning av 

brandgaser från korridoren till ytterligare intilliggande utrymmen inte sker. Detta innebär att 

approximationen om momentan spridning av brandgaser längs korridorens respektive 

brottarhallens längd inte får lika stor betydelse. Vidare görs tillägg i simuleringsgeometrin för 

att göra simuleringsmodellen mer applicerbar på korridoren. Dessa tillägg utgörs av en 

indelning av korridoren i celler och hinder för brandgasspridning. Dessa beskrivs mer 

detaljerat nedan. 

Tid till detektion i brandrummet simuleras till 30 sekunder enligt utdata från CFAST 6. 

Simuleringen bygger på antagandet att rökdetektorn aktiverar vid en temperaturökning på 5° 

Celsius. Vidare anses detektorn ha ett lågt RTI-värde 0,5 (ms)-0,5 (Nilsson & Holmstedt, 

Kompendium i Aktiva system - Detektion, 2008, ss. 73-74). 
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BRAND	  I	  OMKLÄDNINGSRUM	  OCH	  RÖKFYLLNAD	  AV	  KORRIDOR	  

I denna rapport tillämpas simulering med CFAST 6 för scenariot ’brand i omklädningsrum i 

anslutning till brottningshall och korridor’. En geometri ritas upp för omklädningsrummet och 

den anslutande korridoren enligt dimensioner angivna i ritning, se figur 24. Dörren mellan de 

båda utrymmena antas vara öppen. Flödets karaktär sätts som normal. Detta då det i scenariot 

inte sker en vidarespridning av brandgaser till andra utrymmen efter korridoren.  

Temperaturen i korridoren kommer rimligen inte vara konstant över korridorens längd utan 

kommer att variera. Därför görs en indelning av denna i fem stycken ungefärligt lika stora 

delar med en längd om cirka 8 meter. Delarna sammanbinds av vertikala öppningar med 

samma dimensioner som korridorens tvärsnittsyta bortsett från att de utrustar med tio 

centimeter tjocka bjälkar i taket undersida. Detta görs för att motverka en programsvaghet 

som annars skulle anta momentan rökgasspridning i korridoren. En undersökning huruvida 

bjälkarna påverkar resultatet eller presenteras beräkningsbilagan. 

Taket i korridoren anges bestå av cement och väggarna utav trä av mjukare träslag. 

I omklädningsrummet består taket av gipsplattor och väggarna utav cement. Programmets 

förinställda egenskaper för dessa material används. Mitt i omklädningsrummet placeras en 

brand med en effektutveckling över tid enligt bilaga A. Övriga egenskaper hos branden, 

såsom produktion av sot likställs med de, i programmet förinställda värden, för brinnande 

soffa. Simuleringstiden sätts till 300 sekunder. För denna simulering anses intressanta utdata 

främst vara det bildade brandgaslagrets höjd och temperatur vid olika tidpunkter. Vid 

simulering för detta scenario tas även en aktiveringstid för en rökdetektor i brandrummet 

fram. 

 

Figur 24 Använd geometri för simulering av brand i omklädningsrum och rökfyllnad av korridor 

BRAND	  I	  OMKLÄDNINGSRUM	  OCH	  RÖKFYLLNAD	  AV	  BROTTARHALL	  

En simulering med en omfattning om 300 sekunder görs. I brottningshallen finns en mekanisk 

ventilation som ej aktiveras vid detektion utan hanteras utav räddningstjänsten. 

Brandgasventilationen används därför ej som en parameter för simuleringen av normalfallet.  
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Eftersom två av utrymningsvägarna leder till hallens motsatta sida, från öppningen till 

omklädningsrummet sett, görs valet att dela upp hallen i två delar sambundna med en vertikal 

öppning med en area nästan lika stor som uppdelningens tvärsnittsyta, se figur 25. 

	  

Figur 25 Använd geometri för simulering av brand i omklädningsrum och rökfyllnad av brottningshall 

RESULTAT	  	  

Brandgaslagrets höjd som funktion av tiden för de två simulerade scenarierna brandgasfyllnad 

av korridor med respektive utan takbjälkar illustreras i figur 26 och 27. En jämförelse mellan 

de båda figurerna visar att tillförandet av takbjälkar inte påverkat resultatet nämnvärt.  

 

Figur 26 Brandgaslagrets höjd över tid utan brandgasretarderande hinder 
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Figur 27 Brandgaslagrets höjd över tid med brandgasretaderande hinder 

Kurvorna visar att under scenariots två första minuter sker, förutom i brandrummet, 

uppbyggnaden av brandgaslagret fortast i cellen som är i direkt anslutning till brandrummet. 

Därefter sker en övergång till att den lägsta höjden till brandgaslagret befinner sig i 

korridorens respektive ändar. Vidare avläsning ger att den kritiska brandgashöjden 1,84 meter 

nås ungefär vid tiden 45 sekunder i cell 3. Brandgaslagrets temperatur över tid i respektive 

cell hos de båda scenarierna åskådliggörs i figurerna 28 och 29. 

Som beskrivet tidigare i bilagan simuleras aktiveringstiden för en rökdetektor i brandrummet. 

Framtagna data anger aktivering vid tiden 20 sekunder. 
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Figur 28 Brandgaslagrets temperatur över tid i korridoren för normalfallet 

 

Figur 29 Brandgaslagrets temperatur över tid i brottningshallen för normalfallet 

KÄNSLIGHETSANALYS	  

Nedan presenteras data för de två känslighetsanalyserna. 

Val	  av	  plymmodell	  
Brandgaslagrets höjd över tiden simulerad med McCaffreys respektive Heskestads 

plymmodell för scenariot brottarhall illustreras nedan i figur 30 respektive 31. Jämförelse 

mellan kurvorna i figurerna 30 och 31 visar att valet av plymmodell har liten inverkan på 

resultatet. Heskestads plymmodell verkar dock ge något mer konservativa utdata än 

McCaffreys. 
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Figur 30 Brandgaslagrets höjd över tid i brottningshallen enligt Heskestads plymmodell 

 

Figur 31 Brandgaslagrets höjd över tid i respektive cell hos brottningshallen enligt McCaffreys plymmodell 

Ökad	  brandtillväxt	  
För scenarierna ”rökfyllnad av korridor” och ”rökfyllnad av brottningshall” med det 

gemensamma brandscenariot ”brand i omklädningsrum” genomförs en känslighetsanalys med 

avseende på brandens tillväxthastighet över tid. Den framtagna effektökningen över tid för 

normalfallet beräknas till cirka 0,018 kW/s2 med utgångspunkt i den effektutveckling 

scenariot utvecklar vid tiden fem minuter.  

För känslighetsanalysen väljs α-värdet för en ”fast” rumsbrand, vilket är 0,047 kW/m2 

(Karlsson & Quintiere, 1999). Den maximala effektutvecklingen förblir densamma. Denna 

känslighetsanalys genomfördes för scenariot rökfyllnad av korridor, men för scenariot 

rökfyllnad av brottningshall var programmet CFAST 6 oförmöget till att genomföra 

simuleringen. För att programmet ska lyckas med simuleringen är begränsas höjningen av α-

värdet till 0,025 kW/s2.  

0,00	  

0,50	  

1,00	  

1,50	  

2,00	  

2,50	  

3,00	  

3,50	  

0,00	   50,00	  100,00	  150,00	  200,00	  250,00	  

H
öj
d	  
[m
]	  

Tid	  [s]	  

Cell	  1	  

Cell	  2	  

Brandrum	  

0,00	  
0,50	  
1,00	  
1,50	  
2,00	  
2,50	  
3,00	  
3,50	  

0,00	   50,00	  100,00	  150,00	  200,00	  250,00	  

H
öj
d	  
[m
]	  

Tid	  [s]	  

Cell	  1	  

Cell	  2	  

Brandrum	  



  85 

I figurerna 32 och 33 nedan åskådliggörs brandgaslagrets höjd över tid för 

känslighetsanalysen av ökat α-värde.  

 

Figur 32 Brandgaslagrets höjd över tid i korridoren vid ökad brandtillväxthastighet 

 

Figur 33 Brandgaslagrets höjd över tid i brottningshallen med ökad tillväxthastighet 
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BILAGA	  C	  –	  SIMULEX	  
Simulex är ett program utvecklat för att med hjälp av byggnadsritningar och kännedom om 

utrymmenas persontäthet beräkna tiden för utrymning av en lokal. Programmet har även 

förmågan att sammankoppla olika våningsplan med så kallade länkar. En länk kan jämföras 

med en trappöppning och genom att knyta samma två länkar till en trappa går det att simulera 

förflyttning i trappor mellan och inom olika våningsplan. Vid simulering ska dimensionering 

av trappor och länkar vara så lika verkliga förhållanden som möjligt för att ge giltighet i 

utrymningssimuleringen. 

Information om byggnadsritningar kommer från CAD-ritningar som tillhandahållits av 

Hässleholms räddningstjänst (ÅF-infrastruktur AB, 2005). Information om antalet individer 

som förväntas befinna sig inom objektet är muntligen given av verksamhetschefen för Tyrs 

Hov Rickard Mohlin, se objektsbeskrivning. De givna värdena ges därefter en kvalitativ 

bedömning med avseende på rimlighet.  

Simuleringsmetoden i Simulex kräver en kvalitativ uppskattning av varseblivnings- och 

förberedelsetid för respektive individgrupp med hänsyn till möjligheterna att uppfatta 

situationen och påbörja utrymning. Summan av varseblivnings- och förberedelsetid matas in i 

respektive individgrupp i programet och blir den tid som det tar innan utrymning påbörjas. 

Individgruppen kan även ges egenskaper så som kön och gånghastighet. Då besökarna i Tyrs 

Hov förväntas varierar görs antagandet att kön och ålder är ointressant i sammanhanget och 

gånghastigheten för gruppen bestäms på förhand med hänsyn till transportvägen. Vid 

bedömning av varseblivnings-, förberedelsetid samt gånghastighet tas hänsyn till följande 

parametrar: 
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• Möjlighet att på egen hand detektera branden genom upptäckt av rök och flammor. 

Denna parameter gäller främst de individer som befinner sig nära branden.  

• Möjlighet att meddelas av andra individer om branden. Här bedöms en ”ringar på 

vattnet”- situation kunna uppstå där individer sprider vetskapen om branden utåt i 

cirklar. 

• Möjlighet att höra brandlarmet och därefter skapa sig en uppfattning om situationen. 

Här kan det vara viktigt att beakta eventuella handikapp. Är det till exempel ett rimligt 

antagande att hörselnedsatta kan detektera ett larm om de är på toaletten?  

• Gjorda investeringar i tid och pengar och andra orsaker som kan minska motivationen 

för någon att utrymma. Exempel på andra orsaker kan vara bortsprungna barn och 

inväntan av vänner och bekanta. 

• Möjligheten att på egen hand genomföra utrymningen med hänsyn till 

transportsträckor och utrymningsalternativ. 

Då Simulex endast är en modell av verkligheten har den vissa begränsningar. Därför har 

redigeringar gjorts i ritningarna för att undvika att de utrymmande personerna i programmet 

fastnar i väggar och länkar. Simulex begränsar även minsta dörrbredd till 0,5 meter, vilket gör 

att smalare utrymningsöppningar som den via bowlinghallen in bakom bowlingbanorna samt 

utrymningsluckan i hockeyomklädningsrummet måste specialanpassas. Ett annat utrymme 

som behöver specialbehandlats är utrymningsschaktet från gymmet upp till marknivå. Denna 

utrymningsväg bedöms dock för allt för ovanlig och svåranvänd för att kunna simulera. 

Samtliga specialfall har sitt eget underkapitel nedan där de beskrivs mer utförligt. 

Förutom simulering av respektive brandscenario genomförs även ett flaskhalstest där de 

avdelningar av Tyrs Hov som larmas av sektion 3 och 4 utryms samtidigt, detta för att avgöra 

om det finns några potentiella brister i utrymningsdimensioneringen. 

För att validera resultaten från Simulex kommer även förflyttningstiden ut ur utrymmena 

parallell att beräknas med hjälp av handberäkningsmetoder från Boverket ekvation 8 

(Boverket, 2011).  

𝑡!" =
!ä!"#$%  !"#$%&'"!#(%!å!"

!å!"!!"#$%!!"
+ !"#$%  !"!"##$%&'

!"ö!"  !"#$%  !ö!!∗!ö!!"!#$$
 (Ekvation 8) 

Ekvationen representerar två tidssteg: Tid för transport från startpunkten längst bort från 

dörren till slutpunkt och tiden det tar för den utrymmande att stå i kö vid dörröppningen. 

Summan av de två tidsstegen blir förflyttningstiden ut ur rummet. Värt att notera är att då 
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ekvationen tillämpar det längsta transportavståndet bör resultatet bli konservativt. Detta då det 

inte ter sig troligt ingen av de övriga utrymmande hunnit lämna rummet innan ”siste man når 

kön”. 

Värde för flöde genom dörr på 0,75 individer/sekund appliceras med hänvisning till 

rekommendationer från Boverket (Boverket, 2011) avseende personer med låg kännedom om 

lokalen. Rekommendationen skiljer sig från flödesvärdet 1-1,4 individer/sekund vilket 

används i Simulex (Frantzich, Användarmanual till SIMULEX ver 1.2, 1998). Motiveringen 

till att följa Boverkets föreslagna värde i stället det som anges i Simulex bygger på osäkerhet 

huruvida flödesteorin för de två metoderna är hel jämförbar. Detta då det finns en risk att 

Simulex kompenserar den högre flödeshastigheten genom en större trängsel innan individerna 

passerar dörren. I övrigt används samma indata som för Simulex-simuleringarna för att göra 

resultaten jämförbara. 

BOWLINGHALLEN	  	  	  

Bowlinghallen har två faktorer som hänsyn måste tas till för att en simulering ska bli så bra 

som möjligt. Den första är att utrymningsvägen som leder ut mot trappan bakom 

bowlingmaskinerna är cirka 0,40 m bred, medan minsta möjliga dörrbredd i Simulex är 0,5 m. 

Även vägen till utrymningsöppningen behöver en okonventionell lösning då de utrymmande 

måste passera en smal passage mellan väggen och bowlingbanorna. Vidare framgår det i 

manualen att flödeshastigheten genom en dörr i stimuleringen motsvarar 1,1-1,4 personer per 

meter och sekund (Frantzich, Användarmanual till SIMULEX ver 1.2, 1998). För att 

kompensera det ökade flödet på grund av en bredare dörrbredd förlängs trappsteget efter 

öppningen med en meter. Valet av en meter trappa motsvarar den uppskattade tidsförlust som 

tar för att krångla sig förbi den smala dörröppningen jämfört med den bredare öppning som 

måste simuleras i programmet. 

För att korrekt återspegla passagen längs väggen parallellt med bowlingbanorna används en 

fålla. Avståndet mellan vägg och fållavgränsning är så pass smalt att personerna i Simulex 

tvingas gå på led utan möjlighet att passera varandra vilket skulle återspegla en verklig 

förflyttning.  

HOCKEYOMKLÄDNINGSRUMMET	  	  

Hockeyomklädningsrummet är placerat i en annan larmsektion än sporthallen men kommer 

att larmas vid larm i entrésektionen. Utrymning från omklädningsrummet sker via 
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omklädningsrummets ingång samt via en kvadratisk lucka med sidan 0,5 m som vetter direkt 

till utsidan.  

Luckan har med sina mått och sin placering begränsad utrymningskapacitet. Luckan ersätts 

därför i Simulex med en trappa som placeras på sådant vis att de utrymmande måste förflytta 

sig en sträcka innan de når utgången. Detta ska motsvara flödestiden genom luckan. 

I tabell 19 nedan presenteras den tid det tar innan respektive utrymme kan anses utrymt. För 

två scenarier, bowlinghallen och caféet, överensstämde handberäkningar och resultat från 

Simulex inte lika väl överens som för resterande scenarier presenterade i tabell 19. 

Tabell 19 Tid för utrymning hos respektive scenario enligt Simulex=S och handberäkningsmetoden=H 

Tid 

[s] 

Brottnings- 

hall cell 1 

Brottnings- 

hall cell 2 

Korridor 

NV 

Korridor 

SO 

Bowli-

nghall 

Café vid 

entré 

40 - - S+H - - - 

50 S+H -  S+H - - 

90  S+H   - - 

180     S - 

200     H - 

330      S 

390      H 

 

SKÄRMDUMPAR	  

Här visas skärmdumpar från simuleringar i Simulex. 

Resultat	  flaskhalstest	  	  
Resultatet från flaskhalstestet är att utrymningsflödet över lag i byggnaden flyter på som det 

ska, bortsett från en plats, Marias trappa. Figur 35 visar köbildningen som sker efter en minuts 

utrymning då idrottshallen utryms samtidigt som folk från undervåningen. Även efter det att 

undervåningen är tömd fortsätter köbildningen i gymnastiksalen även om flödet går något 

fortare.  
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Figur 37 visar utrymning efter en minut med första föreslagna åtgärder av 

utrymningsdimensioneringen. Första vidtagna åtgärd var att bredda upp trapphuset för att 

motsvara den rådande dimensionerade öppningsbredden. Figur 37 visar ett förslag där 

dörröppningen i idrottshallen har vidgats från 0,9-1.8 m. I Figur 37 har även trapphuset 

vidgats ytterligare till den totala bredden av sammanlöpande utrymningsvägar. De dragna 

linjerna i trapphuset i figur 36 och 37 har syftet att kompensera felaktigt köande orsakat av 

programmet. 

 

Figur 34 Utrymningssimulering för Marias trappa i anslutning till entréhall. Markering A är nuvarande förhållanden 

 

 

Figur 35 Utrymningssimulering för Marias trappa i anslutning till entréhall med breddad trappa 
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Figur 36 Utrymningssimulering för Marias trappa i anslutning till entréhall. Figuren visar både breddad trappa och 

breddad öppning till idrottshallen 

Brand	  i	  omklädningsrum	  i	  anslutning	  till	  korridor	  och	  brottningshall	  
Figurserien 38-42 visar simuleringsprocessen på källarplan för två scenarier, utrymning av 

korridor samt brottarhall på grund av brand i omklädningsrum. Då simuleringarna ej påverkar 

varandra samkörs de för att spara plats i rapporten.  

Summan av förberedelse- och detektions tid för korridor simuleringen bedöms variera linjärt 

mellan 30-45 sekunder där tiden är som kortast för individer placerade närmast brandrummet 

och längst för de placerade längst bort i korridoren. Summan av förberedelse- och 

detektionstid i brottarhall scenariot bedöms variera linjärt mellan 40-50 där 40 sekunder är för 

de individer som befinner sig direkt i anslutning till branden cell 1 av brottarrummet reagerar 

snabbare än individer placerade längre bort i cell 2 se simulerings geometri för CFAST 6 

bilaga B. 
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Figur 37 Utrymningssimulering för korridor och brottningshall i anslutning till omklädningsrum. 

Respektive tidssteg kan avläsas i fältet 

 

Figur 38 Utrymningssimulering för korridor och brottningshall i anslutning till omklädningsrum. 

Respektive tidssteg kan avläsas i fältet 
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Figur 39 Utrymningssimulering för korridor och brottningshall i anslutning till omklädningsrum. 

Respektive tidssteg kan avläsas i fältet 

 

Figur 40 Utrymningssimulering för korridor och brottningshall i anslutning till omklädningsrum. 

Respektive tidssteg kan avläsas i fältet 
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Figur 41 Utrymningssimulering för korridor och brottningshall i anslutning till omklädningsrum. 

Respektive tidssteg kan avläsas i fältet 

 

Figur 43 visar simuleringsprocessen på källarplan av bowlinghallen på grund av brand i 

omklädningsrum. Summan av förberedelse- och varseblivningstid för 

bowlinghallssimuleringen bedöms vara 2 minuter med en osäkerhet på tjugo sekunder. Där 

varseblivning bedöms vara larmdetektion efter 20 sekunder och förberedelsetiden är 100 

sekunder. Den förlängda förberedelsetiden anses vara motiverad med hänsyn till att de 

bowlande initialt inte exponeras för branden. Detta då den befinner sig bortom och utanför det 

naturliga blickfånget, då de troligtvis är vända mot bowlingbanan och har ryggen mot brand 

och rök. Personerna i rummet har även investerat tid och pengar i spel och bokning, vilket 

skapar ovilja till att lämna lokalen. En faktor som talar för att förberedelsetiden inte blir 

längre är att det finns personal på plats som påskyndar utrymningen.  

Vid simuleringen råder svårigheter för de utrymmande att gå på den smala gången längs 

bowlingbanorna. Detta kompenseras genom att gånghastigheten sänks till 1 m/s från 1,4 m/s 

vilket råder vid de övriga simuleringarna. Valet att sänka gånghastigheten är en subjektivt 

antagande författarna gjort efter att de själva provgått sträckan. Tid tills lokalen är utrymd blir 

cirka 3 minuter. 
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Figur 42 Utrymningssimulering för bowlinghall i anslutning till omklädningsrum. Respektive tidssteg kan avläsas i 

det blå fältet 

Figur 44 visar simuleringsprocessen av Bowlinghallen med föreslagna åtgärder. Summan av 

förberedelse- och varseblivningstid för simuleringen bedöms vara densamma som tidigare 

scenario. Den nya utrymningsvägen är placerad i den minst sträckamässigt fördelaktiga 

positionen inom område A se figur 44. Ytterligare en skillnad ifrån tidigare simulering i 

bowlinghallen är att förflyttningshastigheten har ökats från 1 m/s till 1,3 m/s.  
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Figur 43 Utrymningssimulering för bowlinghall i anslutning till omklädningsrum med föreslagen utrymningsväg. 

Respektive tidssteg kan avläsas i det blå fältet 

Figur 45 visar simuleringsprocessen av caféavdelningen på grund av brand i atriet. Vid 

simuleringen belastas utrymningsvägen även av intilliggande rum vilket tas hänsyn till i 

simuleringen. Tiden till att cafét kan anses som utrymt är 5,5 minuter. 
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Figur 44 Utrymningssimulering för café i anslutning till entréhall. Respektive tidssteg kan avläsas i det blå fältet 
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BILAGA	  D	  –	  FDS	  5	  	  
Simuleringsprogrammet FDS 5 användes för scenarierna ”brand i atrium” och ”brand i 

anslutning till bowlinghall”. Nedan förklaras teori, försöksuppställning, resultat samt 

beräkningar av värmedos och värmestrålning.  

FDS	  

FDS 5 är ett program utgivet av NIST i USA gjort för att simulera brandscenarier med hjälp 

av modeller och numeriska metoder. Till skillnad från klassiska tvåzonsmodeller så bygger 

detta program på att rymden uppdelas i ett flertal kubiska celler. Förhållandena i cellerna 

förändras med tiden genom att momentana turbulenta virvlar och flöden beräknas. Därefter 

används en så kallad explicit metod, vilket innebär att förhållandena i nästa tidssteg beror på 

det föregående tidsstegets värden. Metoden kräver både datorkapacitet och tid, men som 

resultat fås ett realistiskt tidsberoende brandförlopp som kan spelas upp i efterhand.  

Det gör att FDS 5 lämpar sig för komplexa geometrier som atrium eller långsträckta 

utrymmen där en klassisk tvåzonsmodell eller handberäkning inte skulle ge rimliga resultat.  

Viktigt att tänka på är att FDS 5 endast löser de turbulenta virvlar i tid och rymd som är större 

än cellen. Den finare skalan går därmed förlorad. För att kompensera för bortfallet av de små 

virvlarna finns en empirisk undermodell. Därför är det viktigt att cellerna inte görs för stora 

eftersom resultatet då kommer att bero för mycket på undermodellerna. Plymen kan 

exempelvis bli för hög och för varm eftersom virvlar av kall inträngande luft inte kan 

simuleras väl.   

Branden kan definieras på två olika sätt. Antingen skapas en yta som fungerar likt en brännare 

där bränsle avges i kontinuerlig takt, vilken är den definition som används i detta fall. 

Effektutveckling anges per areaenhet och kan anta maxeffekt momentant eller tillväxa genom 

exempelvis en 𝛼𝑡!-kurva.  

Den andra metoden är att bränslet definieras i fast fas. Det fasta materialet utsätts sedan för 

pyrolys varpå gaserna antänds och bildar branden. Pyrolysen beror på återstrålningen mot 

ytan.  

I båda dessa fall används en så kallad ”mixture frafction” modell. Det innebär att alla 

brännbara gaser approximeras till en enskild gas. I en verklig situation beror förbränningen 
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även av mindre molekyler i hundratals delreaktioner. I FDS 5 försummas dessa och förenklas 

istället till en start- och en slutprodukt enligt den kemiska reaktionsformeln nedanför.   

 

Bränslet förbränns vid kontakt med syre. Det innebär att branden kan bli 

ventilationskontrollerad vid otillräcklig mängd syre i brandrummet. För att undvika detta kan 

”open vents” placeras i geometrin.  

Strålningen i FDS 5 fungerar på sådant vis att en cell avger ett bestämt antal strålar. Normalt 

avges 104 strålar men antalet kan både ökas eller sänkas. Strålningen är även kopplad till 

temperaturen upphöjt till fyra, där temperaturen är genomsnittstemperaturen i en cell. Om 

flamman täcks av stora celler innebär det att den yttersta cellen endast kommer att innefatta 

en del av flamman, varpå genomsnittstemperaturen i cellen sänks. Eftersom ett mindre 

temperaturfel kan få stor effekt på strålningen så bör cellerna vara så små som möjligt över 

flamman för att på så vis ge en så realistisk temperaturberäkning som möjligt. I verkligheten 

påverkas strålningen även av den kemiska sammansättningen. I FDS 5 görs däremot en 

förenkling där en viss andel av effektutvecklingen avges som strålning. Andelen kan 

förändras av användaren.  

För att få realistiska resultat bör antalet strålar ökas. I denna rapport har detta inte gjorts då 

detta skulle kräva allt för stor datorkapacitet. Strålningen har därför handberäknats med 

utgångspunkt från temperaturen i brandgaslagret.  

Detektoraktivering har uppskattats med hjälp av temperaturen. Detektorerna reagerar 

egentligen inte genom temperaturaktivering, men experiment har visat att det finns likheter 

mellan temperatur och partikelfördelning. För nyare system rekommenderas en 

temperaturökning på 4-5°C för beräkning av aktiveringstiden (Nilsson & Holmstedt, 

Kompendium i Aktiva system - Detektion, 2008). I denna rapport har värmedetektorer med 

RTI-värdet 0,5 𝑚𝑠2 använts.  
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BRAND	  I	  ANSLUTNING	  TILL	  BOWLINGHALL	  

Den uppbyggda geometrin bygger på CAD-ritningar som tillhandahållits av Hässleholms 

räddningstjänst samt bilder och mätningar som togs under ett platsbesök. Till hjälp för att 

skapa geometrin har programmet PyroSim använts. Geometrin är till större delen skalenlig, 

men har stundtals anpassats för att passa given cellstorlek. Väggarna har fått 

materialegenskaper för trä och betong enligt de i PyroSim förinställda värdena för ”concrete” 

och ”yellow pine”, för värden se indatafilen i bilaga E. Ytterväggarna består av tre centimeter 

trä ovanpå betong. Innerväggar består enbart av trä. Taket har fått de i PyroSim förinställda 

materialegenskaperna för gips. Detta kan anses vara konservativt eftersom materialet har 

relativt låg värmekonduktivitet, vilket minskar kylningen av brandgaser.  

Geometrin sträcker sig till utrymmet bakom bowlingmaskinerna. Programmet anses ge 

trovärdiga resultat fram till och vid bowlingmaskinerna, men inte bakom dessa. Det beror på 

en springa mellan bowlingmaskinerna och taket samt att bowlingmaskinerna har en viss 

rökgenomsläpplighet som inte tagits hänsyn till i denna simulering.  

Ett vanligt fel inom FDS 5 är att en felaktig gridstorlek inte återspeglar verkliga flöden. 

Åtgärden för detta problem är en minskning av cellstorleken i och omkring kritiska områden. 

Objektet har därför delats upp i sex olika mesher. Fem av mesherna innehar celler med 

sidolängden tio centimeter. Brandrummet gavs däremot en ytterligare förfinad mesh med 

sidolängden fem centimeter eftersom det bedömdes som ett kritiskt utrymme. Flamma och 

plym bör därmed simuleras väl och ge trovärdiga resultat.  

Branden definieras som en brännare om (1   ∙ 1,5  )𝑚! och tillväxten sker enligt en 𝛼𝑡! −

𝑘𝑢𝑟𝑣𝑎.  Totalt görs tre simuleringar, en för normalfallet och två för känslighetsanalysen. I 

normalfallet nås maxeffekten 2000 kW efter 311 sekunder. I den andra simulering ökas 

tillväxtkoefficienten till 0,047 varpå maxeffekten nås efter 206 sekunder. I båda 

simuleringarna har bränslet approximerats till propan. Ingen förändring av strålningsandelen 

har gjorts varpå det förinställda värdet 0,35 har använts.  

I den tredje simuleringen definieras bränslet polyester. Strukturformeln för polyester samt 

energi per förbrukad massa syre skrevs in. Efter avrundning angavs 𝐶!,!𝐻!,!"𝑂!,!som 

strukturformel för polyester. Soot Yield sattes till 0,091 g/g vilket överensstämmer med vad 

som anges i tabeller (NFPA, 2002).  
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I en verklig situation sluter en byggnads klimatskal aldrig helt tätt. Det kommer alltid att 

tillföras luft genom redan befintliga springor i konstruktionen eller genom de springor som 

uppstår av den brandgenererade tryckökningen. Det är viktigt att tänka på att vid användandet 

av FDS 5 eftersom programmet inte automatiskt tar hänsyn till detta. Utan åtgärd skulle en 

orimligt hög tryckuppbyggnad uppstå och branden skulle bli ventilationskontrollerad tidigare 

än i ett verkligt scenario.  

Som lösning på problemet har ”open vents” placerats ut på platser i objektet som inte direkt 

påverkar flamman och brandgaserna. Open vents motsvarar ett genererat hål mot utsidan där 

fluider kan passera fritt. På så sätt kan objektet tillföras frisk luft från utsidan och 

tryckavlastas trots den annars fullkomligt täta väggkonstruktionen. För att undvika att 

resultatet påverkas negativt av luftflödena via dessa öppningar har de placerats på distans från 

branden. På så vis undviks att luftflödena påverkar formen av flamman och plymen. 

Öppningarna har även placerats vid lågpunkter för att undvika orimliga läckage av 

brandgaser.  

Utdata presenteras på ett flertal sätt. Bland annat fås en smokeview-file där brandförloppet 

kan spelas upp. Det ger möjlighet att se flammans form och utseende och brandgasernas 

utbredning. Utplacerade SLCF-files gör det även möjligt att se objektets tvådimensionella 

temperaturprofil. Objektet har även försetts med mätutrustning. I detta fall har 

värmedetektorer, termoelement och samt instrument för mätning av den optiska densiteten, 

kallat beams, placeras ut på valda platser. Figur 46 åskådliggör geometrin och de utplacerade 

mätinstrumenten. Tabell 20 beskriver vad de olika instrumenten är för något.   
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Figur 45. Illustrerar placeringen av olika mätinstrument utifrån en 2D-vy sedd uppifrån 

 

Tabell 20 Sifferförklaringar 

1 Beams 6 Beams 11 Termoelementträd 

2 Brännare 7 Beams  12 Beams  

3 Värme- och rökdetektorer 8 Termoelement  13 Beams  

4 Termoelementträd 9 Beams  14 Termoelementträd 

5 Termoelementträd 10 Beams 15 Termoelementträd 
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RESULTAT	  -‐	  BRAND	  I	  ANSLUTNING	  TILL	  BOWLINGHALL	  	  

Nedan presenteras resultaten för simulering av brand i anslutning till bowlinghall vid normalt 

brandförlopp, snabbt brandförlopp och vid förbränning av polyester. För visualisering av 

objektet, se figur 45. 

Detektionstid	  
Resultaten av tidpunkten för detektion bygger på data givet från en värmedetektor placerad i 

brandrummet. Resultatet från de tre simuleringarna presenteras i tabell 21.  

Tabell 21 Visar detektionstiden för brand i anslutning till bowlinghall 

Scenario: Brand i anslutning till bowlinghall Detektionstid 

Normalt brandförlopp 20 

Snabbt brandförlopp 15 

Bränsle: Polyester 20 

	  

Sikt	  
Vid beräkning av siktförhållanden undersöktes både när sikten understeg tio meter och när 

genomlysta skyltar inte längre kunde urskiljas på tio meters avstånd. Resultaten från de tre 

simuleringarna presenteras i tabell 22. En mer ingående beskrivning av hur utdata omräknats 

till sikt i meter visas under rubriken ”Beräkning av siktförhållanden”.  
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Tabell 22 Beskriver tiden till kritisk sikt 2,0 meter ovan golvnivån 

 Normalt brandförlopp Snabbt brandförlopp Bränsle: Polyester 

Instrument Sikt  

< 10 m 

Genomlyst 

skylt < 10 m 

Sikt  

< 10 m 

Genomlyst 

skylt < 10 m 

Sikt  

< 10 m 

Genomlyst 

skylt < 10 m 

Beam1 180 260 140 190 90 100 

Beam6 130 210 100 150 50 60 

Beam9 270 370 210 300 180 210 

Beam10 230 290 180 230 180 180 

Beam12 210 280 180 220 100 130 

Beam13 210 280 170 220 140 160 

Temperatur	  	  

Temperaturen uppmättes med termoelement 1,8 meter ovan golvnivån vid 

omklädningsrummen, vid bowlingbanorna och vid den bortre utrymningsvägen, se figur 45.  

Resultaten från simuleringarna presenteras i tabell 23.  

Tabell 23 Beskriver tidpunkten vid kritisk temperatur på höjden 1,8 meter ovan golvnivån 

Instrument Tid vid 80°C [s] 

Normalt brandförlopp 

Tid vid 80°C [s] 

Snabbt brandförlopp 

Tid vid 80°C [s] 

Bränsle: Polyester 

Termoelement 4 160 120 180 

Termoelement 5  120 80 120 

Termoelement 8 >400 >400 >400 

Termoelement 11 >400 >400 >400 

Termoelement 14 >400 330 >400 

Termoelement 15 380 300 >400 
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Värmestrålning	  	  

Värmestrålning undersöktes på 5 platser i bowlinghallen, direkt utanför omklädningsrummen, 

vid bowlingbanan närmast branden, vid bowlingbananorna både närmast och borterst från 

branden samt två punkter i anslutning till den befintliga utrymningsvägen vid 

bowlingmaskinerna. Positionerna åskådliggörs i figur 45. Endast det snabba brandförloppet, 

som är det värsta av de tre scenarierna, undersöktes. Resultaten presenteras i tabell 24. 

Beräkningsgången beskrivs mer ingående under rubriken ”beräkning av värmestrålning”.  

Tabell 24 Beskriver vid vilka tidpunkter och vid vilka platser som kritisk värmestrålning uppstår. Resultatet är 

beräknat med avseende på två olika värden av emissivitet.  

 Normalt brandförlopp Snabbt brandförlopp Bränsle: Polyester  

Plats ε= 0,5 ε= 1,0 ε= 0,5 ε= 1,0 ε= 0,5 ε= 1,0 

4 330 260 220 190 330 280 

5 200 160 140 110 220 170 

8 >400 310 >400 230 >400 360 

11 >400 >400 >400 >400 >400 >400 

13,15 >400 >400 >400 >400 >400 >400 

Värmedos	  	  

Undersökningar av värmedosen har genomförts vid bowlingbanorna, punkt 8 enligt figur 46. 

Den simulering som använts som utgångspunkt är känslighetsanalysen med ett snabbt 

brandförlopp. För exakt beräkningsgång, se rubriken ”Beräkningsgång för värmedos”.  

Beräknat över tiden blir värmedosen vid tidpunkten 300 sekunder 32,9 kJ/m2 vilket är inom 

det tillåtna intervallet. Vid tidpunkten 400 sekunder blir värmedosen 89,2 kJ/m2 vilket 

överstiger tillåtet gräsvärde. Kritisk värmedos kommer alltså att inträffa inom tidsintervallet 

300-400 sekunder.  
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SAMMANFATTNING	  AV	  RESULTAT	  -‐	  BRAND	  I	  ANSLUTNING	  TILL	  BOWLINGHALL	  

Resultaten visar att det oftast är temperatur eller sikten som är den faktor som först begränsar 

möjligheten för säker utrymning. Temperaturen blir snabbast den kritiska faktorn i närheten 

av branden medan sikten blir kritisk på längre avstånd.  

Som exempel kan nämnas att temperaturen förhindrar säker utrymning, från bowlinghallen 

genom huvudingången redan efter 120 sekunder vid normalt brandförlopp. Motsvarande tiden 

för snabbt brandförlopp och vid förbränning av polyester är 80 respektive 120 sekunder. För 

personer som befinner sig i det icke brandutsatta omklädningsrummet begränsas utrymningen 

av temperaturen. Vid normalt brandförlopp sker detta efter cirka 160 sekunder och vid snabbt 

brandförlopp och vid förbränning av polyester sker det efter 120 respektive 180 sekunder. 

Sikten begränsas efter 180, 140 respektive 100 sekunder.   

I bowlingdelen försämras sikten vid punkt 9 efter 270 sekunder. Motsvarande tider för snabbt 

brandförlopp och vid förbränning av polyester är 210 respektive 180 sekunder. 

Brandgaslagrets temperatur blir inget problem inom 400 sekunder, men värmedosen bedöms 

överstigas efter 300-400 sekunder vid ett snabbt brandförlopp.  

Vid den bortersta utrymningsvägen, punkt 15 enligt figur 45, blir sikten den begränsande 

faktorn efter 210 sekunder vid normal brandtillväxt, 170 sekunder vid snabbt brandförlopp 

och 140 sekunder vid förbränning av polyester. Över utrymningsvägen sitter dock en 

genomlyst utrymningsskylt som kan urskiljas även efter att kritiska siktförhållanden uppstått. 

Tiden innan de genomlysta skyltarna inte längre kan urskiljas på tio meters avstånd är 280, 

220 samt 160 sekunder.  
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BRAND	  I	  ATRIUM	  	  	  

Geometrin bygger på uppgifter från CAD-ritningar samt uppskattningar utifrån bilder och 

egna observationer. På det nedersta och det mellersta planet begränsas objektet av 

magnetupphängda branddörrar som automatiskt stängs vid larm. På det översta planet sträcker 

sig en lång entréhall som fortsätter tills den avgränsas av en bortre vägg. Dörren in till 

idrottshallen antas vara stängd och förhindra inträngning av brandgaser till detta utrymme. 

Dörrarna till caféet antas vara uppställda med inträngning av brandgaser som följd. Caféet 

begränsas med en vägg invid den bortersta utrymningsvägen sett från caféets huvudingång.  

Väggarna i atriet har fått materialegenskaper för trä och betong enligt de i PyroSim 

förinställda värdena ”Concrete” och ”Yellow Pine”. För information om exakta värden, se 

indatafilen i bilaga E. Trappor och golv samt väggarna på plan två och plan tre har fått 

materialegenskaperna för betong. Taket har fått egenskaper som motsvarar ett undre lager av 

tre millimeter stål och därefter ett lager av gips. Stålehöljet skall motsvara undertaket av 

metall. Lager av gips kan anses som ett konservativt värde då gips har relativt låg 

värmekonduktivitet.  

För att undvika problem med felaktigt simulerade flöden har en cellstorlek med sidan tio 

centimeter använts i sju av de åtta mesherna. I nära anslutning till branden har meshen fått 

ytterligare förfinade celler med sidolängden fem centimeter. Detta för att flamma och plym 

ska kunna simuleras väl.  

Branden definieras genom en brännare med storleken (1   ∙ 3  )𝑚! . Tillväxten sker enligt en 

α𝑡2 − 𝑘𝑢𝑟𝑣𝑎. Totalt görs tre simuleringar, ett normalfall, ett fall med en snabbare 

brandtillväxt samt ett fall med förbränning av polyester.  

I normalfallet används den maximala effekten 3300 kW. Tillväxtkoefficienten är 0,0255 

vilket ger uppnådd maxeffekt efter 360 sekunder. Vid den andra simuleringen ändrades 

tillväxtkoefficienten till 0,047. I övrigt var simuleringarna likadana. I båda fallen användes 

standardbränslet propan. Ingen förändring av strålningsandelen gjordes.  

I den tredje simuleringen definierades bränslet polyester. Strukturformeln för polyester samt 

energi per förbrukad massa syre fördes in i programmet. Efter avrundning angavs 

𝐶!,!𝐻!,!"𝑂!,!som strukturformel för polyester (NFPA, 2002).  

För att undvika att branden blir ventilationskontrollerad placerades ett hål med en ”open vent” 

på det nedersta planet. Syftet med denna öppning är att luft utifrån skall kunna strömma in i 
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byggnaden samtidigt som byggnaden kan tryckavlastas. Genom att öppningen placeras långt 

ifrån brännaren bör luftflödena inte ge någon negativ inverkan på flamman och plymen.  

Utdata presenteras på flera olika sätt. Flamma, rökutveckling och temperaturprofiler 

presenteras i en så kallad smokewiev-fil. Objektet är även försett med en mängd 

mätinstrument vars data presenteras i en Excelfil. De typer av mätinstrument som använts är 

värmedetektorer, joniserande rökdetektorer, instrument för avläsning av optisk densitet, 

kallade beams, samt termoelement. Figur 46 visualiserar geometrin och de utplacerade 

mätinstrumenten och Tabell 25 beskriver var de olika instrumenten är utplacerade.  

 

Figur 46 Illustration av simuleringsgeometrin för atriet 

 

Tabell 25 Beteckningsförklaring 

1 Brännare 5 Termoelementträd  9 Beam 

2 Termoelementträd 6 Beam  10 Beam 

3 Termoelementträd  7 Beam  11 Värme- och rökdetektor 

4 Termoelementträd  8 Beam 11 Termoelementträd 
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RESULTAT	  -‐	  BRAND	  I	  ATRIUM	  	  

Nedan visas resultaten från simuleringen av brand i atrium. Positioneringen av olika 

instrument och olika platser som nämns i nedanstående resultat visualiseras genom figur 46.   

Detektionstid	  

Resultaten av tidpunkten för detektion bygger på data givet från en värmedetektor. I brist på 

vetskap om detektorns exakta position antas denna vara placerad i mitten av atriet. 

Placeringen skymtas som en röd prick i figur 46 strax intill siffran 11. Resultatet från de tre 

simuleringarna presenteras i tabell 26.  

Tabell 26 Visar detektionstiden för brand i atrium 

Scenario: Brand i atrium  Detektionstid 

Normalt brandförlopp 80 

Snabbt brandförlopp 60 

Bränsle: Polyester 70 

Sikt	  

Undersökningar gjordes vid vilken tidpunkt som sikten understeg tio meter samt när 

genomlysta skyltar inte längre var urskiljbara på under tio meters håll. Resultaten från de tre 

simuleringarna presenteras i tabell 27. En mer ingående beskrivning av hur procentuell 

siktnedsättning omräknats till sikt i meter beskrivs under rubriken ”Beräkning av 

siktförhållanden”. 
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Tabell 27 Visar när kritiska siktförhållanden uppstår för brand i atrium 

 Normalt brandförlopp [s] Snabbt brandförlopp [s] Bränsle: Polyester [s] 

Instrument Sikt <10 m Skylt<10m Sikt <10 m Skylt<10m Sikt <10 m Skylt<10m 

Beam 6 240 370 190 300 90 110 

Beam 7 240 400 190 340 60 90 

Beam 8 340 390 280 390 180 210 

Beam 9 360 >400 300 400 170 220 

Beam 10 250 370 200 310 100 130 

HV-entré  250 360 200 300 90 130 

Temperatur	  	  

Temperaturen uppmättes med termoelement 1,8 meter ovan golvnivån utanför gymmet, i 

trappan, vid huvudentrén och vid en av utrymningsvägarna i caféet. Resultaten från de tre 

gjorda simuleringarna presenteras i tabell 28. 

Tabell 28 Visar tid till kritisk temperatur 1,8 meter ovan golvnivån 

 Normalt brandförlopp[s] Snabbt brandförlopp[s] Bränsle: Polyester[s] 

Instrument 80°C 1,8 m ovan golv 80°C 1,8 m ovan golv 80°C 1,8 m ovan 

golv 

Termoelement2 250 200 260 

Termoelement3 230 180 240 

Termoelement4  190 150 200 

Termoelement5  >400 >400 >400 

HV-entré  300 250 310 

Termoelement12 300 260 330 
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Värmestrålning	  	  

Värmestrålningen beräknades vid caféet, utanför gymmet samt på bottenplan som 

representeras av termoelement 2. Resultatet visas, med avseende på två emissiviteter och 

snabbt brandförlopp, i tabell 29. Beräkningsgången beskrivs ingående under rubriken 

”beräkningsgång av värmestrålning”.  

Det normala brandförloppet och simuleringen med polyester som bränsle gavs ingen vidare 

analys eftersom känslighetsanalysen, med snabbt brandförlopp, tydligt visar att 

värmestrålningen inte blir den faktor som först leder till kritiska förhållanden och begränsar 

säker utrymning,  

Tabell 29 Beskriver tiden till kritisk värmestrålning 

Snabbt brandförlopp   

Plats Punkt ε= 0,5 ε= 1,0 

Café  5 >400 >400 

Gym  3 >400 300 

Bottenplan 2 >400 360 

Värmedos	  	  

Undersökningar av värmedosen har genomförts i caféet och på bottenplan. Den simulering 

som använts som utgångspunkt är känslighetsanalysen med ett snabbt brandförlopp, eftersom 

denna ger högre temperaturer än vid normal brandtillväxt eller brand med polyester som 

bränsle. För exakt beräkningsgång, se rubriken ”Beräkningsgång för värmedos”.  

Bottenplan: Resultaten visar att värmedosen, utöver den tillåtna värmestrålningen om en 

kW/m2, blir cirka 19,4 kJ/m2 efter 400 sekunder. Detta underskrider gränsvärdet 60 kJ/m2.  

Caféet: De brandgaser som tränger in i caféet hinner kylas så pass mycket att värmedosen inte 

utgör något problem inom det undersökta tidsintervallet 400 sekunder.  
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SAMMANFATTNING	  AV	  RESULTAT	  -‐	  BRAND	  I	  ATRIUM	  

Resultaten visar att det oftast är temperaturen eller sikten som snabbast ger kritiska 

förhållanden. Det som först begränsar möjligheten att säkert utrymma gymavdelningen är 

temperature. Den kritiska temperaturen om 80°C 1,8 meter ovan golvnivå nås efter 230 

sekunder vid normal tillväxthastighet, efter 180 sekunder vid snabb tillväxthastighet och efter 

240 sekunder vid förbränning av polyester, uppmätt vid punkt 2 enligt figur 46.  

Möjligheten att säkert utrymma via trappan från källarplan eller mellanplan begränsas av 

temperaturen vid både normalt och snabbt brandförlopp. Kritisk temperatur uppnåddes mitt i 

trappan, se punkt 4 i figur 46, efter 150 respektive 190 sekunder. Vid förbränning av polyester 

var det istället sikten som förstbidrog till kritiska förhållanden. Sikten understeg tio meter 

efter drygt 60 sekunder.  

Huvudingången begränsas med avseende på sikten efter 290 sekunder vid normalt 

brandförlopp, efter 230 sekunder vid snabbt brandförlopp och efter 90 sekunder vid 

förbränning av polyester. Genomlysta skyltar syns på tio meters avstånd i 360-, 300- 

respektive 130 sekunder.  Huvudingången blockeras av brandgasernas temperatur efter 250-

310 sekunder.  

Utrymning från entréhallen begränsas med avseende sikten efter 250 sekunder i normalfallet, 

200 sekunder vid snabbt brandförlopp och 100 sekunder vid förbränning av polyester. Kritisk 

temperatur uppnås 300, 260 respektive 330 sekunder.  

I caféet är det endast sikten som blir en begränsande faktor. Sikten i caféet, punkt 9 enligt 

figur 46, understiger tio meter efter 360 sekunder i normalfallet, 300 sekunder vid snabbt 

brandförlopp och 180 sekunder vid förbränning av polyester. Genomlysta skyltar som finns 

vid punkt 5 syns i över 400 sekunder vid normalt brandförlopp. Vid snabbt brandförlopp och 

vid förbränning av polyester blir skyltarna omöjliga urskilja på över tio meters avstånd efter 

400 respektive 220 sekunder.  
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BERÄKNINGSGÅNG	  AV	  STRÅLNINGSINTENSITET	  	  

Synfaktorn beräknas till 1,0 på grund av det korta avståndet till det relativt utbredda 

brandgaslagret enligt Ekvation 11, 12 & 13  (Drysdale, 1999). 

𝑆 =    !!
!!

        (Ekvation 11)    

𝛼 =    (!!∙  !!  )
!!

       (Ekvation 12)    

𝜃!"! = 2 ∙ 𝜃! + 2 ∙ 𝜃!       (Ekvation 13) 

 

Vid en given temperatur på brandgaslagret så uppkommer den eftersökta 

strålningsintensiteten 2,5 kW/m2. Den eftersökta temperaturen beräknades genom ekvation 14 

och ekvation 14 (NFPA, 2002).  

 

𝒒" =   𝜽   ∙   𝜺   ∙   𝝈   ∙ (𝑻𝒈𝟒 −   𝑻𝒂𝟒  )    (Ekvation 14)  

𝑻𝒈 =    𝑻𝒂𝟒 +   
𝒒"

𝜺  ∙    𝝈  

𝟏
𝟒
      (Ekvation 15) 

Med 𝜀 = 0,5 fås en kritisk brandgastemperatur till 555K = 282°C. Konservativt beräknat, 

med 𝜀 = 1,0, så blir den kritiska brandgastemperaturen istället 203°C. Tidpunkten då dessa 

temperaturer inträffar blir därmed densamma som tidpunkten då kritisk värmestrålning 

uppstår.  
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BERÄKNINGSGÅNG	  FÖR	  VÄRMEDOS	  	  

Beräkning av värmedos bygger på det snabba brandförloppet och följande två ekvationer 

används. Med ekvation 9 beräknades strålningen per ytenhet och med ekvation 10 beräknades 

hela värmedosen under ett tidsintervall genom att temperaturökningskurvan, given från 

simulering med FDS 5,approximerades till en rät linje och integrerades med avseende på 

tiden.  

𝑞" =   𝜃   ∙   𝜀   ∙   𝜎   ∙ (𝑇𝑔4 −   𝑇𝑎4  )    (Ekvation 9) 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑑𝑜𝑠 = !!"#
" !  !!"#

"

!
∙ 𝑡!"# −   𝑡!"#    (Ekvation 10) 

𝜃 = 1,0 

𝜀 = 0,5 

𝜎   =   5,67   ∙ 10!! 

𝑇! = 293𝐾 

Med dessa värden fås att värmestrålningen passerar det tillåtna gränsvärder 1 kW/m2 då 

temperaturen på brandgaslagret når ungefär 180°C. All strålning som avges utöver denna 

strålningsdos bidrar till den beräknade värmedosen.  

Brand	  i	  atrium	  	  

Värmedosen på bottenplan i atriet baseras på temperatur given från ett termoelement på 

höjden 2,5 meter ovan golvnivån, se figur 48. Metoden bygger på ett antagande om ett relativt 

homogent brandgaslager i höjd och temperatur över atriets bottenplan. Eftersom det aktuella 

termoelementet befinner sig nära branden och därmed kommer att uppmäta högre temperatur i 

brandgaslagret än andra platser på bottenplanet så bedöms antagandet som konservativt.  
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Figur 47 Temperatur i termoelement 2,5 meter ovan golvet i punkt 2 

181°C – 300s  214 °C – 400s  

Resultaten ger maximal värmestrålning 0,39 kW/m2 utöver den tillåtna värmestrålningen 1 

kW/m2 efter 400 sekunder. Beräknat över tiden blir värmedosen vid tidpunkten 400 sekunder 

19,5 kJ/m2 vilket med god marginal understiger det tillåtna gränsvärdet 60 kJ/m2.   
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Brand	  i	  anslutning	  till	  bowlinghall	  	  

Värmedosen baseras på temperatur uppmätt från ett termoelement 2,6 meter ovan golvnivån, 

se figur 49. Detta förutsätter ett relativt homogent brandgaslager i bowlinghallen så att samma 

strålning antas gälla överallt. I verkligheten kyls dock brandgaserna och blir kallare längre 

bort från brandkällan. Detta, i kombination med att endast det snabba brandförloppet 

utvärderats, blir ett konservativt antagande. Fler beräkningar ansågs inte nödvändiga eftersom 

andra kritiska kriterier uppfylls innan kritisk värmedos.   

 

Figur 48 Temperatur i termoelement 2,6 meter ovan golv i punkt 8 

181 °C – 206s   236 °C – 300s   250°C – 400s  

Resultaten ger att den maximala värmestrålning 0,70 kW/m2 utöver 1 kW/m2 nås efter 300 

sekunder och 0,92 kW/m2 utöver 1 kW/m2 nås efter 400 sekunder. Beräknat över tiden blir 

värmedosen vid tidpunkten 300 sekunder 32,9 kJ/m2 vilket är inom det tillåtna intervallet. Vid 

tidpunkten 400 sekunder blir värmedosen 89,2 kJ/m2 vilket överstiger tillåtet gräsvärde. 

Slutsatsen blir därmed att kritisk värmedos uppstår inom tidsintervallet 300-400 sekunder.  
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BERÄKNING	  AV	  SIKTFÖRHÅLLANDEN	  

Tillåten dämpning per meter beräknas genom ekvation 16 och ekvation 17  (Nilsson & 

Holmstedt, Kompendium i Aktiva system - Detektion, 2008) 

𝐷!! =
!"(!")  
!"#$(!)

       (Ekvation 16) 

𝐷!! =   
!,! !"(!")
!"#$(!)

       (Ekvation 17) 

Med tillåten sikt satt till 10 meter så blir 𝐷!!  𝑜𝑐ℎ  𝐷!! 0,2303𝑚!! samt 0,5756𝑚!!. 

𝐷!! motsvarar normala siktförhållanden och 𝐷!! syftar till hur väl genomlysta skyltar syns.  

Beräkning av högsta dämpning av ljusintensiteten på sträckan 5 meter för normala 

siktförhållanden samt för genomlysta skyltar.  

𝐷! =   −   
!
!
   ∙ 𝑙𝑛 !

!!
   (Ekvation 18)      

L  – 5 meter  

I – detekterad intensitet  

𝐼!  – ursprunglig intensitet 

Resultatet blir en tillåten högsta dämpning för normala förhållanden på 68,4% samt 94,4% för 

genomlysta skyltar.  
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BILAGA	  E	  –	  INDATA	  TILL	  FDS	  5	  OCH	  CFAST	  6	  	  	  
I följande text ingår FDS-indata från de 4 simuleringarna samt indata till CFAST 6.  

Simulering 1 visar indata till FDS 5 för normal brandtillväxt i omklädningsrum i anslutning 

till bowlinghall. Scenariot med snabb brandtillväxt har samma kod bortsett från effekten som 

nås efter 206 sekunder istället för 311 sekunder. Området är markerat med skuggad bakgrund 

i koden.  

I Simulering 2 visas koden för normal brandtillväxt i atriet. Scenariot med snabb brandtillväxt 

har samma kod bortsett från effekten som nås efter 265 sekunder istället för 360 sekunder. 

Området är markerat med skuggad bakgrund i koden.  

I simulering 3 visas indata för CFAST 6 för scenarierna brand i omklädningsrum i anslutning 

till korridor och brottarhall.  

SIMULERING	  1	  	  

bowlinghallNANE4.fds 
Generated by PyroSim - Version 2011.1.1219 
2012-apr-23 23:09:10 
 
&HEAD CHID='bowlinghallNANE4'/ 
&TIME T_END=400.0/ 
&DUMP RENDER_FILE='bowlinghallNANE4.ge1', DT_RESTART=300.0/ 
 
&MESH ID='MESH1 bowling', IJK=363,80,30, XB=6.9,43.2,0.0,8.0,0.0,3.0/ 
&MESH ID='MESH2 maskinschakt', IJK=24,24,30, XB=38.4,40.8,-2.4,0.0,0.0,3.0/ 
&MESH ID='MESH3 korridor', IJK=24,100,32, XB=0.0,2.4,6.2,16.2,0.0,3.2/ 
&MESH ID='MESH4 brand', IJK=90,108,60, XB=2.4,6.9,6.2,11.6,0.0,3.0/ 
&MESH ID='MESH5 toaletter', IJK=45,12,30, XB=2.4,6.9,11.6,12.8,0.0,3.0/ 
&MESH ID='MESH6 omklädningsrummen', IJK=69,64,30, XB=0.0,6.9,-0.2,6.2,0.0,3.0/ 
 
&REAC ID='POLYESTER', Endast vid förbränning av Polyester 
      C=5.8,   Annars används standardvärden för propan 
      H=6.3, 
      O=1.6, 
      N=0.0, 
      EPUMO2=1.19E4, 
      SOOT_YIELD=0.091/ 
 
&PROP ID='Default', 
      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
      ACTIVATION_TEMPERATURE=25.0, 
      RTI=0.5/ 
 
&DEVC ID='BEAM bakom 2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=39.4,39.4,2.0,7.0,2.0,2.0/ 
&DEVC ID='BEAM korridor2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=1.0,1.0,10.0,13.0,2.5,2.5/ 
&DEVC ID='BEAM(12)2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=14.0,19.0,1.0,1.0,2.1,2.1/ 
&DEVC ID='BEAM(13)2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=32.0,37.0,1.0,1.0,2.1,2.1/ 
&DEVC ID='BEAM(6)2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=2.4,7.4,7.0,7.0,2.5,2.5/ 
&DEVC ID='BEAM(9)2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=13.0,13.0,4.0,7.0,2.1,2.1/ 
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&DEVC ID='FLOW bakom', QUANTITY='MASS FLOW', XB=0.1,0.1,0.7,2.0,0.5,0.8/ 
&DEVC ID='FLOW brandrum dörr', QUANTITY='MASS FLOW', XB=4.2,5.0,8.0,8.0,0.5,2.5/ 
&DEVC ID='FLOW brandrum litenspringa', QUANTITY='MASS FLOW', XB=2.4,3.4,12.6,12.6,0.5,0.8/ 
&DEVC ID='FLOW korridor', QUANTITY='MASS FLOW', XB=0.2,0.2,13.5,16.0,0.5,0.8/ 
&DEVC ID='FLOW maskinutrymme', QUANTITY='MASS FLOW', XB=40.6,40.6,-1.8,-0.1,0.1,0.4/ 
 
&DEVC ID='HD', PROP_ID='Default', XYZ=4.7,9.1,2.75/ 
 
&DEVC ID='THCP utr.väg09', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=36.3,0.8,1.9/ 
&DEVC ID='THCP.trappa09', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=12.3,1.1,1.9/ 
&DEVC ID='THCP105', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.2,7.1,2.3/ 
&DEVC ID='THCP205', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=4.6,7.1,2.3/ 
&DEVC ID='THCP309', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=12.3,7.1,1.9/ 
&DEVC ID='THCP4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=33.3,0.8,2.7/ 
&DEVC ID='THCP409', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=33.3,0.8,1.9/ 
 
&MATL ID='Trä', 
      SPECIFIC_HEAT=2.85, 
      CONDUCTIVITY=0.14, 
      DENSITY=640.0/ 
&MATL ID='GYPSUM', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.09, 
      CONDUCTIVITY=0.17, 
      DENSITY=930.0/ 
&MATL ID='CONCRETE', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.8, 
      DENSITY=2280.0/ 
&MATL ID='Betong', 
      SPECIFIC_HEAT=0.88, 
      CONDUCTIVITY=1.1, 
      DENSITY=2100.0, 
      EMISSIVITY=0.63/ 
 
&SURF ID='kombo exposed', 
      RGB=255,255,102, 
      BACKING='EXPOSED', 
      MATL_ID(1,1)='Trä', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.1/ 
&SURF ID='Tak', 
      COLOR='WHITE', 
      MATL_ID(1,1)='GYPSUM', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.4/ 
&SURF ID='kombo Pelare', 
      RGB=146,202,166, 
      TEXTURE_MAP='psm_spruce.jpg', 
      TEXTURE_WIDTH=0.67056, 
      TEXTURE_HEIGHT=2.4384, 
      BACKING='INSULATED', 
      MATL_ID(1,1)='Trä', 
      MATL_ID(2,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 
      THICKNESS(1:2)=0.03,0.3/ 
&SURF ID='Golv', 
      RGB=255,255,153, 
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      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.5/ 
&SURF ID='kombo insulated', 
      RGB=204,102,0, 
      TEXTURE_MAP='psm_spruce.jpg', 
      TEXTURE_WIDTH=0.67056, 
      TEXTURE_HEIGHT=2.4384, 
      BACKING='INSULATED', 
      MATL_ID(1,1)='Trä', 
      MATL_ID(2,1)='Betong', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 
      THICKNESS(1:2)=0.03,0.2/ 
&SURF ID='ADIABATIC', 
      COLOR='GRAY 80', 
      ADIABATIC=.TRUE./ 
Vid normalt brandförlopp och förbränning av Polyester: 
&SURF ID='Burner', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=1334.0, 
      TAU_Q=-311.0/ 

Vid snabbt brandförlopp: 
&SURF ID='Burner', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=1334.0, 
      TAU_Q=-206.0/ 

 
&OBST XB=7.1,7.7,1.6,5.0,0.0,1.3, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=3.8,6.3,3.8,4.3,0.0,1.2, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=11.2,11.3,1.9,7.9,0.1,1.2, SURF_ID='INERT', TEXTURE_ORIGIN=0.0,0.0,1.0/ Obstruction 
&OBST XB=11.5005,11.8005,0.2,1.9,0.1,0.3, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=11.2,11.5,0.2,1.9,0.3,0.5, SURF_ID='INERT'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=11.2,11.5,0.2,1.9,0.1,0.3, SURF_ID='INERT'/ Obstruction[1][1] 
&OBST XB=2.0,2.2,7.9,8.1,0.5,3.0, SURF_ID='kombo exposed'/ Obstruction 
&OBST XB=1.8,2.2,8.6,15.1,0.5,2.1, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=36.8,40.1,0.0,7.9,2.8,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Obstruction 
&OBST XB=38.4,40.8,-2.2,0.0,2.8,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Obstruction 
&OBST XB=40.1,42.5,0.0,2.9,2.8,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Obstruction 
&OBST XB=2.5,7.1,0.0,12.7,2.8,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Obstruction 
&OBST XB=0.1,2.5,0.0,7.9,2.8,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Obstruction 
&OBST XB=0.1,2.5,7.8,16.0,3.0,3.2, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Obstruction 
&OBST XB=7.1,37.4,0.0,8.1,2.8,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Obstruction 
&OBST XB=2.4,4.7,0.2,0.5,0.5,1.5, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=5.5,6.4,0.2,0.7,0.5,2.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=36.8,39.1,1.0,7.9,0.1,2.2, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=0.2,0.5,0.2,0.6,0.5,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction 
&OBST XB=37.0,37.3,0.2,0.6,0.1,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction[3][5] 
&OBST XB=4.8,5.1,0.2,0.6,0.5,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=9.4,9.7,0.2,0.6,0.5,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction[2] 
&OBST XB=14.0,14.3,0.2,0.6,0.1,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction[3] 
&OBST XB=18.6,18.9,0.2,0.6,0.1,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction[3][1] 
&OBST XB=23.2,23.5,0.2,0.6,0.1,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction[3][2] 
&OBST XB=27.8,28.1,0.2,0.6,0.1,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction[3][3] 
&OBST XB=32.4,32.7,0.2,0.6,0.1,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction[3][4] 
&OBST XB=42.0,42.3,0.2,0.6,0.1,2.8, SURF_ID='kombo Pelare'/ Obstruction[3][5][1] 
&OBST XB=2.2,2.4,7.9,12.5,0.0,3.0, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=2.4,6.8,7.9,8.1,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=2.4,6.8,11.3,11.4,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed', TEXTURE_ORIGIN=0.0,0.0,0.3/ 
Obstruction 
&OBST XB=4.9,5.0,11.4,12.5,0.0,2.8, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='kombo exposed', 
TEXTURE_ORIGIN=0.0,0.0,0.3/ Wall 
&OBST XB=0.2,4.9,6.2,6.3,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=4.9,5.0,4.4,6.3,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
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&OBST XB=4.9,6.3,4.3,4.4,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=6.3,6.4,4.3,5.1,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=6.4,7.7,5.0,5.1,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=2.2,6.4,1.6,1.7,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=6.3,6.4,1.6,2.4,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=0.2,2.2,2.0,2.1,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=2.1,2.2,0.2,6.2,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=3.7,3.8,4.35,6.25,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=3.7,4.9,4.3,4.4,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=3.7,3.8,1.7,2.6,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=2.2,3.7,5.1,5.2,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=2.2,3.7,4.0,4.1,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=3.7,3.8,2.6,4.3,0.0,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
&OBST XB=0.0,2.2,0.0,16.2,0.0,0.5, SURF_ID='Golv'/ Obstruction 
&OBST XB=2.2,6.9,0.0,12.7,0.0,0.5, SURF_ID='Golv'/ Obstruction 
&OBST XB=6.9,11.2,0.0,7.9,0.0,0.5, SURF_ID='Golv'/ Obstruction 
&OBST XB=11.2,37.3,0.0,7.9,0.0,0.1, SURF_ID='Golv'/ Obstruction 
&OBST XB=0.0,38.4,0.0,0.2,0.0,2.8, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='kombo insulated'/ Wall 
&OBST XB=0.0,0.2,0.0,7.9,0.0,2.8, SURF_ID='kombo insulated'/ Wall 
&OBST XB=0.2,2.2,16.0,16.2,-1.33227E-15,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='kombo insulated'/ Wall 
&OBST XB=7.0,40.1,7.9,8.1,0.0,2.8, SURF_ID='kombo insulated', TEXTURE_ORIGIN=0.0,0.0,0.3/ Wall 
&OBST XB=6.8,7.0,7.9,12.5,0.0,2.8, SURF_ID='kombo insulated', TEXTURE_ORIGIN=0.0,0.0,0.3/ Wall 
&OBST XB=2.4,7.0,12.5,12.8,0.0,2.8, SURF_ID='kombo insulated', TEXTURE_ORIGIN=0.0,0.0,0.3/ Wall 
&OBST XB=2.2,2.4,12.5,16.2,0.0,3.0, SURF_ID='kombo insulated', TEXTURE_ORIGIN=0.0,0.0,0.3/ Wall 
&OBST XB=37.1,37.3,7.99361E-15,8.0,2.4,2.8, SURF_ID='kombo insulated'/ Wall 
&OBST XB=0.0,0.2,7.9,16.2,0.0,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='kombo insulated'/ Wall 
&OBST XB=3.65,5.15,10.0,11.0,0.4,1.0, SURF_IDS='Burner','ADIABATIC','ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=38.4,38.6,-2.0,0.2,0.0,2.8, SURF_ID='INERT'/ Wall 
&OBST XB=38.4,40.6,-2.2,-2.0,0.0,2.8, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='INERT'/ Wall 
&OBST XB=40.6,40.8,-2.2,0.2,0.0,2.8, SURF_ID='INERT'/ Wall 
&OBST XB=40.6,42.3,0.0,0.2,0.0,2.8, SURF_ID='INERT'/ Wall 
&OBST XB=42.3,42.5,-3.04283E-16,2.7,-1.33227E-15,2.8, SURF_ID='INERT'/ Wall 
&OBST XB=40.1,42.5,2.7,2.9,0.0,2.8, SURF_ID='INERT'/ Wall 
&OBST XB=39.9,40.1,2.7,7.9,0.0,2.8, SURF_ID='INERT'/ Wall 
&OBST XB=37.3,39.9,0.2,7.9,0.0,0.1, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=38.6,40.6,-2.05,0.2,0.0,0.1, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=39.9,42.3,0.2,2.7,0.0,0.1, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=40.1,42.5,2.9,8.1,0.0,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=42.5,43.2,0.0,8.0,0.0,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=38.4,40.8,-2.4,-2.2,0.0,2.8, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=0.0,6.9,-0.2,0.0,0.0,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=4.7,4.8,11.4,12.5,0.5,2.8, SURF_ID='kombo exposed'/ Wall 
 
&HOLE XB=3.7,3.8,2.9,3.7,0.0,2.0/ Hole 
&HOLE XB=4.2,5.0,7.9,8.1,0.5,2.5/ Hole 
&HOLE XB=5.3,5.9,11.3,11.4,0.5,2.5/ Hole 
&HOLE XB=37.1,37.3,0.6,1.0,0.1,2.8/ Hole 
&HOLE XB=0.5,1.3,6.2,6.3,0.5,2.5/ Hole 
&HOLE XB=2.1,2.2,5.4,6.0,0.5,2.5/ Hole 
&HOLE XB=2.1,2.2,4.3,4.9,0.5,2.5/ Hole 
&HOLE XB=4.9,5.0,5.2,5.8,0.5,2.5/ Hole 
&HOLE XB=2.1,2.2,0.8,1.4,0.5,2.5/ Hole 
&HOLE XB=3.8,4.4,11.3,11.4,0.5,2.5/ Hole 
&HOLE XB=39.9,40.0,3.2,4.0,0.1,2.1/ Hole 
&HOLE XB=2.4,3.4,12.4,12.9,0.5,0.8, COLOR='INVISIBLE'/ Hole toa2 
&HOLE XB=-0.1,0.3,0.7,2.0,0.5,0.8, COLOR='INVISIBLE'/ Hole bakgård 
&HOLE XB=-0.1,0.3,13.5,16.0,0.5,0.8, COLOR='INVISIBLE'/ Hole korridor 
&HOLE XB=40.5,40.9,-1.8,-0.1,0.1,0.4, COLOR='INVISIBLE'/ Hole Bakom 
 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,0.0,0.8,1.9,0.5,0.8, COLOR='INVISIBLE'/ Vent bakgård 
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&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.0,0.0,13.5,16.0,0.5,0.8, COLOR='INVISIBLE'/ Vent korridor 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=2.4,3.4,12.8,12.8,0.5,0.8, COLOR='INVISIBLE'/ Vent toa2 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=40.8,40.8,-1.8,-0.1,0.1,0.4, COLOR='INVISIBLE'/ Vent bakom 
 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=1.5/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=6.9/ 
&TAIL / 
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SIMULERING	  2	  	  

TrapphusNANE3.fds 
Generated by PyroSim - Version 2011.1.1219 
2012-apr-22 11:26:12 
 
&HEAD CHID='TrapphusNANE3'/ 
&TIME T_END=600.0/ 
&DUMP RENDER_FILE='TrapphusNANE3.ge1', DT_RESTART=300.0/ 
 
&MESH ID='MESH1 trapphus', IJK=40,160,90, XB=2.0,6.0,0.0,16.0,0.0,9.0/ 
&MESH ID='MESH2 cafeteria etc', IJK=200,108,30, XB=6.0,26.0,2.6,13.4,5.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH3 korridor och bowling', IJK=52,72,30, XB=6.0,11.2,-4.0,3.2,0.0,3.0/ 
&MESH ID='MESH-Brand', IJK=40,128,108, XB=0.0,2.0,4.9,11.3,0.2,5.6/ 
&MESH ID='MESH5 mittplan', IJK=31,108,24, XB=6.0,9.1,3.0,13.8,3.0,5.4/ 
&MESH ID='MESH6 Korridor', IJK=61,160,30, XB=0.0,6.1,-16.0,0.0,5.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH7 trapphus-gym', IJK=20,50,54, XB=0.0,2.0,-0.1,4.9,0.0,5.4/ 
&MESH ID='MESH8 ovan brand', IJK=20,135,30, XB=0.0,2.0,0.0,13.5,5.6,8.6/ 
 
&REAC ID='POLYESTER', Endast vid förbränning avv Polyester 
      C=5.8,  Annars används standardvärden för propan 
      H=6.3, 
      O=1.6, 
      N=0.0, 
      EPUMO2=1.19E4, 
      SOOT_YIELD=0.091/ 
 
&PROP ID='Default', 
      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
      ACTIVATION_TEMPERATURE=25.0, 
      RTI=0.5/ 
&PROP ID='Cleary Ionization I1', 
      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
      ALPHA_E=2.5, 
      BETA_E=-0.7, 
      ALPHA_C=0.8, 
      BETA_C=-0.9/ 
&PROP ID='Cleary Ionization I2', 
      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
      ALPHA_E=1.8, 
      BETA_E=-1.1, 
      ALPHA_C=1.0, 
      BETA_C=-0.8/ 
 
&DEVC ID='BEAM C/mitt2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=17.0,12.0,8.2,8.2,7.6,7.6/ 
&DEVC ID='BEAM C2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=23.0,18.0,4.5,4.5,7.6,7.6/ 
&DEVC ID='BEAM HV2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=3.5,3.5,10.0,15.0,5.8,5.8/ 
&DEVC ID='BEAM korridor 2,0', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=4.0,4.0,6.8,1.8,7.6,7.6/ 
&DEVC ID='BEAM trappa1', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=5.8,5.8,8.7,11.7,4.2,6.2/ 
&DEVC ID='BEAM trappa1 k''llare', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=5.1,5.1,3.5,6.5,2.0,4.0/ 
 
&DEVC ID='FLOW', QUANTITY='MASS FLOW', XB=6.4,8.3,-3.8,-1.8,0.1,0.1/ 
&DEVC ID='HD Atrium10305', PROP_ID='Default', XYZ=3.0,5.0,5.3/ 
 
&DEVC ID='THCP C07', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=22.0,4.3,7.4/ 
&DEVC ID='THCP gym/trappa15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.2,3.4,2.6/ 
&DEVC ID='THCP gym/trappa21', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=2.2,3.4,2.0/ 
&DEVC ID='THCP GYM12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.5,1.0,3.4/ 
&DEVC ID='THCP Huvudingang03', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=4.0,13.4,5.6/ 
&DEVC ID='THCP toa1,6', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,9.0,7.2/ 
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&DEVC ID='THCP toa1,8', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=1.0,9.0,7.4/ 
&DEVC ID='THCP trapp mellanplan18', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=5.0,9.0,4.6/ 
&MATL ID='CONCRETE', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.8, 
      DENSITY=2280.0/ 
&MATL ID='TRÄ', 
      FYI='Quintiere, Fire Behavior - NIST NRC Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=2.85, 
      CONDUCTIVITY=0.14, 
      DENSITY=640.0/ 
&MATL ID='STEEL', 
      FYI='Drysdale, Intro to Fire Dynamics - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=0.46, 
      CONDUCTIVITY=45.8, 
      DENSITY=7850.0, 
      EMISSIVITY=0.95/ 
&MATL ID='GYPSUM', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.09, 
      CONDUCTIVITY=0.17, 
      DENSITY=930.0/ 
 
&SURF ID='Golv betong', 
      COLOR='GRAY 80', 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.2/ 
&SURF ID='Vägg, betong med träpanel', 
      RGB=146,202,166, 
      TEXTURE_MAP='psm_spruce.jpg', 
      TEXTURE_WIDTH=0.67056, 
      TEXTURE_HEIGHT=2.4384, 
      BACKING='INSULATED', 
      MATL_ID(1,1)='TRÄ', 
      MATL_ID(2,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 
      THICKNESS(1:2)=0.03,0.2/ 
&SURF ID='CONCRETE', 
      COLOR='GRAY 80', 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.25/ 
&SURF ID='CONCRETEWHITE', 
      COLOR='WHITE', 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.2/ 
&SURF ID='Tak', 
      RGB=204,255,255, 
      MATL_ID(1,1)='STEEL', 
      MATL_ID(2,1)='GYPSUM', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 
      THICKNESS(1:2)=0.003,0.2/ 
&SURF ID='ADIABATIC', 
      COLOR='GRAY 80', 
      ADIABATIC=.TRUE./ 
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Vid normalt brandförlopp och förbränning av Polyester:  
&SURF ID='BURNER', 
      COLOR='RED', 
      TAU_T=-1.0, 
      HRRPUA=1100.0, 
      TAU_Q=-360.0/ 
 

Vid snabbt brandförlopp:  
&SURF ID='BURNER', 
      COLOR='RED', 
      TAU_T=-1.0, 
      HRRPUA=1100.0, 
      TAU_Q=-265.0/ 

&OBST XB=6.1,11.2,0.0,3.0,2.6,2.8, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=6.1,11.2,3.0,3.2,0.0,2.8, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Wall 
&OBST XB=8.3,11.2,1.0,1.2,0.0,2.6, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Wall 
&OBST XB=8.3,8.5,0.0,1.2,-6.66134E-16,2.6, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Wall 
&OBST XB=0.0,11.2,0.0,16.0,-8.88178E-16,0.2, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=0.0,6.2,-0.1,0.2,0.0,5.4, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Bottom Wall (Min X) 
&OBST XB=5.9,6.1,3.0,11.3,0.0,2.6, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Right Wall (Max Y) 
&OBST XB=0.0,5.9,11.1,11.3,0.0,3.6, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Top Wall (Max X) 
&OBST XB=0.0,0.2,0.0,11.1,0.0,5.4, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Left Wall 
(Min Y) 
&OBST XB=0.2,2.8,0.2,1.6,0.0,1.6, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Obstruction 
&OBST XB=0.2,1.6,1.6,3.1,0.0,2.5, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Obstruction 
&OBST XB=1.6,2.8,2.8,3.0,0.2,0.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=1.6,2.8,2.6,2.8,0.4,0.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=1.6,2.8,2.4,2.6,0.6,0.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[2] 
&OBST XB=1.6,2.8,2.2,2.4,0.8,1.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[3] 
&OBST XB=1.6,2.8,2.0,2.2,1.0,1.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4] 
&OBST XB=1.6,2.8,1.8,2.0,1.2,1.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[5] 
&OBST XB=1.6,2.8,1.6,1.8,1.4,1.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[6] 
&OBST XB=1.6,2.8,1.6,2.8,0.2,0.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=1.6,2.8,1.6,2.6,0.4,0.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=1.6,2.8,1.6,2.4,0.6,0.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=1.6,2.8,1.6,2.2,0.8,1.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=1.6,2.8,1.6,2.0,1.0,1.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=1.6,2.8,1.6,1.8,1.2,1.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=4.1,5.9,8.0,9.8,2.6,2.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=4.1,5.9,9.7,10.0,2.8,3.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=4.1,5.9,10.0,10.3,3.0,3.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.3,10.6,3.2,3.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[2] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.6,10.9,3.4,3.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[3] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.9,11.2,3.6,3.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4] 
&OBST XB=4.2,5.9,3.5,3.8,0.2,0.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=2.7,5.9,5.3,6.6,1.4,1.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=4.1,5.9,6.5,6.8,1.6,1.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=4.2,5.9,3.8,4.1,0.4,0.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=4.2,5.9,4.1,4.4,0.6,0.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[2] 
&OBST XB=4.2,5.9,4.4,4.7,0.8,1.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[3] 
&OBST XB=4.2,5.9,4.7,5.0,1.0,1.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4] 
&OBST XB=4.2,5.9,5.0,5.3,1.2,1.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[5] 
&OBST XB=4.1,5.9,6.8,7.1,1.8,2.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.1,7.4,2.0,2.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[2] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.4,7.7,2.2,2.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[3] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.7,8.0,2.4,2.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4] 
&OBST XB=2.7,3.9,6.5,6.8,1.6,1.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=0.2,3.9,7.7,9.1,2.4,2.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=0.2,1.6,5.6,11.1,2.4,2.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction 
&OBST XB=2.7,3.9,6.8,7.1,1.8,2.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=2.7,3.9,7.1,7.4,2.0,2.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[2] 
&OBST XB=2.7,3.9,7.4,7.7,2.2,2.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[3] 
&OBST XB=2.0,3.8,10.9,11.2,3.8,4.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4][1] 
&OBST XB=2.0,3.8,10.6,10.9,4.0,4.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4][1][1] 
&OBST XB=2.0,3.8,10.3,10.6,4.2,4.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4][1][2] 
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&OBST XB=2.0,3.8,10.0,10.3,4.4,4.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4][1][3] 
&OBST XB=2.0,3.8,9.7,10.0,4.6,4.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4][1][4] 
&OBST XB=2.0,3.8,9.4,9.7,4.8,5.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4][1][5] 
&OBST XB=2.0,3.8,9.1,9.4,5.0,5.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4][1][6] 
&OBST XB=2.0,3.8,8.8,9.1,5.2,5.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Obstruction[4][1][7] 
&OBST XB=0.0,0.2,11.3,13.4,0.0,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Obstruction 
&OBST XB=-1.11022E-16,1.8,13.2,13.4,0.0,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Obstruction 
&OBST XB=1.8,2.0,11.3,13.4,0.0,8.1, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Obstruction 
&OBST XB=0.0,2.0,11.1,11.3,0.0,8.1, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=6.1,6.3,5.3,5.5,2.8,5.0, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Obstruction 
&OBST XB=6.1,6.3,3.2,13.2,5.0,5.4, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Taknedsänkning 
&OBST XB=8.9,9.1,3.1,13.3,2.8,5.4, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=2.0,5.9,11.2,15.4,3.6,3.8, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=5.85,9.15,3.0,3.2,2.8,5.6, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=5.9,9.0885,13.2,13.4,2.8,5.6, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=1.8,5.9,13.2,13.4,6.2,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=5.7,5.9,11.2,13.4,2.6,3.6, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=11.0,11.2,1.0,3.2,0.2,2.6, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Wall 
&OBST XB=6.0,8.5,-4.0,0.0,0.0,0.2, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=6.2,6.4,-4.0,0.2,0.2,2.6, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Wall 
&OBST XB=8.32333,8.52333,-4.0,7.10543E-16,0.2,2.6, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Wall 
&OBST XB=6.2,8.5,-4.0,-3.8,0.2,2.6, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='INERT'/ Wall 
&OBST XB=2.0,2.2,13.4,15.4,3.6,6.2, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=5.7,5.9,13.4,15.4,3.6,6.2, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=2.0,5.9,13.4,15.4,6.2,6.4, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Obstruction 
&OBST XB=2.0,5.9,15.2,15.4,3.6,6.2, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=5.9,24.5,3.0,13.4,5.4,5.6, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=5.9,26.0,13.2,13.4,5.4,8.1, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=9.8,10.0,3.0,13.4,5.6,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=5.9,24.5,3.0,3.2,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall[1] 
&OBST XB=24.3,24.5,3.0,5.8,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=23.0,23.2,8.0,13.2,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=23.0,26.0,5.8,6.0,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Obstruction 
&OBST XB=23.0,23.2,5.8,8.0,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Obstruction 
&OBST XB=23.2,23.2,6.9,7.0,5.4,8.1, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=25.8,26.0,5.8,13.4,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=23.2,25.9,10.1,10.3,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=24.5,26.0,5.8,13.4,5.4,5.6, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=20.8,23.0,5.8,6.4,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.8,23.0,10.6,11.2,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=20.0,20.6,6.6,10.5,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.0,20.1,6.5,6.6,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.1,20.2,6.4,6.5,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.2,20.3,6.3,6.4,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.3,20.4,6.2,6.3,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.4,20.5,6.1,6.2,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.5,20.6,6.0,6.1,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.6,20.7,5.9,6.0,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.7,20.8,5.8,5.9,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.6,20.7,6.5,6.6,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.7,20.8,6.4,6.5,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.0,20.1,10.5,10.6,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.1,20.2,10.6,10.7,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.2,20.3,10.7,10.8,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.3,20.4,10.8,10.9,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.4,20.5,10.9,11.0,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.5,20.6,11.0,11.1,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.6,20.7,11.1,11.2,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.7,20.8,11.1,11.2,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.6,20.7,10.5,10.6,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
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&OBST XB=20.7,20.8,10.6,10.7,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.1,20.6,10.5,10.6,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.2,20.7,10.6,10.7,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.3,20.8,10.7,10.8,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.4,20.8,10.8,10.9,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.5,20.8,10.9,11.0,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.6,20.8,11.0,11.1,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.1,20.6,6.5,6.6,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.2,20.7,6.4,6.5,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.3,20.8,6.3,6.4,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.4,20.8,6.2,6.3,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.5,20.8,6.1,6.2,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.6,20.8,6.0,6.1,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.7,20.8,5.9,6.0,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=0.0,2.0,-15.6,11.1,5.4,5.6, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=2.0,5.9,-15.6,8.8,5.4,5.6, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=5.9,6.1,0.0,3.0,2.3,5.6, SURF_ID='Vägg, betong med träpanel'/ Wall 
&OBST XB=0.0,0.2,-15.6,13.4,5.4,8.1, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=5.9,6.1,-15.6,3.0,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=0.2,5.9,-15.6,-15.4,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=0.2,1.2,0.0,0.2,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=0.2,2.0,-3.6,-3.3,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall[1] 
&OBST XB=1.0,1.2,-0.4,0.0,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=1.1,1.3,-0.8,-0.4,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=1.2,1.4,-1.2,-0.8,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=1.3,1.5,-1.6,-1.2,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=1.4,1.6,-2.0,-1.6,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=1.5,1.7,-2.5,-2.0,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=1.6,1.8,-2.9,-2.5,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=1.7,1.9,-3.4,-2.9,5.4,8.1, SURF_ID='CONCRETEWHITE'/ Wall 
&OBST XB=0.0,6.1,-15.6,13.4,8.1,9.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Tak 
&OBST XB=6.1,26.1,3.0,13.4,8.1,8.4, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Tak'/ Tak2 
&OBST XB=24.5,26.0,3.0,5.8,5.4,8.4, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=6.1,11.2,-4.0,3.0,2.8,3.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=0.0,6.1,-16.0,-15.6,5.4,8.4, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=0.2,1.8,11.3,13.2,0.0,8.1, SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=0.0,2.0,13.4,16.0,0.0,9.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=2.0,6.1,11.3,16.0,0.0,2.6, SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=6.1,11.2,3.2,16.0,0.0,2.6, SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=8.5,11.2,-4.0,1.0,0.0,2.8, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=2.0,5.7,11.3,16.0,2.6,3.6, SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=5.9,11.2,13.4,16.0,2.6,9.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=5.7,5.9,15.4,16.0,2.6,3.6, SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=2.0,5.9,13.4,16.0,5.9,9.0, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction[1] 
&OBST XB=2.0,6.0,15.4,16.0,3.6,5.9, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=6.2,8.5,-4.0,0.0,2.6,2.8, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=0.2,1.2,7.1,10.1,0.2,0.4, SURF_IDS='BURNER','ADIABATIC','ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=5.9,9.1,3.1,13.3,2.6,2.8, SURF_ID='Golv betong'/ Obstruction 
&OBST XB=9.1,11.2,3.2,13.4,2.6,5.4, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='ADIABATIC'/ Obstruction 
&OBST XB=4.1,5.9,6.5,6.6,1.5,1.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,6.6,6.7,1.5,1.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,6.7,6.8,1.5,1.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,6.8,6.9,1.6,1.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,6.9,7.0,1.7,1.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.0,7.1,1.7,2.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.1,7.2,1.8,2.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.2,7.3,1.9,2.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.3,7.4,1.9,2.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.4,7.5,2.0,2.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.5,7.6,2.1,2.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
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&OBST XB=4.1,5.9,7.6,7.7,2.1,2.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.7,7.8,2.2,2.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.8,7.9,2.3,2.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,7.9,8.0,2.3,2.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,8.0,8.1,2.4,2.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,8.1,8.2,2.5,2.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,8.2,8.3,2.5,2.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,8.3,8.4,2.6,2.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,6.6,6.6,1.4,1.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,9.7,9.8,2.7,2.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,9.8,9.9,2.7,2.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,9.9,10.0,2.7,3.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.0,10.1,2.8,3.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.1,10.2,2.9,3.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.2,10.3,2.9,3.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.3,10.4,3.0,3.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.4,10.5,3.1,3.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.5,10.6,3.1,3.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.6,10.7,3.2,3.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.7,10.8,3.3,3.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.8,10.9,3.3,3.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,10.9,11.0,3.4,3.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,11.0,11.1,3.5,3.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,11.1,11.2,3.5,3.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,11.2,11.3,3.6,3.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=4.1,5.9,9.8,9.8,2.6,2.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab[1] 
&OBST XB=2.7,3.9,6.5,6.6,1.5,1.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,6.6,6.7,1.5,1.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,6.7,6.8,1.5,1.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,6.8,6.9,1.6,1.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,6.9,7.0,1.7,1.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.0,7.1,1.7,2.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.1,7.2,1.8,2.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.2,7.3,1.9,2.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.3,7.4,1.9,2.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.4,7.5,2.0,2.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.5,7.6,2.1,2.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.6,7.7,2.1,2.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.7,7.8,2.2,2.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.8,7.9,2.3,2.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,7.9,8.0,2.3,2.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,8.0,8.1,2.4,2.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.7,3.9,6.6,6.6,1.4,1.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,11.15,11.2,3.6,3.85, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,11.2,11.25,3.65,3.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,11.1,11.15,3.65,3.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,11.25,11.3,3.7,3.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,11.05,11.1,3.7,3.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,11.0,11.05,3.7,3.95, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.95,11.0,3.75,4.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.9,10.95,3.8,4.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.85,10.9,3.8,4.05, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.8,10.85,3.85,4.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.75,10.8,3.9,4.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.7,10.75,3.9,4.15, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.65,10.7,3.95,4.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.6,10.65,4.0,4.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.55,10.6,4.0,4.25, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.5,10.55,4.05,4.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.45,10.5,4.1,4.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
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&OBST XB=2.0,2.0,10.4,10.45,4.1,4.35, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.35,10.4,4.15,4.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.3,10.35,4.2,4.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.25,10.3,4.2,4.45, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.2,10.25,4.25,4.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.15,10.2,4.3,4.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.1,10.15,4.3,4.55, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.05,10.1,4.35,4.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,10.0,10.05,4.4,4.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.95,10.0,4.4,4.65, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.9,9.95,4.45,4.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.85,9.9,4.5,4.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.8,9.85,4.5,4.75, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.75,9.8,4.55,4.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.7,9.75,4.6,4.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.65,9.7,4.6,4.85, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.6,9.65,4.65,4.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.55,9.6,4.7,4.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.5,9.55,4.7,4.95, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.45,9.5,4.75,5.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.4,9.45,4.8,5.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.35,9.4,4.8,5.05, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.3,9.35,4.85,5.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.25,9.3,4.9,5.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.2,9.25,4.9,5.15, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.15,9.2,4.95,5.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.1,9.15,5.0,5.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.05,9.1,5.0,5.25, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,9.0,9.05,5.05,5.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,8.95,9.0,5.1,5.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,8.9,8.95,5.1,5.35, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,8.85,8.9,5.15,5.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,2.0,8.8,8.85,5.2,5.25, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,11.1,11.2,3.6,3.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,11.2,11.3,3.7,3.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,11.0,11.1,3.7,3.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.9,11.0,3.8,4.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.8,10.9,3.8,4.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.7,10.8,3.9,4.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.6,10.7,4.0,4.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.5,10.6,4.0,4.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.4,10.5,4.1,4.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.3,10.4,4.2,4.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.2,10.3,4.2,4.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.1,10.2,4.3,4.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,10.0,10.1,4.4,4.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.9,10.0,4.4,4.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.8,9.9,4.5,4.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.7,9.8,4.6,4.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.6,9.7,4.6,4.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.5,9.6,4.7,4.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.4,9.5,4.8,5.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.3,9.4,4.8,5.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.2,9.3,4.9,5.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.1,9.2,5.0,5.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,9.0,9.1,5.0,5.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,8.9,9.0,5.1,5.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,8.8,8.9,5.2,5.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=2.0,3.8,8.9,8.9,5.3,5.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,3.5,3.6,0.1,0.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
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&OBST XB=4.2,5.9,3.6,3.7,0.1,0.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,3.7,3.8,0.1,0.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,3.8,3.9,0.2,0.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,3.9,4.0,0.3,0.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.0,4.1,0.3,0.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.1,4.2,0.4,0.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.2,4.3,0.5,0.7, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.3,4.4,0.5,0.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.4,4.5,0.6,0.8, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.5,4.6,0.7,0.9, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.6,4.7,0.7,1.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.7,4.8,0.8,1.0, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.8,4.9,0.9,1.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,4.9,5.0,0.9,1.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,5.0,5.1,1.0,1.2, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,5.1,5.2,1.1,1.3, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,5.2,5.3,1.1,1.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,5.3,5.4,1.2,1.4, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,5.4,5.5,1.3,1.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,5.5,5.6,1.3,1.6, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,5.6,5.7,1.4,1.5, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=4.2,5.9,3.6,3.6,0.0,0.1, SURF_ID='CONCRETE'/ Slab 
&OBST XB=20.0,20.9,6.5,6.6,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.1,20.8,6.6,6.7,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.1,21.0,6.4,6.5,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.2,20.7,6.7,6.8,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.2,21.1,6.3,6.4,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.3,20.6,6.8,6.9,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.3,21.2,6.2,6.3,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.4,20.5,6.9,7.0,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.4,21.1,6.1,6.2,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.5,21.0,6.0,6.1,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.6,20.9,5.9,6.0,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.7,20.8,5.8,5.9,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.0,21.0,10.5,10.6,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.1,20.7,10.3,10.4,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.1,20.8,10.4,10.5,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.1,21.1,10.6,10.7,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.2,20.6,10.2,10.3,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.2,21.2,10.7,10.8,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.3,20.4,10.1,10.2,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.4,21.1,10.8,10.9,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.5,21.1,10.9,11.0,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.6,21.0,11.0,11.1,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
&OBST XB=20.8,20.9,11.1,11.2,5.6,6.4, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 
 
&HOLE XB=1.6,2.4,0.1,0.2,1.6,3.6/ Hole 
&HOLE XB=2.4,3.4,15.15,15.4,3.8,5.8/ Hole 
&HOLE XB=4.3,5.3,15.15,15.4,3.8,5.8/ Hole 
&HOLE XB=7.2,9.0,3.1,3.3,5.6,7.6/ Hole 
&HOLE XB=9.8,10.1,10.1,10.9,5.6,7.6/ Hole 
&HOLE XB=9.8,10.1,6.1,6.9,5.6,7.6/ Hole[1] 
&HOLE XB=24.0,24.9,10.1,10.3,5.6,7.6/ Hole 
&HOLE XB=23.0,23.2,7.1,8.0,5.6,7.6/ Hole 
&HOLE XB=24.3,24.4,4.0,4.8,5.6,7.6/ Hole 
&HOLE XB=11.0,11.1,1.7,2.5,0.2,2.2, COLOR='INVISIBLE'/ Hole 
&HOLE XB=6.4,8.3,-3.8,-1.8,-0.1,0.2, COLOR='INVISIBLE'/ Hole 
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&VENT SURF_ID='OPEN', XB=6.4,8.3,-3.8,-1.9,0.0,0.0, COLOR='INVISIBLE'/ Vent[1] 
 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=2.0/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=5.0/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=8.2/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=8.2/ 
 
&TAIL / 
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SIMULERING	  3	  	  

Effektutveckling	  designbrand	  omklädningsrum	  	  
	  
13,0,0,0,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
0.016,25,15625,0.0003125,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
393.15,50,62500,0.00125,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
293.15,75,140625,0.005175,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
0,100,250000,0.0092,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
0.3,125,390625,0.014375,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
10000,150,562500,0.0207,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
1,175,765625,0.028175,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
1,200,1000000,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
1,225,1265625,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
5E+07,250,1562500,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
SOFTWOOD,275,1640000,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
,300,1640000,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 

 

Brand i omklädningsrum och rökfyllnad av korridor – utan brandgasfördröjande hinder 
 
VERSN,6,CFAST Simulation 
!! 
!!Environmental Keywords 
!! 
TIMES,300,-50,0,10,10 
EAMB,293.15,101300,0 
TAMB,293.15,101300,0,50 
CJET,WALLS 
CHEMI,10,393.15 
WIND,0,10,0.16 
!! 
!!Compartment keywords 
!! 
COMPA,Compartment 1,2.2,8,2.4,0,0,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
COMPA,Compartment 2,3.32,2.68,2.65,2.2,17.6,0,GYPSUM,OFF,CONCRETE 
COMPA,Compartment 3,2.2,8,2.4,0,8,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
COMPA,Compartment 4,2.2,8,2.4,0,16,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
COMPA,Compartment 5,2.2,8,2.4,0,24,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
COMPA,Compartment 6,2.2,5.4,2.4,0,32,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
!! 
!!vent keywords 
!! 
HVENT,2,4,1,0.8,2.1,0,1,0.4,0.4,4,1 
HVENT,1,3,1,2.19,2.39,0,1,0,0,3,1 
HVENT,3,4,1,2.19,2.39,0,1,0,0,3,1 
HVENT,4,5,1,2.19,2.39,0,1,0,0,3,1 
HVENT,5,6,1,2.19,2.39,0,1,0,0,3,1 
!! 
!!fire keywords 
!! 
OBJECT,Brand omkl rum,2,0,0,0,1,1,0,0,0,1 
!! 
!!heat flow keywords 
!! 
HHEAT,2,1,1,1 
!! 
!!target and detector keywords 
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!! 
DETECT,1,2,298.15,1.66,1.34,2.64,0.5,0,7E-05 

 

Brand i omklädningsrum och rökfyllnad av korridor – med brandgasretarderande hinder 
 
VERSN,6,CFAST Simulation 
!! 
!!Environmental Keywords 
!! 
TIMES,300,-50,0,10,10 
EAMB,293.15,101300,0 
TAMB,293.15,101300,0,50 
CJET,WALLS 
CHEMI,10,393.15 
WIND,0,10,0.16 
!! 
!!Compartment keywords 
!! 
COMPA,Compartment 1,2.2,8,2.4,0,0,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
COMPA,Compartment 2,3.32,2.68,2.65,2.2,17.6,0,GYPSUM,OFF,CONCRETE 
COMPA,Compartment 3,2.2,8,2.4,0,8,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
COMPA,Compartment 4,2.2,8,2.4,0,16,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
COMPA,Compartment 5,2.2,8,2.4,0,24,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
COMPA,Compartment 6,2.2,5.4,2.4,0,32,0,CONCRETE,OFF,SOFTWOOD 
!! 
!!vent keywords 
!! 
HVENT,2,4,1,0.8,2.1,0,1,0.4,0.4,4,1 
HVENT,1,3,1,2.19,2.29,0,1,0,0,3,1 
HVENT,3,4,1,2.19,2.29,0,1,0,0,3,1 
HVENT,4,5,1,2.19,2.29,0,1,0,0,3,1 
HVENT,5,6,1,2.19,2.29,0,1,0,0,3,1 
!! 
!!fire keywords 
!! 
OBJECT,Brand omkl rum,2,0,0,0,1,1,0,0,0,1 
!! 
!!heat flow keywords 
!! 
HHEAT,2,1,1,1 
!! 
!!target and detector keywords 
!! 
DETECT,1,2,298.15,1.66,1.34,2.64,0.5,0,7E-05 
 

 

Brand i omklädningsrum och rökfyllnad av brottarhall 
VERSN,6,Simulation brottarhall 
!! 
!!Environmental Keywords 
!! 
TIMES,300,-50,0,10,10 
EAMB,293.15,101300,0 
TAMB,293.15,101300,0,50 
CJET,WALLS 
CHEMI,10,393.15 
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WIND,0,10,0.16 
!! 
!!Compartment keywords 
!! 
COMPA,Hela hallen 1,11.83,8.19,3,3.32,0,0,GYPSUM,OFF,SOFTWOOD 
COMPA,Compartment 2,2.85,2.4,3,12.3,0,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 
COMPA,Compartment 3,1.15,2.26,3,2.17,9.25,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 
COMPA,Brandrum,3.32,2.68,2.65,0,1.45,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 
COMPA,Hela hallen 2,11.83,8.18,3,3.32,8.19,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 
!! 
!!vent keywords 
!! 
HVENT,4,1,1,0.85,2.1,0,1,1.85,0,4,1 
HVENT,1,3,1,2.25,2.99,0,1,9.25,0,4,1 
HVENT,1,5,1,11.82,2.99,0,1,0,0,3,1 
MVENT,5,6,1,H,3,0.5,H,3.1,0.5,0.36,200,300,1 
!! 
!!fire keywords 
!! 
OBJECT,Brand omkl rum,4,1.66,1.34,0,1,1,0,0,0,1 
!! 
!!heat flow keywords 
!! 
HHEAT,4,1,1,1 

 

Effektutveckling designbrand för känslighetsanalys – brand i omklädningsrum 
 
13,0,0,0,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
0.016,25,15625,0.0002,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
393.15,50,62500,0.00235,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
293.15,75,140625,0.005175,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
0,100,250000,0.0092,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
0.3,125,390625,0.014375,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
10000,150,562500,0.0207,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
1,175,765625,0.028175,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
1,200,1000000,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
1,225,1265625,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
5E+07,250,1562500,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
SOFTWOOD,275,1640000,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 
,300,1640000,0.0328,0,0.5,0,0.08333,0.018667,0.129333,0,0,0,0 

 

 

	  


