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Ansvarsfriskrivning/Disclaimer 
Följande rapport är framtagen i undervisningssyfte. 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. 

 

The following report is developed as a student assignment. The main purpose has 

been training in problem solving and methodology development. The report's findings 

and computational results are not checked to the extent required for quality assurance. 

The report must be used with great caution. The use of results from the report in any 

context is your own responsibility.  
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Abstract 

This report is a fire safety evaluation of Träcentrum, a school and conference center in 

Nässjö, Sweden. The building is divided into five sections but because of various 

limitations only two will be thoroughly investigated in this report. A site visit at the 

location was made in February 2012 to gather information about the fire protection 

and evacuation of the building.  

 

Targets of protection were formed with additional criteria for critical conditions. An 

initial analysis was made where several possible fire scenarios were formulated. 

Three of these fire scenarios were selected for further analysis. Time until critical 

conditions occur was calculated with simulations in CFAST and the evacuation time 

was calculated with Simulex and DETACT-QS. It was shown that the building in all 

three scenarios failed to reach an acceptable level of protection. 

 

Uncertainty analysis of the scenarios was done with Monte Carlo simulations in 

@RISK. Finally proposals for actions to improve the fire safety were presented and 

validated. 
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Sammanfattning 
Denna rapport är det slutgiltiga resultatet av en brandteknisk riskvärdering av 

Träcentrum Nässjö. Objektets verksamheter innefattar bland annat skola och 

konferenscentrum. 

 

Inledningsvis görs ett platsbesök där information om brandskydd och utrymning för 

objektet hämtas in. Skyddsmålen sätts till att skydda liv och begränsa sannolikheten 

för brand. Ett antal acceptanskriterier sätts upp med hjälp av BFS 2011:26 för att 

kunna avgöra huruvida skyddsmålen uppfylls. 

 

Därefter tas möjliga brandscenarier fram i en grovanalys. Dessa sorteras efter 

sannolikhet och konsekvens så att tre värsta troliga och dimensionerande 

brandscenarier kan väljas ut för vidare analys. De tre scenarier som väljs innefattar 

brand i matsal, hörsal och skola. För varje scenario skapas dimensionerande bränder 

som sedan simuleras i tvåzonsmodellen CFAST för att få fram tid till då något av 

acceptanskriterierna överstigits, det vill säga då kritiska förhållanden uppstår i 

utrymmet. 

 

Utrymningstider tas fram för varje scenario med simuleringar i Simulex, DETACT-

QS och ingenjörsmässiga bedömningar. Dessa jämförs sedan med tiden till kritiska 

förhållanden för att ge en tillgänglig tid för att kunna avgöra om en säker utrymning 

kan ske eller ej. Monte Carlo-simuleringar görs för att avgöra hur sannolik en säker 

utrymning är. En acceptabel nivå anses vara då säker utrymning kan ske i 95 procent 

av fallen. Denna nivå motiveras med att 95 procent ger en hög säkerhet utan att vara 

orimligt konservativt. 

 

Det visade sig att brandgaslagrets höjd var det kriterium som uppnåddes först i varje 

fall. Samtliga scenarier visar att säker utrymning inte kan ske med de aktuella 

förutsättningarna. Därför ges förslag till åtgärder för att öka den tillgängliga tiden så 

att en acceptabel nivå av personsäkerhet uppnås. Åtgärderna valideras genom att 

upprepa simuleringarna med implementerade åtgärdsförslag. 

 

Åtgärder som leder till att skyddsmålen uppnås tas fram för varje scenario. Samtliga 

förslag till åtgärder presenteras nedan. Med ska menas väl underbyggda åtgärder för 

att säkerställa brandskyddet med avseende på personsäkerheten med stöd av 

analytiska beräkningar och ingenjörsmässiga bedömningar. De åtgärder som bör 

göras är åtgärder som kan ge ett förhöjt brandskydd vilket kan vara önskvärt i dessa 

lokaler. 

 

Åtgärder som ska utföras redovisas nedan 

 

 Utrymningsvägar ska alltid vara fria från hinder både invändigt och utvändigt, 

specifikt ska snöröjning skötas och bord eller liknande ska ej blockera 

utgångar. 

 Genomlysta utrymningsskyltar ska lysa. 

 Samtliga utrymningsvägar ska markeras med utrymningsskyltar. 

 Utrymningsvägar som ej är självklara ska markeras tydligare, exempelvis den 

som går genom ett fläktrum. 



 

 VII 

 Utrymningsplaner ska finnas placerade i samtliga byggnader på ett sådant vis 

att personerna i utrymmena kan ta del av dem. 

 Brandposter ska vara markerade och fria från hinder. 

 Dörrar mellan brandceller ska hållas stängda i fall av brand. 

 Brandfarligt material ska ej finnas i korridor och pausrum i byggnad A samt 

hörsal och matsal i byggnad D. 

 Pausrummet i byggnad A ska hållas fritt från annat material än de stolar och 

bord som är placerade där för att hålla ner brandbelastningen. 

De åtgärder som bör utföras redovisas nedan 

 

 Larmklockor bör bytas till ett informativt talat meddelande. 

 Möjlighet till brandgasventilering i korridor och pausrum i byggnad A samt 

hörsal och matsal i byggnad D bör undersökas. 

 Väggar med dörrar, för att avgränsa korridor och pausrum i byggnad A, bör 

sättas upp.  

 Handbrandsläckare bör placeras ut i pausrum i byggnad A. 
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Summary 
This report is the final result of a fire safety evaluation of Träcentrum Nässjö. The 

activities at Träcentrum includes school and conference center. 

 

Initially, a site visit is made and information about fire safety and evacuation of the 

building is retrieved. Targets of protection are set to protect lives and reduce the 

likelihood of fire. A number of acceptance criteria are set using BFS 2011:26 to 

determine whether the targets of protection are fulfilled. 

 

Thereafter, possible fire scenarios are presented in a rough analysis. These are ordered 

by probability and consequence so that the three worst probable design fire scenarios 

can be selected for further analysis. The three scenarios chosen includes a fire in a 

canteen, auditorium and school premises. For each scenario a design fire is created 

and then simulated in the two-zone model CFAST to get the time to which any of the 

acceptance criteria are exceeded, when critical conditions occur in the room. 

 

Evacuation times are established for each scenario with simulations in Simulex, 

DETACT-QS and engineering assessments. These are then compared with time to 

critical conditions to provide an available time to determine if a safe evacuation can 

take place or not. Monte Carlo simulations are done to determine how likely a safe 

evacuation is. If safe evacuation can take place in 95 percent of the cases in the Monte 

Carlo simulation the scenario is considered acceptable. This level is justified by the 

fact that 95 percent provides a high level of safety without being too conservative. 

 

It was shown that the height of the smoke layer was the first criterion exceeded in 

each scenario. All scenarios show that safe evacuation is not possible with the current 

circumstances. Therefor, proposals for improvements are made to increase the 

available time to an acceptable level. These improvements are validated by repeating 

the simulations with the new measures. 

 

Improvements that lead to fulfillment of the targets of protection are developed for 

every scenario. The improvements are divided into the ones that must and should be 

implemented. The ones that must be done are supported by analytical calculations and 

engineering assessments. The ones that should be done are actions that could possible 

improve the fire safety beyond an acceptable level. 

 

Improvements that must be implemented are listed below: 

 

 Evacuation routes must always remain clear inside and outside, specifically 

snow removal must be managed and tables etcetera must not block exits. 

 All lit evacuation signs must work. 

 All escape routes must be marked with evacuation signs. 

 Evacuation routes that are not obvious must be marked clearly, for example 

the one that goes through a fan room. 

 Evacuation plans must be placed in all buildings in such a way that people in 

the facilities can benefit from them. 

 Fire hydrants must be marked and free of obstacles. 

 Doors between fire cells must remain closed in case of fire. 



 

 IX 

 Flammable materials must not be in the corridors and dining area in building 

A and the auditorium and canteen in building D. 

 Other objects than the chairs and tables must not be stored in the dining area in 

building A to keep the fire load down. 

 

The improvements that should be carried out are listed below: 

 

 Alarm bells should be replaced with an informative voice message. 

 The possibility of smoke ventilaton in corridors and dining area in building A 

and the auditorium and canteen in building D should be investigated. 

 Walls with doors to separate corridors and dining area in building A should be 

considered. 

 Fire extinguishers should be placed in the dining area in building A. 
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Nomenklatur 
 

L  medelflamhöjd  [m] 

   maximal effekt  [kW] 

D  brandens ekvivalenta diameter  [m] 

     dimensionslös effekt  [-] 

    luftens densitet  [kg/m
3
] 

    specifik värmekapacitet  [kJ/kg·K] 

    omgivningstemperaturen  [K] 

     infallande strålning per areaenhet  [W/m
2
] 

   synfaktor  [-] 

   emissivitet  [-] 

   flamtemperatur  [K] 

       korrigerad tid  [s] 

   gravitationskonstanten 9,81  [m/s
2
]  

   Stefan Boltzmanns konstant 5,67·10
−8

  [W/m
2
K

4
]  
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1. Inledning 
Denna rapport är det slutgiltiga resultatet av ett projektarbete utfört i kursen VBR054 

Brandteknisk riskvärdering som är en obligatorisk kurs på 15 högskolepoäng för 

brandingenjörsstudenter vid Lund Tekniska Högskola. Kursen hålls av avdelningen 

för Brandteknik och Riskhantering. 

1.1. Bakgrund 
Kursen Brandteknisk riskvärdering ges under det tredje året på 

brandingenjörsprogrammet och låter studenterna erhålla kunskaper gällande 

personsäkerhet och utrymning vid brand samtidigt som kunskaper från tidigare kurser 

tillämpas. Detta arbete är en riskvärdering av personsäkerheten vid brand för ett 

tilldelat objekt, Träcentrum Nässjö som är ett centrum för utbildning, utveckling och 

konferens. 

1.2. Syfte 

Syftet med kursen Brandteknisk riskvärdering är att knyta samman kunskaper från 

denna kurs med de från tidigare brandtekniska kurser. Dessa kunskaper ska tillämpas 

och träna studenterna i att utvärdera personsäkerheten i en byggnad vid brand. Vidare 

är syftet att öka studenternas förmåga till att förstå och använda brandtekniska 

modeller. 

 

Syftet med arbetet är att analytiskt utvärdera brandskyddet för givet objekt med 

avseende på personsäkerhet. Rapporten syftar till att på ett informativt sätt presentera 

resultat och slutsatser från arbetet. 

1.3. Mål 

Målet med arbetet är att med stöd av beräkningar och ingenjörsmässiga bedömningar 

beskriva vad som ska respektive bör åtgärdas gällande brandskyddet i Träcentrum 

Nässjö. Med ska menas väl underbyggda åtgärder för att säkerställa brandskyddet 

med stöd av analytiska beräkningar. De åtgärder som bör göras är åtgärder som ger ett 

förhöjt brandskydd vilket kan vara önskvärt i offentliga lokaler. 

1.4. Utförande 
Inledningsvis studeras ritningar över byggnaden och ventilationsutrymmen. Ett 

platsbesök görs där hela byggnaden undersöks och dokumenteras. Vidare identifieras 

de verksamheter som bedrivs i olika delar av byggnaden.  

 

Efter platsbesöket tas brandscenarier fram och tre av dessa väljs ut och undersöks 

vidare i arbetet. Beräkningar av tid till kritiska förhållanden och utrymningstid utförs 

för att slutligen avgöra huruvida säkert objektet är gällande personsäkerhet. 

 

I de fall personsäkerheten inte bedöms vara tillräcklig ges förslag till åtgärder. 

 

Utförligare beskrivning av metod och utförande ges i avsnitt 2. 

1.5. Avgränsningar och begränsningar 
I arbetet görs avgränsningar gällande vilka byggnader som undersöks närmre. De 

byggnader som behandlas är A, C och D. Byggnaderna och motiveringar till denna 

avgränsning ges i avsnitt 3. Vidare utreds endast personsäkerheten för valda 

byggnader. Ingen hänsyn tas till skador på egendom och miljö. Arbetet berör ej heller 
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konstruktionens bärförmåga eftersom endast det initiala brandförloppet studeras 

varvid en kollaps av byggnaden inte förutsätts inträffa. 

 

Ytterligare en avgränsning är att säkerhet för räddningstjänstens manskap inte berörs. 

Åtgärderna syftar dock till att skapa bättre förhållande i byggnaden vid brand och kan 

därmed även öka säkerheten för räddningstjänsten. 

 

Då författarna inte anser sig ha tillräckliga kunskaper inom CFD-modellering används 

endast tvåzonsmodeller för att simulera brandförlopp. Vidare skulle den 

känslighetsanalys som görs gällande brandförlopp i scenarierna vara mycket 

tidskrävande att utföra med CFD-modellering.   

 

Då det ej finns kompletta ventilationsritningar för hela byggnaden görs endast en 

kvalitativ bedömning med avseende på brandgasspridning via ventilationssystemet då 

ritningar saknas. 
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2. Metod 
I detta avsnitt avhandlas de tillvägagångssätt och metoder som används i arbetet. 

Arbetsgången illustreras med ett flödesschema i Figur 1. 

 
Figur 1. Flödesschema över arbetsgången som används i arbetet. 

2.1. Platsbesök 
Ett platsbesök görs för att insamla information och få en bra bild av hur objektet ser ut 

och fungerar. Före besöket görs en förstudie av ritningar och annat tillgängligt 

material och under besöket undersöks hela objektet noggrant. Verksamheter, rutiner, 

möjliga brandscenarier, eventuella brister med mera dokumenteras och detta används 

sedan som underlag till arbetet. 

2.2. Objektsbeskrivning 
Den dokumenterade informationen från platsbesöket sammanställs i en 

objektsbeskrivning som ingående beskriver byggnaderna, verksamheterna som 

förekommer i dem och vilket befintligt brandskydd som finns. Detta för att kunna ge 

utomstående personer en inblick i hur objektet ser ut. 

2.3. Observerade brister 
Utöver objektsbeskrivningen görs även en sammanfattning av brister i brandskyddet 

som observerades vid platsbesöket. Åtgärder som kan förbättra dessa brister tas fram 

och presenteras. Detta görs för att få med brister som inte kommer behandlas i de 

analytiska scenarierna. 
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2.4. Skyddsmål 
Skyddsmål sätts upp för att kunna bedöma personsäkerheten i scenarierna. Dessa är 

mål som ska uppnås för att objektet ska anses säkert. Acceptanskriterier tas fram med 

hjälp av BFS 2011:26 för vad som anses vara kritiska förhållanden för personerna 

som befinner sig i utrymmena.  

2.5. Brandscenarier 
Metoden som används för att utvärdera säkerheten är en scenariobaserad metod. 

Anledningen är att med denna metod behandlas vad som faktiskt skulle kunna hända i 

objektet och inte bara ett par fördefinierade bränder och därmed anses genomgången 

av objektets säkerhet bli mer noggrann. 

 

Först görs en riskidentifiering baserat på informationen som inhämtades under 

platsbesöket och i den tas en mängd möjliga brandscenarier fram. Dessa behandlas 

därefter i en grovanalys där bedömningar görs av sannolikhet och konsekvens för 

varje scenario. Grovanalysen sammanfattas sedan i en riskmatris för att ge en 

överblick av samtliga scenarier. 

2.6. Dimensionerande brandscenarier 
Från grovanalysen väljs de tre värsta troliga, det vill säga de med både relativt hög 

sannolikhet och hög konsekvens, scenarierna som dimensionerande. Dessa behandlas 

sedan vidare i arbetet enligt arbetsgången som beskrivs i resterande delar av avsnitt 2 

för att se huruvida de uppfyller de skyddsmål som sätts upp. 

2.7. Brand 
Nedan redogörs för de metoder som används för att beskriva brandförloppen i 

scenarierna för att sedan kunna ta reda på när kritiska förhållanden uppstår. 

2.7.1. Effektutveckling 
När det gäller beräkningar och uppskattningar för ett brandförlopp är 

effektutvecklingen den allra viktigaste parametern (Babrauskas & Peacock, 1991). En 

metod som används för att uppskatta den maximala effekten är att undersöka data från 

försök utförda för liknande utrymmen och material. Om mycket data finns tillgängligt 

kan en 95-percentil väljas för att få en hög men trolig uppskattning. Då endast få data 

finns tillgänglig bör en ingenjörsmässig bedömning göras för att avgöra om det högsta 

funna värdet är lämpligt eller ej. Dock bör ett konservativt tillvägagångssätt 

appliceras (Staffansson, 2010). Ett brandförlopp består huvudsakligen av tre steg: 

tillväxt, fullt utvecklad brand och avsvalning (Karlsson & Quintiere, 2000). 

2.7.2. Tillväxt 
Första steget i effektutvecklingskurvan är tillväxten av branden som främst är 

beroende av bränslet och tillgången på syre. Ett enkelt sätt att beskriva tillväxtfasen är 

att använda sig av en αt
2
-modell, där tillväxthastighet, α, varierar beroende på bränslet 

i branden men är oberoende av syretillgången. Denna metod förutsätter även att 

tillväxten börjar vid tiden noll. I Tabell 1 nedan anges värden på olika 

tillväxthastigheter som vanligen används vid dimensionering av bränder (Karlsson & 

Quintiere, 2000). 
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Tabell 1. Vanliga tillväxthastigheter (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Tillväxthastighet α [kW/s
2
] 

Ultra fast 0,19 

Fast 0,047 

Medium 0,012 

Slow 0,003 

2.7.3. Fullt utvecklad brand 
Vid den fullt utvecklade branden har maximal effektutveckling uppnåtts och branden 

är ofta ventilationskontrollerad vilket innebär att syret begränsar branden. Brandens 

effektutveckling är relativt konstant under detta skede (Karlsson & Quintiere, 2000).  

2.7.4. Avsvalning 
När bränslet börjar ta slut och effekten avtar så har branden gått över i 

avsvalningsfasen. Branden kommer då troligtvis övergå från ventilationskontrollerad 

till bränslekontrollerad vilket betyder att bränslet begränsar effekten (Karlsson & 

Quintiere, 2000). Avsvalningsfasen för en osprinklad brand antas börja då 80 procent 

av bränslet förbrukats (Staffansson, 2010). 

2.7.5. Flamhöjd 
På grund av flammors turbulenta och komplexa beteende finns endast experimentellt 

framtagna metoder för att uppskatta flamhöjden för en given brand. Heskestad 

presenterade Ekvation 1 som ger ett medelvärde för flamhöjden. Däremot bör viss 

försiktighet beaktas eftersom metoden är framtagen för vätske- och gasformiga 

bränslen. Trots detta är metoden ett bra sätt att uppskatta medelflamhöjden (Karlsson 

& Quintiere, 2000). 

 

                    
Ekvation 1. Heskestads medelflamhöjd (Karlsson & Quintiere, 2000).  
 

För att kontrollera om Heskestads flamhöjdsekvation är giltig beräknas den 

dimensionslösa effektutvecklingen med hjälp av Ekvation 2. 

 

    
  

           
  

Ekvation 2. Dimensionslös effektutveckling till Heskestads ekvation (Karlsson & Quintiere, 
2000). 

 

Ekvation 1 är giltig då           . 

2.7.6. Strålning 
För att uppskatta hur stor strålning flammorna avger till omgivningen och därmed hur 

stor spridningsrisk som föreligger beräknas infallande strålning i en specifik punkt. 

Beräkning av infallande strålning görs med Ekvation 3. 

 

              
Ekvation 3. Infallande strålning (Drysdale, 1998). 

 

Synfaktorn,  , erhålls genom antagandet att flamman är rektangulär och att dela in 

den i fyra lika delar. Delarna har sidorna L1 och L2, där den senare är den större av 
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sidorna, och avståndet till närliggande objekt är D. Med hjälp av L1, L2 och D 

beräknas S och α enligt Ekvation 4 och Ekvation 5 nedan. 

 

  
  

  
 

Ekvation 4. S till synfaktorberäkning (Drysdale, 1998). 

 

  
     

    

Ekvation 5. α till synfaktorberäkning (Drysdale, 1998). 

 

Därefter kan synfaktorn för en av delarna avläsas ur Tabell 2. Den totala synfaktorn 

beräknas genom att multiplicera den utlästa synfaktorn för en del med fyra. 

 
Tabell 2. Tabell för beräkning av synfaktor (Drysdale, 1998). 

Α S = 1,0 S = 0,9 S = 0,8 S = 0,7 S = 0,6 S = 0,5 S = 0,4 S = 0,3 S = 0,2 S = 0,1 

2,0 0,178 0,178 0,177 0,175 0,172 0,167 0,161 0,149 0,132 0,102 

1,0 0,139 0,138 0,137 0,136 0,133 0,129 0,123 0,113 0,099 0,075 

0,9 0,132 0,132 0,131 0,130 0,127 0,123 0,117 0,108 0,094 0,071 

0,8 0,125 0,125 0,124 0,122 0,120 0,116 0,111 0,102 0,089 0,067 

0,7 0,117 0,116 0,116 0,115 0,112 0,109 0,104 0,096 0,083 0,063 

0,6 0,107 0,107 0,106 0,105 0,103 0,100 0,096 0,088 0,077 0,058 

0,5 0,097 0,096 0,096 0,095 0,093 0,090 0,086 0,080 0,070 0,053 

0,4 0,084 0,083 0,083 0,082 0,081 0,079 0,075 0,070 0,062 0,048 

0,3 0,069 0,068 0,068 0,068 0,067 0,065 0,063 0,059 0,052 0,040 

0,2 0,051 0,051 0,050 0,050 0,049 0,048 0,047 0,045 0,040 0,032 

0,1 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,027 0,026 0,024 0,021 

0,09 0,026 0,026 0,026 0,026 0,025 0,025 0,025 0,024 0,022 0,019 

0,08 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,022 0,022 0,020 0,017 

0,07 0,021 0,021 0,021 0,021 0,020 0,020 0,020 0,019 0,018 0,016 

0,06 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,017 0,017 0,017 0,016 0,014 

0,05 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,014 0,014 0,013 

0,04 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,011 0,010 

0,03 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 

0,02 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 

0,01 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

 

2.7.7. Tid till kritiska förhållanden 
För att ta fram tiden till kritiska förhållanden i det aktuella utrymmet används den så 

kallade tvåzonsmodellen. Tiden beräknas med hjälp av datorprogrammet CFAST. 

Detta redogörs för mer utförligt i avsnitt 2.9.1. 

2.8. Utrymning 
För att kvantifiera utrymningsprocessen och möjliggöra modellering kan den delas in 

i tre delar: 

 

 Varseblivning. 

 Beslut och reaktion. 

 Förflyttning. 
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Utrymningstiden definieras som den totala tidsåtgången av dessa tre delar (Frantzich, 

2001). 

2.8.1. Varseblivningstid 
Varseblivningstiden är den tid det tar innan personerna i byggnaden blir varse om 

branden och denna varierar bland annat beroende på var de befinner sig i byggnaden. 

De personer som befinner sig nära branden kan upptäcka den genom att se flammor 

eller rök medan de som befinner sig längre från startutrymmet behöver bli varnade av 

andra personer eller larmsystem som aktiveras av detektorer (Frantzich, 2001). 

 

Då larmsystem saknas eller inte fungerar är det svårare att uppskatta 

varseblivningstiden. Avgörande faktorer är vem som vistas i byggnaden, vilken 

relation dessa har till varandra, överblickbarheten i lokalen och om personerna är 

mottagliga för brandsignaturer. Av dess anledningar kan varseblivningstiden variera 

mellan ett fåtal sekunder till flera minuter (Boverket, 2006). 

 

I detta arbete uppskattas varseblivningstiden genom att beräkna detektionstid för 

detektorer i utrymmena med datormodellen DETACT-QS och genom kvalitativa 

uppskattningar. DETACT-QS beskrivs i avsnitt 2.9.3. 

2.8.2. Besluts- och reaktionstid 
Besluts- och reaktionstiden är tiden som personerna behöver för att bearbeta 

informationen från varseblivningen och sedan bestämma sig för att agera. Denna tid 

kan variera kraftigt beroende på situationen. Tiden beror på hur personerna har blivit 

varse om branden; personer som sett branden kan reagera snabbare än de som till 

exempel endast hört ett larm. Om en person är ensam eller i en grupp med andra har 

även stor betydelse. Personer utrymmer ofta i grupper, speciellt om de känner 

varandra sedan innan, till exempel familjer eller kollegor. Gruppbeteendet kan 

påverka besluts- och reaktionstiden både positivt och negativt. I en del fall kan 

beslutstiden förkortas men i situationer som föreläsningar och teaterföreställningar 

kan den bli lång då ingen vågar ta första steget och börja agera. För att undvika en 

lång besluts- och reaktionstid behövs tydliga meddelanden eller utbildad personal som 

underlättar de utrymmande personernas informationssökning innan de agerar 

(Frantzich, 2001). 

 

En faktor som kan påverka personers beslutstid är investeringar eller åtaganden de 

gjort, till exempel betalat eller köat för en måltid, film eller liknande (Proulx, 2001). 

 

I Tabell 3 nedan visas förslag på besluts- och reaktionstid enligt BFS 2011:27. 
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Tabell 3. Besluts- och reaktionstid beroende på verksamhet, larmtyp och huruvida personen ser 
branden eller ej (BFS 2011:27). 

Verksamhet Person ser branden Besluts- och 

reaktionstid 

Offentlig miljö, skola, 

kontor, varuhus, butik 

Ja 1 minut 

Varuhus, inget larm Nej 4 minuter 

Varuhus, ringklocka Nej 3,5 minuter 

Varuhus, enkelt talat 

meddelande 

Nej 2 minuter 

Varuhus, informativt 

talat meddelande 

Nej 1 minut 

Mindre lokal med 

larmdon i aktuell lokal: 

mindre biograf, butik, 

kyrka 

Nej 1 minut 

Sjukhus, personal, 

ringklocka 

Nej 2 minuter 

Sjukhus, personal, 

ljudsignal och 

textmeddelande 

Nej 1 minut 

Nattklubb, personal Nej 1-1,5 minuter 

Nattklubb, gäster Nej 3-5 minuter 

 

Även i ett kanadensisk forskningsprojekt har besluts- och reaktionstider tagits fram 

för olika varseblivningssätt, dessa visas nedan i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Besluts- och reaktionstid beroende på varseblivningssätt (Proulx & Hadjisophocleous, 
1998). 

Information genom Besluts- och 

reaktionstid [s] 

Värme, rök eller flammor från 

branden 

50 

Varning p.g.a. räddningstjänstens 

ankomst 

50 

Varnad av andra personer 100 

Varning via talat meddelande 100 

Varning via centralt larm 250 

Varning via lokalt larm/rökvarnare 250 

2.8.3. Förflyttningstid 
Förflyttningstiden är den tid det tar för personerna att faktiskt ta sig ut ur byggnaden 

och börjar direkt efter besluts- och reaktionstiden. Förflyttningstiden tas i detta arbete 

fram med simuleringar i Simulex som beskrivs i avsnitt 2.9.2. 

 

Valet av utrymningsväg är beroende av de utrymmande personernas kännedom om 

miljön. I kända miljöer har personer lättare att hitta ut och osäkerheten vid val av 

utrymning blir mindre och kan därmed ge en kortare utrymningstid. I okända miljöer 

väljer personer vanligen den väg de kom in genom eftersom det är den de känner till 

bäst (Franzich, 2001) 
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Vid utrymning från samlingslokaler bör hänsyn tas till att en andel av personerna kan 

vara rörelsehindrade. Därmed bör en procent av personerna antas ha nedsatt 

rörelseförmåga och en gånghastighet som är 2/3 av normal gånghastighet (BFS 

2011:27). 

 

Individuell gånghastighet utan påverkan av sociala grupperingar som anges i BFS 

2011:27 är 1,5 m/s och är en medelhastighet för både män och kvinnor. Nedför 

trappor är gånghastigheten 0,75 m/s. Försök har visat att det finns skillnader vad 

gäller gånghastigheten för män och kvinnor. En sammanställning av gjorda försök 

visade att gånghastigheten för män var 1,75 +/-0,15 m/s. För kvinnor var 

gånghastigheten 1,50 +/-0,2 m/s. Försöken visade även att medelgånghastigheten 

nedför trappor var 0,5 m/s (Frantzich, 1993). 

2.8.4. Utrymningstid 
Utrymningstiden beräknas som summan av varseblivningstid, besluts- och 

reaktionstid samt förflyttningstid enligt Ekvation 6. 

 

                                                          
Ekvation 6. Beräkning av utrymningstid (Frantzich, 2001). 

 

Denna tid jämförs sedan med tiden till kritiska förhållanden i utrymmet.  

2.8.5. Tillgänglig tid 
Den tillgängliga tiden, det vill säga tidsmarginalen mellan tiden för utrymning och 

tiden till kritiska förhållanden, beräknas enligt Ekvation 7 nedan. 

 

                                                
Ekvation 7. Beräkning av tillgänglig tid. 

 

En positiv tillgänglig tid innebär att samtliga personer hinner utrymma innan kritiska 

förhållanden uppstår i utrymmet. En negativ innebär att en eller flera personer kan 

utsättas för kritiska förhållanden och ha svårigheter att utrymma säkert. 

2.9. Datormodeller 
Nedan redogörs för de olika datormodeller som används i arbetet. 

2.9.1. CFAST och tvåzonsmodellen 
CFAST, Consolidate Model of Fire Growth and Smoke Transport, är ett 

datorprogram som är framtaget av amerikanska NIST, National Institute of Standards 

and Technology. Programmet simulerar brandförlopp i en byggnad med hjälp av en så 

kallad tvåzonsmodell där rummet delas upp i två zoner: en varm övre zon och en kall 

undre zon enligt Figur 2. Den övre varma zonen består av brandgaser och den undre 

kalla av luft. Ingen blandning antas ske mellan zonerna och varje zon antas vara 

välblandad (Jones et al., 2009).  
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Figur 2. Illustration av tvåzonsmodellens två zoner i ett rum. 

 

Tvåzonsmodellen bygger på ekvationer för bevarande av massa och energi. Med 

modellen kan man bland annat få fram temperaturer i brandgaslagret, brandgaslagrets 

höjd och strålning (Jones et al., 2009).  

 

Den främsta fördelen med CFAST är den goda användarvänligheten och att 

simuleringar är relativt enkla och snabba att utföra. Flera simuleringar kan göras på 

kort tid och på så sätt kan känsliga variabler testas utförligt. Av dessa anledningar är 

CFAST tidsbesparande och bland annat kan ytterligare simuleringar göras relativt 

enkelt där eventuella åtgärder kan testas och valideras. 

 

En svaghet med tvåzonsmodellen är att indelningen i två zoner är en relativt grov 

förenkling av verkligheten då man får två skikt som avgränsas av en skarp gräns. 

Exempelvis sikt genom brandgaserna minskar i verkligheten gradvis ju längre upp i 

lagret man befinner sig, men i en tvåzonsmodell är sikten konstant i hela det övre 

respektive undre brandgaslagret. Detsamma gäller för temperatur, toxicitet et cetera. 

De tider till kritiska förhållanden som beräknas med CFAST bör därför ses med viss 

kritik då de två zonerna egentligen kommer att blandas in i varandra och de kritiska 

nivåerna i verkligheten skulle kunna uppnås något tidigare eller senare än i det 

simulerade fallet. 

 

CFAST använder sig av McCaffreys plymmodell där ingen hänsyn tas till bränslets 

geometri eller ökad turbulens hos spillplymer och där plymen inte behandlas som en 

egen kontrollvolym. Transporttiden till taket försummas och plymen antas även vara 

symmetrisk (Jones et al., 2009). För att validera resultaten från CFAST-

simuleringarna i detta arbete kommer samma simuleringar utföras även med 

Heskestads plymmodell. Resultaten jämförs sedan i varje scenario för att kontrollera 

att de tider som tas fram är oberoende av valet av plymmodell. 

 

Tvåzonsmodeller används främst när handberäkningar inte räcker till på grund av 

stora beräkningar eller flera rum. Dock har CFAST en del begränsningar i geometrin 

vilka definieras enligt Tabell 5 där L är rummets längd, B är rummets bredd och H 

rummets höjd, samtliga variabler anges i meter. 

  

Övre varma lagret 

Undre kalla lagret 
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Tabell 5. Geometriska begränsningar för CFAST (Jones et al., 2009). 

Förhållande Acceptabelt Speciell hänsyn 

krävs 

Andra algoritmer 

krävs 

Max (L/B) L/B < 3 3 < L/B < 5 L/B > 5 

Max (L/H) L/H < 3 3 < L/H < 6 L/H > 6 

Min (B/H) B/H > 0,4 0,2 < B/H < 0,4 B/H < 0,2 

 

Bäst resultat fås då den simulerade geometrin faller inom området Acceptabelt enligt  

Tabell 5 ovan. Godtagbara resultat fås då värdena ligger inom Speciell hänsyn krävs 

men de bör beaktas med viss försiktighet och undersökas om de verkar rimliga. Om 

geometrin har förhållanden utanför området för speciell hänsyn bör en annan modell 

användas. 

 

Tvåzonsmodellen och då även CFAST-simuleringar är förenklingar av verkligheten 

och är därför behäftade med en del antagande och osäkerheter. Modellen överskattar 

brandgasernas temperatur och underskattar brandgasfyllnadstiden (Lundin, 1999). 

 

I en rapport presenteras en korrektionsfaktor på 1,35 för tiden till kritiska förhållande 

med avseende på brandgasfyllnaden (Magnusson et al., 1995). Den simulerade tiden 

med korrektionsfaktor beräknas därför enligt Ekvation 8 nedan. 

 

              
Ekvation 8. Korrektion av brandgasfyllnadstid simulerad i CFAST. 

 

För att beräkna den strålning som personer i utrymmet kan utsättas för används en i 

programmet fördefinierad funktion kallad Ambient Temperature Target Flux. Denna 

ger en strålningsnivå som ska representera den strålning som infaller på en person 

med en bestämd kroppstemperatur (Peacock et al., 2008). 

2.9.2. Simulex 
Simulex är en så kallad partikelmodell som används för att simulera tid för 

förflyttning av personer i en byggnad vid en utrymning. Partikelmodeller beskriver 

personers position i byggnaden med koordinater (Frantzich et al., 2007). Resultatet av 

en simulering är en förflyttningstid samt vissa deltider som beskriver 

förflyttningsfasen. Även en videosekvens som illustrerar utrymningsförloppet i realtid 

kan spelas in av programmet (Frantzich, 1998). 

 

Simulex använder CAD-ritningar för att skapa våningsplan som kan förbindas via 

länkar och trappor. På CAD-ritningarna ska endast väggarna och eventuell inredning 

finnas med. Trappor skapas i Simulex och definieras med avseende på längd och 

bredd. Trappor med viloplan bör ges en adderad längd som motsvarar gångsträckan 

på viloplanet. Spiraltrappor behandlas motsvarande, däremot bör bredden begränsas 

så att endast en person kan passera åt gången (Frantzich, 1998). 

 

Utgångar genom vilka utrymning sker placeras ut och deras bredd anges. Normalt 

beräknar modellen själv vilken utgång som är närmst för utplacerade personer men 

det går även att definiera en särskild utgång för en viss person. För att dirigera 

personerna till rätt utgång och kortaste gångsträcka används avståndskartor. Dessa 

avståndskartor består av ett grovt rutnät, 0,2 gånger 0,2 kvadratmeter, som beskriver 
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våningsplanens yta. Olika avståndskartor måste användas om personer ska dirigeras 

till en specifik utgång (Frantzich, 1998). 

 

Personer kan placeras på våningsplanen enskilt eller i grupper. Egenskaper som 

beskriver personerna är bland annat kroppsstorlek, maximal gånghastighet och 

fördröjningstid. Dessa egenskaper finns förprogrammerade för olika typer av 

människor men kan även specificeras av användaren. Maximal gånghastighet sätts till 

ett medelvärde med en viss standardavvikelse och beror även på avståndet till 

framförvarande person. När avståndet till framförvarande person minskar så reduceras 

även gånghastigheten. Vid gång i trappor används en multiplikator för horisontell 

gånghastighet. Denna multiplikator kan specificeras av användaren för gång nedför 

respektive uppför trappor. Fördröjningstiden anger tiden innan personen börjar sin 

förflyttning och beskrivs av en fördelning med ett medelvärde och en 

standardavvikelse (Frantzich et al., 2007). 

 

Simulex innehåller en del begränsningar. Programmet tar inte hänsyn till de sociala 

eller mänskliga beteenden som är vanliga vid utrymning men däremot är detta inte 

relevant då endast förflyttningstiden eftersöks med hjälp av Simulex. Förutom 

förflyttningstiden simuleras även en fördröjningstid som är slumpmässig och är inte 

förenad med verkligt mänskligt beteende. Vidare kan Simulex inte hantera lutande 

plan, till exempel hörsalar eller biosalonger (Frantzich et al., 2007). 

 

De simuleringar som utförs med Simulex i arbetet använder gånghastigheter angivna i 

avsnitt 2.8.3. Fördröjningstiden sätts till noll eftersom det endast är förflyttningstiden 

som simuleras i Simulex. 

2.9.3. DETACT-QS 
Datormodellen DETACT-QS, Detector Actuation Quasi Steady, är en empirisk 

modell baserad på korrelationer från storskaliga brandförsök som används för att 

beräkna detektoraktiveringstid. Den använder antagandet att kvasistatiska, det vill 

säga konstanta i varje tidssteg, förhållanden råder och löser med hjälp av en algoritm 

maximal temperatur och hastighet på ett givet avstånd från brandplymens 

centrumaxel i en obegränsad ceiling jet under ett jämnt, horisontellt tak. För detektorn 

använder den sig av antagandet att hela detektorelementet har samma temperatur och 

specifik värmekapacitet samt att all värmeöverföring sker genom konvektion för att 

ge en approximation av detektionstiden (Hurley & Madrzykowski, 2002). 

 

Modellen innebär en del antaganden. Den bortser från värmeledning från detektorn 

och infallande värmestrålning, temperaturen och hastigheten antas vara konstanta och 

transporttiden från branden till taket försummas. Ingen hänsyn tas till effekter från 

ventilation och skiktbildning av brandgaserna. Effektutveckling matas in för specifika 

tidpunkter och den antas sedan variera konstant över intervallen (Hurley & 

Madrzykowski, 2002). 

 

För att använda modellen krävs följande storheter som indata. 

 

 Takhöjd [ft] 

 Avstånd mellan brandgasplymens centrumaxel och detektorn [ft] 

 Initialtemperaturen i rummet [°F] 

 Detektorns detektionstemperatur [°F] 
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 Detektorns RTI, värmetröghet [(fts)
0,5

] 

 Brandens effektutveckling som funktion av tiden [kW] 

 

Eftersom DETACT-QS endast kan simulera detektion med en värmedetektor krävs 

vissa antaganden för att simulera detektion med rökdetektorer. En sådan modell 

innebär att rökdetektorn antas aktivera då temperaturen höjts ett antal grader över 

initialtemperaturen i rummet. Ett vanligt värde är en temperaturökning med 13 °C, 

som är framtaget med experiment utförda för olika detektorer och bränslen 

(Blomqvist & Isaksson, 2002). Senare experiment har visat att rökdetektorer kan 

detektera brandgaser vid en temperaturökning mellan 4 och 5 °C, vilket innebär att 

13°C kan anses vara ett konservativt värde (Nilsson & Holmstedt, 2007).  

 

 

I DETACT-QS kan aktiveringstemperaturen sättas till temperaturökningen adderat 

med omgivningstemperaturen som är den initiala temperaturen i rummet. Vidare kan 

RTI-värdet sättas till 0,5 (ms)
0,5

 för att den simulerade detektorns känselelement ska 

få ungefär samma temperatur som de omgivande brandgaserna (Nilsson & Holmstedt, 

2007). 

 

Programmet kan även användas till beräkning av aktiveringstid för ett sprinklerhuvud. 

Det fungerar på samma sätt som beskrivits ovan med skillnaden att sprinklerbulbens 

RTI-värde matas in istället för 0,5. 

2.9.4. @RISK och Monte Carlo-simulering 
Monte Carlo-simulering innebär i princip att ett system efterliknas i ett datorprogram. 

Genom att slumpa fram tal från bestämda fördelningar beräknas, med hjälp av 

upprepande algoritmer, utfallet av en stor mängd möjliga händelser. Resultatet av 

simuleringen ger en uppfattning om hur systemet kan uppföra sig under längre tid 

(Rydén & Lindgren, 2000). I detta arbete kommer Monte Carlo-simuleringarna att 

göras med 10 000 itereringar då detta bedöms ge ett tillförlitligt resultat. 

 

@RISK är ett tilläggsprogram till Microsoft Excel som kan utföra en mängd 

statistiska beräkningar. I detta arbete används programmet främst för att skapa 

fördelningar av variabler och utföra Monte Carlo-simuleringar.  

 

På grund av att osäkerheter finns gällande tid till kritiska förhållanden och variabler 

för utrymningstid anses dessa representeras av uniforma fördelningar. En uniform 

fördelning innebär få antaganden med avseende på dess sannolikhet. Detta innebär att 

samtliga värden i fördelningen är lika sannolika till skillnad från till exempel en 

normalfördelning där sannolikheten för de olika värdena varierar. 

 

När den tillgängliga tiden simuleras fås en sannolikhet för att klara utrymningen. För 

att ett scenario med eventuella åtgärder ska anses uppfylla skyddsmålet att skydda liv 

ska 95 procent av de simulerade fallen ha positivt utfall, vilket innebär att den 

tillgängliga tiden är positiv. Detta utfall bestäms eftersom det anses ge en acceptabel 

nivå av personsäkerhet vid brand utan att samtidigt vara ultrakonservativt. Att kräva 

100-procentig säkerhet är ej rimligt då det ej är möjligt att statistiskt sett uppnå den 

säkerheten. 
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2.10. Hantering av osäkerheter 
Riskanalyser och ingenjörsmässiga beräkningar är starkt kopplade till osäkerheter 

som påverkar det slutliga resultatet. Därför är det viktigt att ta dessa osäkerheter i 

beaktande och hantera dem för att minimera risken att en felaktig bedömning görs. 

Dessa osäkerheter kan delas in i fyra klasser (Lundin, 1999): 

 

 Osäkerheter gällande resurser. 

 Osäkerheter gällande antaganden och bedömningar. 

 Osäkerheter gällande matematiska modeller. 

 Osäkerheter gällande indata och variabler. 

2.10.1. Osäkerheter gällande resurser 
Dessa osäkerheter involverar främst resurser som utföraren själv inte har stor 

möjlighet att påverka (Lundin, 1999). 

 

Endast ett platsbesök görs vilket medför osäkerheter gällande byggnaden och 

verksamheten. Även om platsbesöket förbereds noggrant i förväg finns information 

som missas och behövs efterhand. Även om en del information kan fås via kontakt 

med personal på Träcentrum är viss information av den karaktären att ytterligare ett 

platsbesök behövs. I de fall det inte är möjligt görs i stället ett rimligt antagande.  

 

Tidsbrist och resurser kan ge upphov till att en del förenklingar och antaganden görs. 

 

På grund av begränsad tillgång till kompletta ventilationsritningar kan ingen 

kvantitativ analys göras med avseende på brandgasspridning genom 

ventilationssystem. 

2.10.2. Osäkerheter gällande antaganden och bedömningar 
Vad gäller osäkerheter vid antaganden och bedömningar beror det till viss del på 

kompetensen hos utföraren. Dessa osäkerheter framkommer vid användande av 

modeller, antaganden och andra val som görs under utförandet av analysen (Lundin, 

1999).  

 

I arbetet används ett konservativt tillvägagångssätt för att bemöta de osäkerheter som 

vanligtvis är kopplade med brand och säkerhet. Samtidigt eftersträvas värsta troliga 

scenario, till skillnad från att undersöka absolut värsta scenario för att inte göra 

arbetet ultrakonservativt och osannolikt. 

2.10.3. Osäkerheter gällande matematiska modeller 
Modeller är förenklade beskrivningar av verkligheten och är därmed behäftade med 

flera antaganden och begränsningar (Davidsson, 2003). Osäkerheter gällande 

matematiska modeller är länkade med osäkerheter vid antaganden och bedömningar 

eftersom det är utföraren som väljer modellerna (Lundin, 1999). 

 

Ett flertal av de modeller som används i arbetet har begränsningar inom vilka de är 

giltiga. I de fall modellen används utanför sitt giltighetsområde görs en 

rimlighetsbedömning om modellen ändå kan användas. I de fall angivna värden ligger 

långt från giltighetsområdet kan antaganden göras. Alternativt väljs en annan modell 

när så är möjligt.  
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En betydande osäkerhet som påverkar arbetets resultat är tiden till kritiska 

förhållanden som simuleras med hjälp av CFAST. Som beskrivs i avsnitt 2.9.1 har det 

visat sig att CFAST underskattar den tid det tar för brandgaser att fylla ett utrymme. 

Denna osäkerhet tas i beaktande genom att introducera en korrektionsfaktor för tid till 

kritiska förhållanden gällande brandgaslagrets höjd. 

 

Ytterligare ett sätt att hantera modellers osäkerhet är att försöka ta fram ett bästa 

respektive värsta troligt fall. Därmed ges resultat i form av intervall inom vilket ett 

verkligt resultat antas ligga. Inom intervallet antas alla värden ha lika sannolikhet, en 

uniform fördelning, då det ofta är svårt att bedöma vilket som är mest troligt. 

 

Det slutgiltiga resultatet som är tillgänglig tid vid en utrymning blir osäkert eftersom 

det bygger på osäkra modeller och indata. Detta hanteras genom att utföra Monte 

Carlo-simuleringar som ger en sannolikhet för att en utrymning ska lyckas utan att 

personer utsätts för kritiska förhållanden.  

2.10.4. Osäkerheter gällande indata och variabler 
Osäkerheter gällande indata och variabler kan bero på naturlig variation, exempelvis 

temperatur eller vindhastighet, men de kan även vara osäkra på grund av bristande 

kunskap och information, exempelvis brandens tillväxthastighet eller beslut- och 

reaktionstid (Lundin, 1999). 

 

Dessa osäkerheter hanteras på likande sätt som modellosäkerheter. Troliga variabler 

väljs för att skapa ett intervall inom vilket ett riktigt värde antas ligga. Alla värden 

inom intervallet antas ha lika sannolikhet, en uniform fördelning. Det krävs även att 

flera beräkningar eller simuleringar görs för att få fram resultat i form av intervall. 

 

Personsäkerheten anses vara acceptabel då 95 procent av utfallen ger en positiv 

tillgänglig tid vid en Monte Carlo-simulering. Detta gör resultaten osäkra och lämnar 

utrymme för en negativ tillgänglig tid trots eventuella åtgärder och en acceptabel nivå 

av personsäkerheten. 
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3. Objektsbeskrivning 
Träcentrum är en anläggning innehållande skola, kontorslokaler, konferenslokaler, 

restaurang och en utställningshall. Objektet har tre plan, varav det översta endast 

innehåller teknikutrymmen, och är indelad i fem byggnader vilka redogörs i Figur 3 

nedan. Vidare beskrivs varje byggnad noggrannare i följande avsnitt. Ljusa delar i 

figuren kommer att utvärderas i avsnitt 6 och mörka kommer ej att vidare behandlas i 

arbetet. 

 

 
Figur 3. Principskiss av Träcentrum.  

 

Byggnaden är till största del konstruerad av betong med inre delar av betong, gips och 

limträ. Byggnad A, B och C byggdes 1995 och kompletterades 2009 med byggnad D 

och E. De fem byggnaderna beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.1 till 3.5 nedan. 

 

Objektet ligger i utkanten av Nässjö och det finns inga direkt intilliggande byggnader. 

3.1. Byggnad A: Skola 
Denna del av byggnaden består främst av utbildningslokaler och består av tre plan 

med en stor hall för snickeri, en mindre hall för ytbehandling, förvaringsrum för 

lacker, utrymmen för elinstallering, design och modellbygge, lektionssalar, 

omklädningsrum och ett pausrum med pentry och mikrovågsugnar. Även en 

kontorslokal för Skogsstyrelsen finns på plan ett i denna byggnad. 

 

Ritningar över byggnaden med nämnda utrymmen markerade och brandceller utritade 

med grövre linjer visas i Figur 4 och Figur 5 nedan. 

  

N 
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Figur 4. Ritning över plan ett i byggnad A. 

 

 
Figur 5. Ritning över plan två i byggnad A. 

 

Byggnaden är konstruerad med fyra valv med fönster i toppen enligt principskissen i 

Figur 6 och visas i foton i Figur 7. 

 

Ytbehandling 

Snickeri 

Förvaring av lack 

Elinstallering 

Design 
Modellbygge 

Skogsstyrelsen 

Pausrum 

Omklädning 

Lektionssalar 

Omklädning 

Lektionssalar 

Lektionssalar 

Lektionssalar 
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Figur 6. Principskiss av byggnad A. 

 

 
Figur 7. Invändiga bilder på valven i byggnad A. 

 

På plan tre finns ett fläktrum med ventilationssystem för byggnad A och ett 

spånutsugningssystem från snickerihallen. Detta är beläget i den långa delen överst i 

byggnaden i principskissen, se Figur 6. 

 

Den främsta verksamheten i denna byggnad är utbildning, både teoretisk och praktisk, 

men i Skogsstyrelsens lokaler på plan ett bedrivs även kontorsverksamhet. Stor del av 

den praktiska utbildningen sker i snickerihallen och ytbehandlingsrummet och innebär 

arbete i trä och användning av brandfarliga varor.  

 

I byggnaden vistas gymnasieelever, lärare och Skogsstyrelsens kontorspersonal. 

Personantalet i denna byggnad kan variera mycket beroende på vilka lektioner som 

hålls. 

 

Byggnadsdelarna, till exempel väggar, trappor och bjälkar, består främst av betong, 

gips och trä. 
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3.2. Byggnad B: Kontor 
I byggnad B finns två plan med främst mindre kontorsutrymmen men även två 

konferensrum. Denna byggnad behandlas ej vidare i arbetet då den ej anses innebära 

någon större risk eftersom den varken innehåller stor brandbelastning, riskfylld 

verksamhet eller många personer. I Figur 8 nedan visas ritningar över de två planen i 

byggnadsdel B. 

 

 
Figur 8. Ritning över plan ett och två i byggnad B. 

3.3. Byggnad C: Atrium 
Byggnad C är ett runt atrium med ett konferensrum i. Byggnadens huvudingång och 

reception finns i denna del. Det finns även plats för att hänga ytterkläder. Utrymmet 

har en cafeteria och ett flertal bord och stolar utplacerade över stor del av golvytan. 

Mitt i atriet finns en upphöjd platå med en fontän i mitten. I gränsen till byggnad B 

finns ett mindre bibliotek. Ritning över byggnaden med markerade utrymmen visas i 

Figur 9 nedan. 

 

 
Figur 9. Ritning över byggnad C. 
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VBR054 Brandteknisk riskvärdering av Träcentrum Nässjö 2012-05-25 

 21 

Figur 10 nedan visar hur atriet och cafeterian ser ut.  

 

 
Figur 10. Bilder på atriet och cafeterian i byggnad C. 

 

I detta utrymme kan antalet personer variera mycket. Till vardags används det som 

cafeteria och restaurang men det kan även användas vid julbord och liknande större 

tillställningar då fler bord och stolar ställs in och betydligt fler personer befinner sig i 

utrymmet. Uppemot 300 personer kan vistas i den delen. Konferensrummet är 

dimensionerat för 100 personer. På grund av detta kan det förekomma många 

besökare som inte har så bra ha lokalkännedom. Alkohol serveras ej i lokalerna.  

 

Väggarna i denna byggnad är betong och gips, bjälkar och pelare som syns i Figur 10 

är limträ, och det mesta av den fasta och lösa inredningen är trä. Atriet har ett flertal 

utgångar som kan användas vid utrymning, både till det fria och till andra brandceller. 

3.4. Byggnad D: Konferens 
Genom cafeterian ansluter byggnad C till byggnad D, vilken innehåller kök, matsal 

och tre konferensrum på plan ett och mindre konferensrum samt en hörsal med 

tillhörande garderobsutrymme på plan två. Även i denna byggnad förväntas 

konferensgästerna och restauranggästerna ha dålig lokalkännedom. På plan tre finns 

fläktrum för separata ventilationssystem, ett för köket, ett för matsalen, ett för 

hörsalen och ett för resten av byggnaden. Ritning över de två nedersta planen visas i 

Figur 11 nedan där brandceller är markerade med grövre linjer och nämnda utrymmen 

har märkts ut. 
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Figur 11. Ritning över plan ett och två i byggnad D. 

 

Hörsalen är dimensionerad för 130 personer, matsalen för 150 och konferensrummen 

för 30 personer vardera. Dessa antal varierar dock då det inte alltid är fullt och ibland 

även för många personer i utrymmena. Under platsbesöket nämndes att upp mot 180 

personer vid ett tillfälle befunnit sig i hörsalen på plan två. 

3.5. Byggnad E: Utställningshall 
Denna byggnad är en utställningshall med ett förråd på plan ett samt ett mindre 

kontorsutrymme och ett entresolplan på plan två. Tredje planet innehåller endast 

teknikutrymme. Då byggnaden till största del är en öppen hall med högt i tak och flera 

utgångar anses den inte innebära någon större risk och denna byggnad behandlas ej 

vidare i arbetet. En ritning över byggnadens första plan visas i Figur 12. 

 

 
Figur 12. Ritning över plan ett i byggnad E. 

3.6. Befintligt brandskydd 
I detta avsnitt avhandlas byggnadens befintliga brandskydd. 

3.6.1. Brandcellsindelning 
Varje del av byggnaden är en egen brandcell och skiljs från varandra med EI60-

väggar. Alla elcentraler och fläktrum är egna brandceller med EI30-klassning inom 

byggnaderna. Övriga brandceller redovisas i Tabell 6 nedan och syns i figurerna med 

ritningar tidigare i avsnitt 3. 
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Tabell 6. Brandcellsklassificeringar. 

Utrymme Byggnad Plan Klassificering 

Ytbehandling A 1 EI30 

Lackförråd A 1 EI60 

Kök D 1 EI30 

Matsal D 1 EI30 

Hörsal D 2 EI30 

 

De flesta dörrar mellan brandceller har automatisk dörrstängning. 

3.6.2. Larmsystem 
Byggnadens brandlarmsystem är ett automatiskt system med direkt överföring till 

räddningstjänsten utan larmlagring. Detektion av brand sker med värmedetektorer och 

optiska rökdetektorer. I ventilationsaggregat finns dolda värmedetektorer med 

indikeringslampor som är kopplade till brandlarmet. 

 

Detektorerna är grupperade i sektioner och zoner. Vid huvudingången finns 

centralapparat med brandförsvarstablå. 

 

Utrymningslarmet aktiveras samtidigt som brandlarmet och består av larmklockor. 

3.6.3. Släckutrustning 
Byggnaden är främst utrustad med inomhusbrandposter men även med 

handbrandsläckare och brandfiltar 

 

I köket i byggnad D finns punktsprinkler med både automatisk och manuell aktivering 

vid spisar. 

 

Spånutsugens uppsamlingsbehållare i fläktrummet i byggnad A är sprinklad. 

3.6.4. Brandgasventilering 
I byggnad A finns åtta manuellt öppningsbara fönster i toppen på varje valv. Även 

atriet i byggnad C har liknande öppningsbara fönster i toppen. 

 

Det är oklart vad syftet med dessa fönster är. De skulle kunna vara för 

brandgasventilering eller komfortventilering. Varken räddningstjänst eller 

objektspersonal kände till fönsternas funktion vid platsbesöket. 

3.6.5. Utrymning 
Utrymningsplaner finns tillgängliga i byggnad A, B och C men ej i D och E. De flesta 

utrymningsvägarna är markerade med vägvisande skyltar. Alla utrymmen har enligt 

utrymningsplanerna två av varandra oberoende utrymningsvägar. 

 

Runt byggnaden finns fem återsamlingsplatser. 

3.6.6. Rutiner 
Alla anställda i byggnaden har tillgång till en brandskyddspärm med instruktioner, 

utrymningsplaner och information om byggnadens system.  

 

Lärare har ansvar för att deras klasser kommer ut vid utrymning och kontorsanställda 

ansvarar för sig själva och eventuella gäster de har med sig i byggnaden. 
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Serviceenheten har ansvar för att utrymma konferensgäster och möta upp 

räddningstjänsten. Tidigare utrymningar har visat problem med att kontrollera att 

samtliga personer utrymt och kommunikation mellan olika verksamheter har inte 

fungerat fullt ut. 

3.6.7. Räddningstjänst 
Den lokala räddningstjänsten har en 2+1-styrka i beredskap på brandstationen och 

ytterligare fyra brandmän i beredskap. Insatstiden är cirka 15 minuter. 

 

Stationen har både släckbil och hävare och behöver inte hämta in utrustning från 

förbundets övriga kommuner i första hand. 
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4. Observerade brister 
I detta avsnitt redovisas brister i brandsäkerheten som noterades vid platsbesöket på 

objektet. 

4.1. Utrymningsskyltar 
På flera platser i byggnaden fanns brister i utrymningsskyltningen. Bland annat fanns 

ett flertal genomlysta skyltar som ej lyste, ett par skyltar saknades där det bör finnas 

enligt utrymningsplanen samt ett par skyltar som tillsammans med utrymningsvägen 

de markerar gav ett något motsägande intryck. Exempel på tre skyltar som kan leda 

till förvirring visas i Figur 13 nedan. 

 

 
Figur 13. Bristande kombinationer av skyltar och utrymningsvägar. 

 

Kombinationen längst till vänster i Figur 13 är dålig dels eftersom den genomlysta 

skylten ej lyser och dels eftersom själva utrymningsvägen är dold bakom draperiet. 

Detta kan göra det svårt för utrymmande personer att uppfatta hur de ska ta sig ut. 

Den mittersta bilden i Figur 13 kan leda till osäkerhet hos utrymmande personer då 

skylten ser ut att bara vara instucken i listen över fönstret, i utrymningsplanen finns 

det heller ingen utgång markerad i detta rum och fönstret är av en typ som är svårt att 

ta sig ut genom då det är ett topphängt fönster. Den högra bilden visar en 

utrymningsväg som antagligen ej kommer att användas av många utrymmande 

personer eftersom dörren leder in till ett mörkt fläktrum utan automatisk belysning 

eller några direkt synliga vägvisande markeringar. 

4.2. Utrymningsplaner 
För den äldre delen av objektet, byggnad A, B och C, fanns tydliga utrymningsplaner 

utplacerade på lämpliga platser men i den nyare delen, byggnad D och E, saknas 

utrymningsplaner helt. De fanns varken i byggnaden eller i pärmarna med 

brandsäkerhetsrelaterade dokument. 

4.3. Blockering av utrymningsvägar 
En del utrymningsvägar var delvis blockerade vid platsbesöket. Exempelvis stod ett 

bord som blockerade mer än halva dörrbredden i ingången till hörsalen i byggnad D, 

detta visas i Figur 14 nedan. 
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Figur 14. Delvis blockerad utrymningsväg i hörsalen i byggnad D. 

 

På ett par ställen fanns maskiner eller annan utstickande utrustning som gjorde 

utrymningsvägen smalare än den egentligen kunde varit. 

 

Vid platsbesöket fanns en del snö ute och några utrymningsvägar till det fria hade ej 

röjts upp utanför, speciellt de nödutgångar med utvändiga spiraltrappor som leder från 

plan två till markplan i byggnad A. Om för mycket snö samlas utanför utgångarna 

skulle detta kunna försämra eller till och med förhindra utrymning. 

 

Vid Skogsstyrelsens lokaler i byggnad A fanns en låst dörr. Denna dörr är enligt 

utrymningsplanerna tänkt att användas som utrymningsväg för personer från ett flertal 

utrymmen i byggnaden. Det är okänt om den automatiskt låses upp då brandlarmet 

aktiverar. 

4.4. Brandposter 
Ett flertal brandposter fanns utplacerade i byggnaden men några av dessa saknade 

markering eller var blockerade. En bild på en blockerad, men visserligen väl 

markerad, brandpost visas i Figur 15 nedan. 

 

 
Figur 15. Blockerad brandpost i byggnad A. 
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4.5. Brandcellsindelning 
På två ställen observerades brister i dörrar i brandcellsindelande väggar. 

Dörrstängaren till lackförråd i byggnad A stängde inte dörren helt om den bara släpps, 

utan det krävs att någon trycker igen den. Dörren mellan ytbehandlingsrum och 

utbildningsrum för el i byggnad A, som ses i Figur 15 ovan, saknade dörrstängare. 

 

4.6. Förslag till åtgärder 
I detta avsnitt redovisas allmänna åtgärder som ska och bör utföras för att förbättra 

objektets brandsäkerhet baserat på de brister som redogjorts för i avsnittet om 

observerade brister. 

 

Åtgärder som ska utföras redovisas i punktlistan nedan: 

 

 Utrymningsvägar ska alltid vara fria från hinder, både invändigt och utvändigt. 

 Genomlysta utrymningsskyltar ska lysa. 

 Samtliga utrymningsvägar ska markeras med utrymningsskyltar. 

 Utrymningsvägar som ej är självklara ska markeras tydligare, exempelvis den 

som går genom ett fläktrum. 

 Utrymningsplaner ska finnas placerade i samtliga byggnader på ett sådant vis 

att personerna i utrymmena kan ta del av dem. 

 Brandposter ska vara markerade och fria från hinder. 

 Dörrar mellan brandceller ska hållas stängda i fall av brand. 

 

Dessutom bör man se över möjligheten att byta brandposter mot handbrandsläckare 

då det anses att det är större sannolikhet att någon person vid brand skulle använda en 

handbrandsläckare än en brandpost. Även om personerna i byggnaden ej kan 

förutsättas ha erfarenhet av släckutrustning så anses det mer troligt att de någon gång 

använt en handbrandsläckare eller åtminstone vet hur den ska användas. Det anses 

även att personer kan tro att brandposterna endast ska användas av räddningstjänst 

eller annan utbildad personal och att de därför inte kommer att användas. Om 

brandposterna byts ut ändras det näst sista ska-kravet till att handbrandsläckare ska 

vara tydligt markerade och fria från hinder. 
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5. Skyddsmål 
I BFS 2011:26 behandlas fyra av fem grundläggande krav gällande säkerhet i 

händelse av brand, dessa har sin grund i 3 kap. 8 § i SFS 2011:338. Kraven som 

behandlas i BFS 2011:26, och även ligger till grund för detta arbete, är att personer 

som befinner sig i byggnaden vid brand ska kunna utrymma eller räddas på annat sätt. 

Det krav som innebär att utveckling samt spridning av brand och brandgaser inom 

byggnadsverket ska begränsas ligger ej i fokus för detta arbete. Däremot tas viss 

hänsyn till detta krav i den mån som bedöms nödvändigt för att säkerställa 

personsäkerheten vid utrymning. Till följd av de krav som finns i SFS 2011:338 kan 

fyra grundmål för en brandteknisk riskvärdering sättas upp. Dessa mål för 

brandskyddet är att begränsa sannolikheten för uppkomst av brand samt att skydda 

liv, egendom och miljö (Becker, 2000). Eftersom detta arbete främst fokuserar på 

personsäkerhet vid brand sätts skyddsmålen till följande. 

 

 Skydd av liv. 

 Begränsa sannolikheten för brand. 

5.1. Acceptanskriterier 
För att analytiskt utvärdera brandskyddet med avseende på personsäkerhet och uppnå 

de skyddsmål som är uppsatta behövs ett antal acceptanskriterier för vad som anses 

vara kritisk påverkan vid bedömning av utrymningssäkerheten. Acceptanskriterierna i 

Tabell 7 nedan är samma som används för analytisk dimensionering och har som krav 

att kriterium 1 eller 2 samt kriterium 3-6 är uppfyllda (BFS 2011:27). 

 
Tabell 7. Kriterier för kritiska förhållanden (BFS 2011:27). 

Kriterium Nivå 

1. Brandgaslagrets nivå ovan golv Lägst 1,6 + (0,1*H), där H är 

rumshöjden. 

2. Siktbarhet 2,0 m ovan golv 10,0 m i utrymmen > 100 m
2 

5,0 m i utrymmen < 100 m
2
. Kriteriet kan 

även tillämpas för situationer där 

köbildning inträffar i ett tidigt skede vid 

den plats kön uppstår. 

3. Värmedos Max 60 kJ/m
2
 utöver energin från en 

strålningsnivå på 1 kW/m
2
. 

4. Temperatur Max 80 °C 

5. Värmestrålning Max 2,5 kW/m
2
 

6. Toxicitet 2,0 m ovan golv Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2000 

ppm 

Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 vol% 

Syrgaskoncentration (O2) > 15 vol% 

 

I detta arbete kommer kriterier för siktbarhet inte beaktas då siktbarhet ej är möjligt 

att beräkna i tvåzonsmodeller. Dessutom krävs mer exakt information om bränslet för 

att kunna handberäkna siktförhållanden. Värmedos beaktas endast efter eventuella 

åtgärdsförslag då den antas uppnås efter andra kriterier. Vidare antas kriteriet för 

temperatur gälla i det undre lagret, vistelsezonen, som ges av tvåzonsmodellen.  
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6. Brandscenarier 
Detta avsnitt syftar till att identifiera och välja möjliga brandscenarier. Identifiering 

av möjliga brandscenarier görs kvalitativt efter genomfört platsbesök. 

Urvalsprocessen görs med hjälp av en grovanalys för att sedan välja ut de tre värsta 

troliga scenarierna som sedan används som dimensionerande scenarier och behandlas 

vidare i arbetet. Enligt avgränsningar gjorda i avsnitt 3 identifieras brandscenarier 

endast för byggnaderna med skola, atrium och konferens. 

6.1. Scenarioidentifiering 
Brandscenarierna har tagits fram med ett kvalitativt tillvägagångssätt främst med 

hänsyn till brandens uppkomst och utveckling. Scenarierna baseras på observationer 

och diskussion med personal och brandingenjör under platsbesöket. Dessa scenarier är 

endast exempel som tagits fram i detta arbete och fler scenarier, som ej lyckades tas 

fram i denna analys, är möjliga. 

6.1.1. Byggnad A: Skola 
Nedan redovisas framtagna scenarier i byggnad A. 

 

A1. Anlagd brand i avfallslåda i snickerihall. 

A2. Brand i lackförråd. 

A3. Brand i grupprum i korridor. 

A4. Brand i lackering i designsal. 

A5. Brand i Skogsstyrelsen. 

A6. Anlagd brand i skräpvagn uppställd i korridor vid pausrum. 

A7. Brand i lektionssal. 

A8. Dammexplosion i spånutsug i fläktrum. 

6.1.2. Byggnad C: Atrium 
Nedan redovisas framtagna scenarier i byggnad C. 

 

C1. Brand i julgran vid julbord. 

C2. Anlagd brand i biblioteket. 

C3. Brand i garderob. 

C4. Brand i konferensrum. 

6.1.3. Byggnad D: Konferens 
Nedan redovisas framtagna scenarier i byggnad D. 

 

D1. Brand i kök. 

D2. Brand i julgran vid julbord i matsal. 

D3. Brand i konferensrum. 

D4. Brand i förråd för stolar på grund av elfel i samlingslokal. 

D5. Brand i garderob. 
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6.2. Grovanalys 
I detta avsnitt görs en grovanalys av de identifierade scenarierna vilken sammanfattas 

baserat på deras sannolikhet och konsekvens i en riskmatris. 

 

Konsekvens bedöms kvalitativt efter antalet personer som kan vistas i utrymmet och 

hur detta kan försvåra utrymningen under antagandet att kritiska förhållanden uppstår 

i utrymmet. Konsekvens bedöms baserat på uppskattade personantal i utrymmet enligt 

Tabell 8 nedan. 

 
Tabell 8. Konsekvensbedömning. 

Personantal Konsekvens 

0-5 (Enstaka) Mycket låg 

5-20 (Fåtal) Låg 

20-70 (Flertal) Medel 

70-120 (Större antal) Hög 

>120 (Mycket stort antal) Mycket hög 

 

Sannolikheten bedöms dels baserat på statistiskt underlag och forskning om brand i 

den aktuella verksamheten och dels på kvantitativa bedömningar av hur troligt det 

anses vara att kritiska förhållanden ska uppstå i det aktuella utrymmet. Sannolikheten 

för varje scenario som presenteras i denna analys är en sammanvägning av 

sannolikhet för uppkomst av brand och sannolikhet för att nå kritiska förhållanden.  

 

Statistik över brandförekomst tas fram för olika byggnadstyper och verksamheter för 

att representera de olika förutsättningarna i scenarierna. I de utrymmen som kan passa 

in i fler än en verksamhet, till exempel snickerisalen som kan ses både som skola eller 

träindustri, jämförs statistiken och den med högst sannolik för brand väljs. När 

statistik tagits fram för de olika scenarierna jämförs de relativt varandra för att 

bedöma hur hög sannolikheten är. 

 

Sannolikheten för kritiska förhållanden bedöms baserat på utrymmets geometri då 

detta påverkar brandgasspridningen. Ett utrymme med lågt i tak eller liten volym har 

därför större möjlighet att uppnå kritiska förhållanden inom de tidsintervall som är 

intressanta för utrymning än ett med hög i tak och större volym. 

6.2.1. Byggnad A: Skola 
Nedan redovisas scenarier för byggnad A. 

 

A1. Anlagd brand i avfallslåda i snickerihall. Konsekvensen för detta scenario 

anses vara hög då ett större antal personer kan befinna sig i utrymmet. Brand i skräp 

är en av de främsta anlagda bränderna i skolmiljö (Klason et al., 2010) och anlagda 

bränder är den vanligaste brandtypen i skolor (MSB). Sannolikheten för att kritiska 

förhållanden ska uppstå anses dock vara mycket låg på grund av utrymmets storlek, 

takhöjd. 

 

Konsekvens: Hög 

Sannolikhet: Mycket låg 

 

A2. Brand i lackförråd. Konsekvensen anses vara medel eftersom dörren mellan 

lackrummet och ytbehandlingsrummet inte stängdes helt av sig själv och ett flertal 
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personer kan befinna sig i ytbehandlingsrummet. Tekniskt fel och övriga orsaker är 

ovanligare än anlagda bräder (MSB), och med tanke på att även detta utrymme har 

stor takhöjd anses sannolikheten att uppnå kritiska förhållanden vara mycket låg. 

 

Konsekvens: Medel 

Sannolikhet: Mycket låg 

 

A3. Brand i grupprum i korridor. Konsekvensen anses vara medel då ett flertal 

personer kan förväntas befinna sig i ett grupprum. Bränder i personalutrymme och 

liknande är en liten del av det totala antalet bränder i allmän byggnad (Hansson, 

2007), men sannolikheten för kritiska förhållanden anses ändå vara medel då rummen 

har lågt i tak och korridorerna både är smala och har lågt i tak. 

 

Konsekvens: Medel 

Sannolikhet: Medel 

 

A4. Brand i lackering i designsal. Konsekvensen i detta scenario anses vara låg då 

endast ett fåtal personer åt gången befinner sig i utrymmet. Liksom i scenario A2 

anses sannolikheten att uppnå kritiska förhållanden mycket låg. 

 

Konsekvens: Låg 

Sannolikhet: Mycket låg 

 

A5. Brand i Skogsstyrelsen. Då endast ett fåtal personer vistas i utrymmet anses 

konsekvensen vara låg. Bränder i kontorsverksamhet är ovanligt (MSB), så trots den 

låga takhöjden och de små utrymmena så anses sannolikheten att uppnå kritiska 

förhållanden vara låg. 

 

Konsekvens: Låg 

Sannolikhet: Låg 

 

A6. Anlagd brand i skräpvagn uppställd i korridor vid pausrum. Konsekvensen 

anses i detta scenario vara hög då ett flertal personer kan förväntas befinna sig i 

utrymmet. Scenariot innebär att branden är anlagd vilket medför att brandens 

uppkomst är trolig (MSB). Med den låga takhöjden och korridorerna anses 

sannolikheten att uppnå kritiska förhållanden vara hög. 

 

Konsekvens: Hög 

Sannolikhet: Hög 

 

A7. Brand i lektionssal. Då ett större antal personer kan förväntas vistas i 

lektionssalarna anses konsekvensen vara hög. En ej anlagd brand är mindre trolig 

(MSB) och med närhet till ett atrium anses sannolikheten för kritiska förhållanden 

vara låg. 

 

Konsekvens: Hög 

Sannolikhet: Låg 

 

A8. Dammexplosion i spånutsug i fläktrum. Konsekvensen för detta scenario anses 

vara mycket låg då ingen befinner sig i fläktrummet mer än tillfälligt och även då 
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endast enstaka personer. Sannolikheten för att en dammexplosion ska inträffa anses 

vara låg. 

 

Konsekvens: Mycket låg 

Sannolikhet: Låg 

6.2.2. Byggnad C: Atrium 
Nedan redovisas scenarier för byggnad C. 

 

C1. Brand i julgran vid julbord. Konsekvensen anses vara mycket hög då det vid 

julbord och liknande kan finnas ett mycket stort antal personer i lokalen. Bränder i 

restaurangliknande miljö är mindre troligt (MSB). I kombination med atriets stora 

takhöjd och yta anses sannolikheten för att kritiska förhållanden ska uppstå vara låg. 

På grund av den höga takhöjden bedöms tiden till kritiska förhållanden vara avsevärt 

längre än samma tid i till exempel scenario D2 där takhöjden är lägre. 

 

Konsekvens: Mycket hög 

Sannolikhet: Medel 

 

C2. Anlagd brand i biblioteket. Konsekvensen i detta scenario anses vara låg då 

endast ett fåtal personer kan förväntas befinna sig i biblioteket. Anlagda bränder är 

som tidigare nämnt troliga i skolmiljö. I kombination med att takhöjden i biblioteket 

är låg och närheten till det stora atriet anses sannolikheten för kritiska förhållanden 

vara medel.  

 

Konsekvens: Låg 

Sannolikhet: Medel 

 

C3. Brand i garderob. Konsekvensen anses vara hög då ett större antal personer kan 

befinna sig i utrymmet och då huvudingången ligger i detta utrymme. På grund av 

atriets geometri anses dock sannolikheten för kritiska förhållanden vara låg. 

 

Konsekvens: Hög 

Sannolikhet: Låg 

 

C4. Brand i konferensrum. Konsekvensen i detta scenario anses kunna bli mycket 

hög då det kan finnas ett flertal personer i konferensrummet och branden kan sprida 

sig till atriet där ännu fler befinner sig. På grund av konferensrummets och atriets 

geometri samt att utrymmet kan tänkas vara kontorsliknande miljö vilket är en mindre 

vanlig plats för bränder (MSB) anses dock sannolikheten för kritiska förhållanden 

vara låg.  

 

Konsekvens: Mycket hög 

Sannolikhet: Låg 

6.2.3. Byggnad D: Konferens 
Nedan redovisas scenarier för byggnad D. 

 

D1. Brand i kök. Konsekvensen anses vara låg då ett fåtal personer kan befinna sig i 

köket och det är en egen brandcell så branden borde inte spridas till atrium eller 

matsal. Kök är ett vanligt startutrymme för bränder i allmänna byggnader (Hansson, 
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2007) och det aktuella köket är trångt och har lågt i tak så sannolikheten för att 

kritiska förhållanden ska uppstå anses vara hög.  

 

Konsekvens: Låg 

Sannolikhet: Hög 

 

D2. Brand i julgran vid julbord i matsal. På grund av det stora antalet personer som 

kan befinna sig i matsalen anses konsekvensen vara mycket hög. Samlingslokaler är 

ett mindre vanligt startutrymme vid bränder i allmän byggnad, men med tanke på att 

julgranar kan brinna med snabb effektutveckling (Särdqvist, 1993), att levande ljus 

kan förekomma på julbord samt att utrymmet har låg takhöjd och stor brandbelastning 

i och med många bord och stolar, så anses sannolikheten för kritiska förhållanden 

vara medel. Detta scenario anses vara värre än det liknande i atriet då takhöjden i 

matsalen är betydligt lägre än den i atriet. 

 

Konsekvens: Mycket hög 

Sannolikhet: Medel 

 

D3. Brand i konferensrum. Konsekvensen anses vara medel då ett flertal personer 

kan förväntas befinna sig i utrymmet. Konferensrum kan tänkas vara kontorslikande 

miljöer och där är bränder ovanliga (MSB), så trots den låga rumshöjden och de små 

utrymmena så anses sannolikheten att uppnå kritiska förhållanden vara låg. 

 

Konsekvens: Medel 

Sannolikhet: Låg 

 

D4. Brand i förråd för stolar på grund av elfel i samlingslokal. Antalet personer 

som förväntas finnas i utrymmet är mycket stort och därför anses konsekvensen vara 

mycket hög. Elfel motiveras av den tekniska utrustning som finns i den bakre delen 

lokalen. Tekniskt fel är en mindre men betydande del av brandorsakerna i allmänna 

byggnader (MSB) och med tanke på rummets geometri anses sannolikheten för att 

uppnå kritiska förhållanden vara medel. 

 

Konsekvens: Mycket hög 

Sannolikhet: Medel 

 

D5. Brand i garderob. Konsekvensen anses vara låg då ett fåtal personer kan tänkas 

befinna sig i utrymmet under någon längre tid och eftersom samlingslokalen är 

avskild från detta utrymme med brandcellsgräns. På grund av medelhög takhöjd anses 

sannolikheten för kritiska förhållanden vara medel. 

 

Konsekvens: Låg 

Sannolikhet: Medel 

6.3. Val av scenarier 
Resultatet av grovanalysen presentas i en riskmatris i Figur 16 nedan. 
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Figur 16. Riskmatris för samtliga brandscenarier i grovanalysen. 

 

De mörka punkterna i riskmatrisen representerar de scenarier med störst riskbidrag i 

relation till de andra scenarierna enligt grovanalysen, hög konsekvens kombinerat 

med hög sannolikhet. Dessa tre väljs ut som dimensionerande brandscenarier och 

kommer att behandlas vidare i arbetet. 

 

Scenario A6, anlagd brand i skräpvagn uppställd i korridor vid pausrum, benämns i 

fortsättningen av rapporten som scenario 1. 

 

Scenario D2, brand i julgran vid julbord i matsal, benämns i fortsättningen av 

rapporten som scenario 2. 

 

Scenario D4, brand i förråd för stolar på grund av elfel i samlingslokal, benämns i 

fortsättningen av rapporten som scenario 3. 
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7. Scenario 1 
I detta scenario startar en anlagd brand i en skräpvagn på plan två i byggnad A. 

Skräpvagnen är placerad i anknytning till pausrummet vid det invändiga burspråket 

som vetter ut mot elhallen.  

 

Utrymmet innehåller ett pentry med mikrovågsugnar, bord och stolar med plats för 

ungefär 60 personer. Sex omklädningsrum med 16 skåp i vardera som förbinder till 

korridoren. Från pausrummet finns tre vägar att använda sig av varav två är 

utrymningsvägar.  Korridoren är åt båda håll markerad som utrymningsväg men det 

finns även möjlighet att ta trappan ner till plan ett. De flesta som vistas i utrymmet 

anses ha god lokalkännedom. Nedan visas två bilder på delar av korridoren och 

pausrummet, se Figur 1.1. 

 

 
Figur 1.1. Bild på en delar av korridoren och pausrummet. 

      

Det är troligt att pausrummet är välbesökt under lunchrasterna och en brand vid 

burspråket skulle spärra av båda utrymningsvägarna. Det finns även risk att 

korridoren fylls med brandgaser, vilket skulle försvåra utrymningen för närliggande 

omklädningsrum och lektionssalar. 

 

Brandens placering, triangel, samt utrymningsvägarna och trappan, pilar, är utmärkta i 

Figur 1.2 nedan. 

 

 
Figur 1.2. Bild över utrymningsvägar och brandens placering. 

 

Utrymmet innehåller normalt sett tätt placerade bord och stolar bestående av 

mestadels trä samt mikrovågsugnar av plast. 
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7.1. Effektutveckling  
Då branden startar i en skräpvagn undersöks effektutvecklingskurvor för skräp. I en 

kanadensisk rapport presenteras ett brandexperiment där 102 kilogram skräp eldats 

under en rumskalorimeter. Skräpet bestod av sex procent textil, 31 procent 

plastartiklar, 48 procent trä och papper, nio procent gummi och sex procent matrester. 

Det som eldats i studien uppskattas vara ett rimligt innehåll i en skräpvagn. 

Effektutvecklingen hos branden i det kanadensiska försöket illustreras i Figur 1.3. 

 

 
Figur 1.3. Effektutvecklingskurva för skräp (Bwalya, 2005) 

 

Ovanstående effektutvecklingskurva är dock inte riktigt rimlig att använda som värsta 

troliga scenario i en skolbyggnad på grund av dess långsamma tillväxthastighet. Efter 

exempelvis 200 sekunder har inte ens branden utvecklat 200 kilowatt. I 

skolverksamheter är en mer rimlig tillväxthastighet fast vilken är 0,047 kW/m
2
 

(Staffansson, 2010).  

 

Energin under grafen i det kanadensiska försöket summeras och energimängden 

används till den omgjorda effektutvecklingskurvan med fast som tillväxthastighet. 

Energimängden har även beräknats fram med hjälp av skräpets vikt och 

förbränningsentalpi men på grund av en orimligt stor energimängd, används 

energimängden som motsvarar arean under grafen. 

 

Avsvalningsfasen för en osprinklad brand antas börja då 80 procent av bränslet 

förbrukats (Staffansson, 2010). Tillsamman med antagandet att den nya effektkurvan 

har samma maximala effektutveckling som i det kanadensiska försöket tas en ny 

kurva fram, enligt Figur 1.4. Beräkningar redovisas i Bilaga A. 
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Figur 1.4. Beräknad effektutvecklingskurva för skräp. 

7.2. Spridning 
Genom strålningsberäkningar undersöks om branden kommer sprida sig till 

närliggande föremål. Beräkningar görs då branden har en effektutveckling på 230 

kilowatt vid en brinntid på ungefär 70 sekunder, enligt Bilaga A. I beräkningarna 

antas att fyra staplade stolar står 0,5 meter från branden. Detta scenario ger en 

infallande strålning på 23,9 kW/m
2
 och spridning sker vid infallande strålning på över 

20 kW/m
2
 (Bengtson et al., 2005). Stolarna som står 0,5 meter från städvagnen 

kommer alltså att antändas och bidra till effektutvecklingskurvan och antändningen 

sker efter cirka 60 sekunder. En uppskattning är att de fyra staplade stolarna består av 

trä, stoppad dyna och metallram (Särdqvist, 1993). En förenkling av effektkurvan för 

de staplade stolarna visas i Figur 1.5 nedan. 

 

 
Figur 1.5. Effektutvecklingskurva för stolar. 

 

Den dimensionerande effektutvecklingskurvan för skräpet och stolarna har tagits fram 

genom att addera effektutvecklingarna för skräpet och stolarna, enligt Figur 1.6 

nedan. Den maximala effekten blir således 1900 kilowatt och totala energiinnehållet 

är 1335 MJ. Den dimensionerande branden har slutligen en tillväxthastighet på fast. 
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Beräkningar har även gjorts för att se om branden sprider sig till bord och stolar 

ståendes längre in i pausrummet, 3 meter från branden. Inte ens vid en maximal 

effektutveckling på 1900 kilowatt strålar branden tillräckligt för att kunna antända 

möblerna. Strålningen är som mest 11,7 kW/m
2 
i detta fall, se Bilaga A för 

beräkningar. 

7.3. Tid till kritiska förhållanden 
Tiden till kritiska förhållanden simuleras i tvåzonsmodellen CFAST. Långa korridorer 

är inte alltid lämpliga att simulera i CFAST och därför delas utrymmets korridor in i 

fyra delar för att bättre passa till programmets beräkningar. Längder och bredder är 

framtagna från CAD-ritningarna och höjden mättes vid ett platsbesök. Rummen är 

helt öppna mot varandra och dörrarna mot annan brandcell eller ut mot det fria antas 

initialt vara stängda. Måtten på den förenklade geometrin presenteras i Tabell 1.1 

nedan. En förenkling av geometrin görs för att få en volym så nära verkliga volymen 

som möjligt.  
 
Tabell 1.1. Den förenklade geometrin som byggts upp i CFAST. 

Rum Längd [m] Bredd [m] Höjd [m] 

Pausrum 10,7 9,0 2,4 

Korridor 1 3,7 1,8 2,4 

Korridor 2 7,2 1,8 2,4 

Korridor 3 7,2 1,8 2,4 

Korridor 4 7,3 1,8 2,4 

 

Modellens giltighetsområde enligt tidigare visar att fyra av rummen kräver speciell 

hänsyn, kontroll redovisas i bilaga A. En rimlighetsbedömning av resultaten bör 

därför utföras. 

 

Den uppbyggda geometrin visas även i Figur 1.7. 
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Figur 1.6. Effektutvecklingskurva för dimensionerande brand. 
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Figur 1.7. Uppbyggd geometri i CFAST. 

 

Branden är placerad i pausrummet nära korridor 2 och visas som en punkt i Figur 1.7. 

 

Tider då kritiska förhållanden uppstår i pausrummet och korridor 1 till 4 för den 

dimensionerande branden presenteras i Tabell 1.2 nedan. Dörrarna på långsidorna går 

till omklädningsrum och dörrarna i ändarna är utrymningsvägar. Dörrarna hålls 

stängda men tilluft finns genom en öppning till trappan. 
 
Tabell 1.2. Tider till kritiska förhållanden för dimensionerande branden. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 50 

Temperatur, 80 °C 290 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 250 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Eftersom tiden till kriteriet brandgaslagrets höjd uppnåddes först så används den tiden 

som tid till kritiska förhållanden. Den kan korrigeras med 35 procent på grund av 

programmets överskattning av rökfyllnad enligt tidigare i rapporten. Korrigerad tid 

blir 68 sekunder. Trots att CFAST inte är helt optimalt för ett utrymme som detta 

anses tiderna som tagits fram vara rimliga. 

7.3.1. Känslighetsanalys 
I CFAST ändras två parametrar för att undersöka hur tiden till kritiska förhållanden 

påverkas. De parametrar som främst beskriver branden är tillväxthastigheten och den 

maximala effektutvecklingen och därför ändras de värdena i simuleringarna. Den 

maximala effektutvecklingen ändras till 5 MW som används för skolbyggnader enligt 

BFS 2011:27. Tillväxthastigheten ändras till standardvärdet medium, 0,012 kW/m
2
, 

vilket även det är ett allmänt råd från BFS 2011:27. Även tillväxthastigheten ultra 

fast, 0,19 kW/m
2
, testas. Nedan visas en figur över uppställningen av simuleringarna 

där den dimensionerande branden är brand 1.5. De olika simulerade bränderna visas i 

Figur 1.8 nedan och indata till CFAST finns i Bilaga D.  

1A 

1B 



VBR054 Brandteknisk riskvärdering av Träcentrum Nässjö 2012-05-25 

 42 

 
Figur 1.8. Händelseträd över simulerade bränder. 

 

Ingen hänsyn har tagits till energiinnehållet eller antändning av närliggande föremål 

genom strålning, utan bränderna beskrivs enbart av tillväxthastigheten och den 

maximala effektutvecklingen. 

 

I Tabell 1.3 redovisas endast tiderna till det först uppnådda kritiska förhållandet. 

Kriteriet brandgaslagrets höjd uppfylls först i alla bränder och resterande tider till 

kritiska förhållanden presenteras i Bilaga A.  

 
Tabell 1.3. Tider till kritiska förhållanden för brand 1.1 till 1.6. 

Brand Tid till kritiska förhållanden [s] 

1.1 40 

1.2 50 

1.3 70 

1.4 40 

1.5 50 

1.6 60 

 

I Tabell 1.4 redovisas de minimala respektive maximala tiderna till kritiska 

förhållanden för brand 1.1 till 1.6. 

 
Tabell 1.4. Minimala- och maximala tider till kritiska förhållanden. 

Kritiska förhållanden Min [s] Max [s] 

Simulerad tid 40 70 

Simulerad tid med 

korrektionsfaktor 

54 95 

 

För att validera resultaten från CFAST simuleras värsta branden, brand 1.1, även med 

Heskestads plymmodell. Resultaten för brandgaslagrets höjd blir i princip samma som 

för McCaffreys modell, därför anses resultaten vara rimliga.  

 

  
 

    Brand 1.1 

        

    Tillväxthastighet (α)   

        

      Brand 1.2 

        

      Brand 1.3 

        

  Maximal effekt     

        

      Brand 1.4 

        

    Tillväxthastighet (α)   

        

      Brand 1.5 

        

      Brand 1.6 

        
 

Effektutveckling 

5 000 kW 

1 900 kW 

0,19 kW/m2 

0.047 kW/m2 

0,012 kW/m2 

0,19 kW/m2 

0,047 kW/m2 

0,012 kW/m2 
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7.4. Utrymning 
Nedan redovisas varseblivningstiden, förflyttningstiden, besluts- och reaktionstiden. 

Tiden det tar att utrymma brandrummet och kringliggande påverkade utrymmen 

jämförs med tiderna till kritiska förhållanden. 

7.4.1. Varseblivningstid 
Personerna i pausrummet ser med stor sannolikhet branden men det är svårare för 

personerna i omklädningsrummen att upptäcka branden. Därför uppskattas 

varseblivningstiden genom att med DETACT-QS simulera när rökdetektorn aktiverar 

vid den snabbaste och långsammaste tillväxthastigheten. Tiderna simuleras till 11 och 

37 sekunder vid en tillväxthastighet på 0,19 och 0,012 kW/m
2
 och redovisas i Tabell 

1.5.  

 
Tabell 1.5. Varseblivningstid. 

Varseblivningstid Min [s] Max [s] 

Tid 11 37 

7.4.2. Besluts- och reaktionstid 
En rimlig besluts- och reaktionstid för personerna i pausrummet då branden är synlig 

för ett stort antal personer är 1 minut (Boverket, 2006). Men CFAST simuleringar 

visar att höjden på brandgaslagret sjunker till 2,2 meter efter 40 sekunder i 

pausrummet, därför anses en reaktions- och beslutstid på 1 minut vara lite för 

konservativt. Tiden för kritiska förhållanden förlängs också med 35 procent på grund 

av programmets överskattning av rökfyllnad. Slutligen bestäms en besluts- och 

reaktionstid på 26 sekunder för pausrummet baserat på resultaten från CFAST. I 

omklädningsrummen uppskattas besluts- och reaktionstid till 250 sekunder enligt 

avsnitt 2.8.2, på grund av att personerna inte ser branden, utrymningslarmet består av 

larmklockor via ett centralt larm och att det tar tid att byta om. I Tabell 1.6 redovisas 

tiderna. 

 
Tabell 1.6. Besluts- och reaktionstid. 

Besluts- och 

reaktionstid 

Min [s] Max [s] 

Tid 26 250 

 

I pausrummet kan värmningen av maten ses som någon typ av aktivitet, personerna 

har troligen väntat eller väntar på att få värma sin mat. Men då branden syns från 

lunchrummet kommer antagligen en snabb utrymning ske och utrymningstiden anses 

inte fördröjas. 

7.4.3. Förflyttningstid 
Förflyttningstiden simuleras i programmet Simulex. Ett våningsplan med 

lunchrummet och kringliggande rum skapas baserat på CAD-ritningarna över 

byggnaden och en trappa skapas med längden 12 meter genom att multiplicera 

trapphöjden 3 meter med fyra och trappan kopplas ihop med bottenplan (BFS 

2011:26). Tre utrymningsvägar placeras ut: 1C vid trappan på bottenplanet som leder 

till pausrummet med en bredd på 1,2 meter, 1B i ena änden av korridoren till en dörr 

som leder genom en brandcellsgräns, med en bredd på 0,9 meter och 1A är första 

dörren efter gångbron över snickerihallen, med en bredd på 0,9 meter. 
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I pausrummet bedöms 60 personer vistas och det finns sex omklädningsrum med 

vardera 16 skåp. Därmed räknas att det vistas 96 personer i omklädningsrummen. Av 

personerna anses cirka en procent vara rörelsehindrade och fördelningen mellan 

könen antas vara jämn. 

 

På grund av brandens blockerande placering, enligt Figur 1.2, antas personerna i 

pausrummet utrymma genom trappan, personerna i utrymmena i korridor 2 till 4 

genom dörren vid brandcellsgränsen och personerna i omklädningsrummet i 

korridor 1 utrymmer i sin ände. Dock så antas personerna som utrymmer från korridor 

1 vara i säkerhet när dem gått igenom dörren bredvid trappan ned mot snickerihallen 

och därför simuleras förflyttningstiden dit.  

 

Förflyttningstiden simuleras till 54 sekunder i programmet Simulex. En bild på 

uppställningen visas i Figur 1.9 nedan och mer detaljerad indata och antaganden finns 

i Bilaga G och H. 

 

 
Figur 1.9. Bild på uppställningen i Simulex. 

 

7.4.4. Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen på förflyttningstiden genomförs genom att öka och minska 

antalet personer till 125 respektive 75 procent av ursprungliga antalet samt att 

blockera de tre utgångarna, dock endast en blockerad i taget. När trappan blockeras 

utrymmer personerna i pausrummet jämt fördelat till utgång 1A och 1B. Vid 

blockering av antingen 1A eller 1B så sker utrymningen till andra änden av 

korridoren. I Tabell 1.7 redovisas förflyttningstiden vid blockering av utgångar. 

 
Tabell 1.7. Förflyttningstid vid blockering av utgångar. 

Blockerad utgång Förflyttningstid [s] 

1A 54 

1B 85 

Trappan 55 

 

I Tabell 1.8 redovisas förflyttningstiden vid ändrat antal personer i utrymmet. 

 
Tabell 1.8. Förflyttningstid vid förändring av antalet personer. 

Förändring personantal [%] Förflyttningstid [s] 

125 63 

75 46 

 

I Tabell 1.9 redovisas förflyttningstiden i minimal- och maximal tid. 

 
Tabell 1.9. Minimal- och maximal förflyttningstid. 

Förflyttningstid Min [s] Max [s] 

Tid 54 85 

1A 1B 

1C 
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7.5. Tillgänglig tid 
Utrymningstiden fås genom att använda Ekvation 7 i avsnitt 2.8.4. Resultatet 

presenteras i Tabell 1.10 nedan. 

 
Tabell 1.10. Redovisning av utrymningstid. 

Utrymningstid Min [s] Max [s] 

Tid 91 372 

 

I bilaga A presenteras beräkningarna av tillgänglig tid med och utan korrektionsfaktor 

och resultatet presenteras i Tabell 1.11. 

 
Tabell 1.11. Redovisning av tillgänglig tid. 

Tillgänglig tid Bästa fall [s] Värsta fall [s] 

Utan korrektionsfaktor -21 -332 

Med korrektionsfaktor 4 -318 

 

Monte Carlo-simuleringar med 10 000 itereringar utförs för att ta reda på 

sannolikheten att klara utrymning. Tiderna är uniformt fördelade med hjälp av de 

maximala och minimala tider som tagits fram. I Figur 1.10 redovisas resultatet för 

tillgänglig tid utan korrektionsfaktor. 

 

 
Figur 1.10. Monte Carlo-simulering av tillgänglig tid utan korrektionsfaktor. 

 

I Figur 1.11 är sannolikheten noll procent för en positiv tillgänglig tid vid utrymning 

utan korrektionsfaktor. I Figur 1.11 redovisas resultatet för tillgänglig tid med 

korrektionsfaktor. 
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Figur 1.12. Monte Carlo-simulering av tillgänglig tid med korrektionsfaktor. 

 

I Figur 1.11 är sannolikheten noll procent för en positiv tillgänglig tid vid utrymning 

med korrektionsfaktor. 

7.6. Ventilation 
Då kanalsystemet är kopplat mellan pausrummet och omklädningsrummen så kan 

brandgasspridning ske via tilluftssystemet. Detta kan inträffa om branden skapar ett 

högre tryck i brandrummet än vad som finns i kanalsystemet. Saknaden av 

ventilationsritningar över hela brandcellen gör det dock omöjligt att se hur 

brandgaserna i ett sådant fall skulle kunna spridas till andra utrymmen. 

7.7. Förslag till åtgärder 
Den främsta anledningen till att en säker utrymning inte kan ske är den långa besluts- 

och reaktionstiden för de personer som befinner sig i omklädningsrummen och att 

kritiska förhållanden uppstår snabbt. Nedan redovisas förslag till åtgärder för att 

uppnå skyddsmålen. 

7.7.1. Organisatoriska åtgärder 
Förslag till organisatoriska åtgärder är att inte ha för mycket brandfarliga material 

lagrade i utrymmet. Detta kanske kan förhindra en snabb tillväxthastighet som ultra 

fast och fast och därmed fördröja tiden till kritiska förhållanden. Att begränsa 

brandbelastningen i utrymmet är också viktigt så att en större brand ej kan uppstå. 

 

En annan organisatorisk åtgärd är att se till så att utrymningsvägarna inte är 

blockerade. Detta leder till en något snabbare utrymning vid brand. I 

känslighetsanalysen i avsnitt 7.4.4 så förlängs förflyttningstiden med längst en halv 

minut vid blockering av en dörr. 

 

Det hade varit bra med en synligt utplacerad handbrandsläckare i utrymmet, 

förslagsvis en 6 kilogram pulversläckare. Detta kan vara en räddning vid påträffande 

av en brand i tidigt stadium. 

 

Det är svårt att göra en kvalitativ bedömning av hur dessa åtgärder kan förbättra den 

tillgängliga tiden och därför görs ingen validering med Monte Carlo-simuleringar. 
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7.7.2. Brandgasventilering 
Eftersom det är brandgaslagrets höjd som når kritiska förhållanden först så skulle det 

vara bra att kunna ventilera ut brandgaserna. Därför skulle en möjlig åtgärd vara att 

installera brandgasventilering.  

 

Undersökningen av hur brandgasventilering påverkar tiden till kritiska förhållanden 

görs i CFAST. Bränderna som används i simuleringen har tillväxthastigheten ultra 

fast och medium, med maximala effektutvecklingar på 5 MW och 1,9 MW, det vill 

säga brand 1.1 och 1.6. Detta för att kunna jämföra med de tidigare maximala och 

minimala tider då kritiska förhållanden uppstår. Brandgasventilationen som är 

placerad i pausrummet aktiveras när en ultra fast brand aktiverar rökdetektorn, vilket 

sker efter 11 sekunder. Inte ens branden med den snabbaste tillväxthastigheten ger 

någon större fördröjning av tiden till kritiska förhållanden. Ingen större hänsyn tas till 

tilluftsöppningar mer än att det finns tillräckligt mycket tilluft. I Tabell 1.12 redovisas 

tiderna till kritiska förhållanden med brandgasventilering. 

 
Tabell 1.12. Minimal- och maximal tid till kritiska förhållanden efter brandgasventilering. 

Kritiska förhållanden Min [s] Max [s] 

Simulerad tid 60 100 

Simulerad tid med 

korrektionsfaktor 

81 135 

 

I bilaga A presenteras beräkningarna av tillgänglig tid för bästa och sämsta fallet med 

och utan korrektionsfaktor, vilket redovisas i Tabell 1.13 nedan. 

 
Tabell 1.13. Bästa och värsta fall för tillgänglig tid med och utan korrektionsfaktor efter 
brandgasventilering. 

Tillgänglig tid Bästa fall [s] Värsta fall [s] 

Utan korrektionsfaktor 9 -312 

Med korrektionsfaktor 44 -291 

 

Tillgänglig tid utan korrektionsfaktor presenteras i Figur 1.12 nedan. 

 
Figur 1.13. Monte-Carlo simulering av tillgänglig tid utan korrektionsfaktor efter 
brandgasventilering. 
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Enligt Figur 1.12 är sannolikheten noll procent för en positiv tillgänglig tid vid 

utrymning då hänsyn inte tas till korrektionsfaktorn. 

 

I Figur 1.13 redovisas resultatet för tillgänglig tid med korrektionsfaktor. 

 
Figur 1.14. Monte-Carlo simulering av tillgänglig tid med korrektionsfaktor efter 
brandgasventilering. 

 

Enligt Figur 1.13 är sannolikheten 1,7 procent för en positiv tillgänglig tid vid 

utrymning då hänsyn tas till korrektionsfaktorn. 

 

Det bör tilläggas att CFAST i vissa fall inte klarar av att slutföra simuleringen då 

scenariot simuleras med extra ventilationsöppningar. 

7.7.3. Utrymningslarm 
Ytterligare en möjlig åtgärd som skulle sänka utrymningstiden för personerna i 

omklädningsrummen är ett talat utrymningsmeddelande istället för larmklockor. Detta 

skulle påverka besluts- och reaktionstiden positivt (Frantzich, 2001). 

Enligt Tabell 4 så är besluts- och reaktionstiden då varning sker i form av talat 

utrymningsmeddelande 100 sekunder, vilket förkortar utrymningstiden för dem i 

omklädningsrummen. I Tabell 1.14 redovisas besluts- och reaktionstiden med talat 

utrymningsmeddelande. 

 
Tabell 1.14. Minimal och maximal beslut- och reaktionstid med talat utrymningsmeddelande. 

Besluts- och 

reaktionstid 

Min [s] Max [s] 

Tid 26 100 

 

Den nya utrymningstiden efter åtgärdsförslaget adderas ihop till värden i Tabell 1.15. 

Det är enbart sänkningen av reaktions- och beslutstiden som minskar den minimala- 

och maximala utrymningstiden. 

 
Tabell 1.15. Minimal och maximal utrymningstid. 

Utrymningstid Min [s] Max [s] 

Tid 91 222 
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I bilaga A presenteras beräkningarna av tillgänglig tid för bästa och sämsta fallet med 

och utan korrektionsfaktor vilket redovisas i Tabell 1.16 nedan. 

 
Tabell 1.16. Bästa och värsta fall för tillgänglig tid med och utan korrektionsfaktor. 

Tillgänglig tid Bästa fall [s] Värsta fall [s] 

Utan korrektionsfaktor -21 -182 

Med korrektionsfaktor 44 -168 

 

I Figur 1.14 presenteras resultat för tillgänglig tid utan korrektionsfaktor. 

 
Figur 1.15. Tillgänglig tid utan korrektionsfaktor efter talat utrymningsmeddelande. 

 

Enligt Figur 1.14 är sannolikheten noll procent för en positiv tillgänglig tid vid 

utrymning då hänsyn inte tas till korrektionsfaktorn. I Figur 1.15 redovisas tillgänglig 

tid med korrektionsfaktor. 

 
Figur 1.16. Tillgänglig tid med korrektionsfaktor efter talat utrymningsmeddelande. 

 

Enligt Figur 1.15 är sannolikheten 1,2 procent för en positiv tillgänglig tid vid 

utrymning då hänsyn tas till korrektionsfaktorn.  



VBR054 Brandteknisk riskvärdering av Träcentrum Nässjö 2012-05-25 

 50 

7.7.4. Sprinkler 
En åtgärd som troligtvis ensamt inte förlänger tiden till kritiska förhållanden är 

installation av ett sprinklersystem, eftersom kritiska förhållanden uppstår innan 

sprinklerna aktiverar för medium branden och strax efter för ultra fast branden. 

Sprinkler ger med DETACT-QS en aktiveringstid på 35 sekunder för en ultra fast 

brand och 98 sekunder för en brand med tillväxthastigheten medium. Motsvarande 

tider till kritiska förhållanden är 40 och 70 sekunder för ultra fast respektive medium 

branden. 

7.7.5. Borttaget glasparti 
För att förlänga tiden då brandgaslagrets höjd når kritiska förhållanden kan ett 

alternativ vara att ta bort glaspartiet ut mot elhallen och ersätta det med ett räcke. 

Detta skulle medföra att brandgaserna sprids på en större volym, inom samma 

brandcell.  

 

Fönstren som tas bort är av storleken 2,6 gånger 7 meter, höjd gånger bredd, i 

pausrummet och 2,2 gånger 3 meter, höjd gånger bredd i korridor 1. Simuleringarna 

sker med brand 1.1 och 1.6 och resultatet redovisas i Tabell 1.17. 

 
Tabell 1.17. Tid till kritiska förhållanden med borttaget glasparti. 

Kritiska förhållanden Min [s] Max [s] 

Simulerad tid 100 270 

Simulerad tid med 

korrektionsfaktor 

135 365 

 

I Figur 1.16 redovisas resultatet för tillgänglig tid utan korrektionsfaktor. 

 

 
Figur 1.17. Monte-Carlo simulering av tillgänglig tid utan korrektionsfaktor med borttaget 
glasparti. 

 

Enligt Figur 1.16 är sannolikheten 30 procent för en positiv tillgänglig tid vid 

utrymning utan korrektionsfaktor. I Figur 1.17 redovisas resultatet för tillgänglig tid 

med korrektionsfaktor. 
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Figur 1.18. Monte-Carlo simulering av tillgänglig tid med korrektionsfaktor med borttaget 
glasparti. 

 

Enligt Figur 1.17 är sannolikheten 57,6 procent för en positiv tillgänglig tid vid 

utrymning med korrektionsfaktor. 

7.7.6. Uppsatta väggar 
En annan åtgärd är att sätta upp två väggar med dörrar för att fördröja tiden till 

kritiska förhållanden i korridoren. Dörrarna behöver inte ha någon speciell 

brandteknisk klass utan syftar enbart till att fördröja brandgasspridningen. Dock så 

bör kritiska förhållanden i pausrummet uppstå tidigare då utrymmet blir mindre och 

därför skulle detta förslag enbart fungera ihop med andra åtgärdsförslag. I Figur 1.18 

markeras de insatta väggarna med dörrar i, märkta vägg 1 och vägg 2. 

 

 
Figur 1.19. Insatta väggar med dörrar är markerade. 

 

En avgränsning genom att sätta upp väggar med dörrar enligt Figur 1.18 skulle 

medföra ett antal minuters fördröjning av brandgaserna till korridoren, vilket dem i 

omklädningsrummen behöver för en säker utrymning. Något som behöver 

kontrolleras är tiden till kritiska förhållanden i pausrummet då samma mängd 

rökgaser nu sprids till en mindre volym, vilket leder till att kritiska förhållanden 

uppstår tidigare. Därför görs inga CFAST simuleringar på detta förslag och därmed 

ingen Monte Carlo-simulering. 

7.7.7. Borttaget glasparti och uppsatta väggar. 
Nedan presenteras resultatet av simuleringarna med åtgärderna borttaget glasparti och 

uppsatta väggar. Denna kombination testas för att åtgärderna ensamma inte klarar av 

en utrymning där 95 procent av personerna skall kunna utrymma säkert. 

Vägg 1 Vägg 2 
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Simuleringarna görs med brand 1.1 och 1.6 och tid till kritiskt förhållande redovisas i 

Tabell 1.18 nedan. 

 
Tabell 1.18. Minimala- och maximala tider till kritiska förhållanden. 

Kritiska förhållanden Min [s] Max [s] 

Simulerad tid 80 310 

Simulerad tid med 

korrektionsfaktor 

108 419 

 

De uppsatta väggarna anses hindra brandgasspridning till korridoren tillräckligt länge 

och därför tas enbart besluts- och reaktionstiden med för dem i pausrummet, resultatet 

redovisas i Tabell 1.19.  

 
Tabell 1.19. Minimala och maximala besluts- och reaktionstiden. 

Besluts- och 

reaktionstid 

Min [s] Max [s] 

Tid 26 60 

 

Den nya utrymningstiden redovisas i Tabell 1.20 nedan. 

 
Tabell 1.20. Minimala och maximala utrymningstiden. 

Utrymningstid Min [s] Max [s] 

Tid 91 182 

 

I bilaga A presenteras beräkningarna av tillgänglig tid för bästa och sämsta fallet med 

och utan korrektionsfaktor, resultatet redovisas i Tabell 1.21 nedan. 
 
Tabell 1.21. Bästa och värsta fall för tillgänglig tid med och utan korrektionsfaktor. 

Tillgänglig tid Bästa fall [s] Värsta fall [s] 

Utan korrektionsfaktor 219 -102 

Med korrektionsfaktor 328 -74 

 

I Figur 1.19 visas tillgänglig tid utan korrektionsfaktor. 

 

 
Figur 1.20. Tillgänglig tid utan korrektionsfaktor efter borttaget glasparti och uppsatta väggar.  
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Enligt Figur 1.19 är sannolikheten 75,6 procent för en positiv tillgänglig tid vid 

utrymning då hänsyn inte tas till korrektionsfaktorn. I Figur 1.20 redovisas tillgänglig 

tid med korrektionsfaktor. 

 

 
Figur 1.21. Tillgänglig tid med korrektionsfaktor efter borttaget glasparti och uppsatta väggar. 

 

Enligt Figur 1.20 är sannolikheten 90,5 procent för en positiv tillgänglig tid vid 

utrymning då hänsyn tas till korrektionsfaktorn. 

7.7.8. Borttaget glasparti och sprinkler 
I Bilaga A under förslag till åtgärder redovisas hur sprinkleraktivering påverkar 

effektutvecklingskurvorna. I Tabell 1.22 nedan presenteras tid till kritiska 

förhållanden när sprinkler installerats och glaspartiet ut mot elhallen tagit bort. Denna 

kombination görs för att åtgärderna ensamma inte klarar skyddsmålet. 

 
Tabell 1.22. Tid till kritiska förhållanden med alla åtgärder. 

Brand Kriterium Tid [s] 

1.7 Brandgaslagrets höjd Ej inom 500 s 

1.8 Brandgaslagrets höjd Ej inom 500 s 

 

Ingen Monte Carlo-simulering behöver göras då kritiska förhållanden ej uppnås i 

CFAST-simuleringen. 

 

Antagandet att takhöjden i pausrummet kunde ändras till 2,4 meter som görs i 

samband med byggandet av geometrin i CFAST är inte riktigt. Därför ändras nu 

höjden till den faktiska takhöjden 2,6 meter då åtgärdsförslagen simuleras. Dock så 

spelar höjdskillnaden roll först vid åtgärdsförslagen då väggar byggts upp eftersom 

korridoren når kritiska förhållanden samtidigt eller tidigare än pausrummet. 

 

Vid kontroll av värmedosen visas att denna ej uppfylls med dessa åtgärder. 

7.8. Slutsats 
Brandscenariot visar på brister och leder till att en säker utrymning ej kan garanteras. 

Därför presenteras förslag till åtgärder.  
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De åtgärder som ska utföras redovisas nedan 

 

 Brandfarligt material ska ej finnas i korridor och pausrum. 

 Pausrummet ska hållas fritt från annat material än de stolar och bord som är 

placerade där för att hålla ner brandbelastningen. 

De åtgärder som bör utföras redovisas nedan 

 

 Larmklockor bör bytas till ett informativt talat meddelande. 

 Möjlighet till brandgasventilering i korridor och pausrum bör undersökas. 

 Väggar med dörrar, för att avgränsa korridor och pausrum, bör sättas upp.  

 Handbrandsläckare bör placeras ut i pausrum. 

7.9. Diskussion 
Den dimensionerande effektutvecklingskurvan är osäker med anledningen att enbart 

en källa på skräp använts och att mängden skräp kan vara något stor för det utrymmet. 

Dock så är inte den dimensionerande effektutvecklingskurvan jätteviktig eftersom det 

görs en känslighetsanalys. Denna visar att det är brandens tillväxthastighet som är 

avgörande för tiden till kritiska förhållanden. I känslighetsanalysen används en 

tillväxthastighet på ultra fast vilket egentligen är något hög för detta utrymme men 

används ju för att utföra en känslighetsanalys av brandens påverkan på kritiska 

förhållande. Det enda som spelar roll för resultatet i detta scenario är 

tillväxthastigheten då kritiska förhållande uppstår under tillväxtfasen långt innan 

branden når maximal effektutveckling. Därför är de antaganden om maximal effekt 

samt mängden bränsle ej av större vikt. 

 

Förbrinntiden har försummats för att ge ett mer konservativt resultat. Med förbrinntid 

uppmärksammas branden tidigare, innan branden börjat tillväxa och kritiska 

förhållanden uppstått. 

 

Ett problem som uppstod i CFAST var att brandgaslagrets höjd sjönk något snabbare i 

korridoren än i pausrummet vid ett antal simuleringar. Det togs dock ingen hänsyn till 

detta på grund av liten tidsskillnad. Men egentligen borde brandgaserna fördelas jämt 

och flöda tillbaks till pausrummet. 

 

Utrymningstiden består av tre tider vilket medför osäkerheter. Varseblivningstiden 

bestämdes utifrån att personerna i omklädningsrummet inte ser branden. Denna tid är 

inte särskilt osäker eftersom det inte är svårt att bedöma när människor blir varse 

genom detektoraktivering. Besluts- och reaktionstiden valdes däremot som en 

uppskattning baserat på de simulerade värdena och ur litteratur. Tiden från litteraturen 

på en minut, är visserligen baserad på försök men känns ändå generell och borde bero 

mycket på branden, utrymmet och personerna som ska utrymma. Den tid som valdes 

från simuleringsresultaten är givetvis också en osäkerhet då det endast är en gissning 

baserat på brandens effektutveckling och förhållanden i utrymmet. Besluts- och 

reaktionstiden för personerna i omklädningsrummet är väldigt svår att uppskatta. 

Därför är det svårt att bestämma och motivera en tid och schablonvärdet på 250 

sekunder som användes kan ha varit för högt. 

  

Förändrat antal personer i utrymmet genom att öka och minska ursprungliga antalet 

med 125 respektive 75 procent testades och utrymningstiden påverkades inte mycket 
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av detta. Antalet personer som placerats i omklädningsrummen kan i efterhand ses 

som något för stort men då förändringen av personantalet ej hade någon större effekt 

anses detta inte vara någon allvarlig brist. Även utgångarna blockerades en i taget och 

det har inte heller någon stor effekt på utrymningstiden. Det handlar om 30 sekunder 

extra när utgång 1B är blockerad och vid blockering av de andra två utgångarna var 

för sig blir utrymningstiden densamma. 

 

Ändringen av takhöjden i pausrummet har ingen påverkan på tiden till kritiska 

förhållanden eftersom kritiska förhållanden uppstår före eller samtidigt ute i 

korridoren. Därmed är simuleringen av den dimensionerade branden och 

känslighetsanalysen av branden godtagbar. Det är först när väggar sätts upp och 

avgränsar korridoren som takhöjden har betydelse och då används den korrekta 

takhöjden.  

 

Var för sig är de föreslagna åtgärderna ej tillräckliga för en positiv tillgänglig tid vid 

utrymning. Men en kombination av åtgärder leder till förbättrade resultat. Borttaget 

glasparti och uppslagna väggar ger en sannolikhet på runt 90 procent vid simulering 

med korrektionsfaktor, vilket dock inte är tillräckligt bra. 

 

Borttaget glasparti och ett installerat sprinklersystem är en kombination av åtgärder 

som gör att kritiska förhållanden inte uppnås i utrymmet, även med den värsta 

branden. Dessa två åtgärder är den enda kombinationen av validerade åtgärder som 

visar på en säker utrymning. Nackdelen med borttagande av glaspartiet är att 

brandgaserna sprids till elhallen vilket dock inte är en större fara för personsäkerheten 

med tanke på det stora utrymmet och den höga takhöjden. Det skulle dock kunna leda 

till rökskador på delar av byggnaden som inte drabbas om glaspartiet finns kvar. 

Sprinklersystem är också en dyr åtgärd som kräver stora ingrepp i byggnaden om det 

ska installeras i efterhand. 

 

Även brandgasventilering är testad men ger inget tillfredställande resultat vid 

simulering i CFAST. Det ger enbart en försumbar påverkan på tiden till kritiska 

förhållanden trots stora öppningar från utrymmet. Att programmet inte klarar av att 

slutföra simuleringarna i vissa fall kan tyda på att geometrin och scenariot inte är helt 

lämpligt för simulering med tvåzonsmodell. Som nämnts tidigare är CFAST inte 

lämpat för långa korridorer. Det kunde varit bra att simulera detta med en CFD-

modell istället för att undersöka vilka resultat det ger. På grund av bristande tid och 

kunskap har detta inte genomförts i detta arbete. 

 

Utrymmet är typiskt för förenklad dimensionering men kan vara svårt att räkna hem 

med analytiska beräkningar utan att vidta lite överdrivna åtgärder. Det ända sättet att i 

detta arbete uppnå och validera tillfredställande personsäkerhet är att vidta de 

föreslagna åtgärderna om sprinkler och borttaget glasparti men dessa anses ändå vara 

för stora och för mycket att begära. Därför föreslås endast två organisatoriska åtgärder 

som ska-åtgärder trots att dessa ej har validerats på samma sätt som i övriga scenarier. 

 

Om en kraftig brand av den typ som undersökts i detta scenario kan undvikas anses 

utrymmet kunna vara säkert då det är ett förhållandevis vanligt utrymme som kan vara 

svårt att räkna hem analytiskt.  
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8. Scenario 2 
Scenariot inträffar i matsalen på plan ett av byggnad D. Ett julbordsevenemang antas 

hållas i utrymmet och en julgran har placerats vid den ena utrymningsvägen. Av en 

olyckshändelse fattar granen eld och utrymningsvägen blockeras av branden. 

 

Samlingslokalen antas användas med full kapacitet, det vill säga 150 personer. Många 

av personerna som befinner sig i utrymmet har inte besökt Träcentrum tidigare och 

därför är den övergripande lokalkännedomen dålig. Till vardags är lokalen möblerad 

med ett stort antal bord och stolar och vid ett julbord eller liknande evenemang anses 

mängden möbler öka ytterligare. Figur 2.1 visar normal möblering av utrymmet. 

 

 
Figur 2.1. Bild på matsalen, sett från utgång 2A. 

 

I Figur 2.2 nedan visas brandens placering med en triangel och utrymningsvägarna i 

utrymmet med pilar. Även utgångarna från utrymmet är markerade som 2A till 2D. 

 

 
Figur 2.2. Ritning över utrymmet. 

2A 

 2B 2C 

2D 
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8.1. Effektutveckling 
Granars fuktinnehåll är en viktig faktor för att avgöra hur pass brandfarliga de är. En 

färsk, fuktig gran kan i princip inte brinna, en som torkat till ungefär 50 procent av sitt 

ursprungliga fuktinnehåll kan antändas av en tändsticka och vid 20 procent av 

ursprungligt fuktinnehåll brinner en gran våldsamt (Van Wagner, 1963). 

 

Även andra studier har visat att färska, fuktiga granar brinner mycket dåligt. I en 

amerikansk studie försökte man antända en färsk gran med en blåslampa, men utan 

resultat (White et al., 1996). 

 

Om en gran låtits torka under en tid så att fuktinnehållet når ner till under 85 procent 

av det ursprungliga så når den ett irreversibelt stadie då den bara kommer att fortsätta 

torka, även om den vattnas. Det gäller även granar som förvarats huggna under en 

längre tid innan de tas in inomhus. De kan fortsätta att torka trots vattning. Om brand 

uppstår under en gran, till exempel i paket eller liknande, kan dock även en fuktig 

gran antändas men i detta fall med lägre effektutveckling än en torr. (Van Wagner, 

1963). Därför anses scenariot att det finns en brännbar gran i utrymmet som rimligt. 

 

En del svenska försöksdata finns från försök med granar av arten Picea excelsa där ett 

fuktigt och två torra exemplar med en höjd på ungefär 2,4 meter och en massa mellan 

6,5 och 7,4 kilogram eldats under en konkalorimeter (Särdqvist, 1993). 

 

Effektutvecklingskurvor från försöken presenteras i Figur 2.3 nedan där linjen 20 

representerar en fuktig gran och 21 och 22 representerar torra granar. 

 

 
Figur 2.3. Effektutvecklingskurvor för Picea excelsa (Särdqvist, 1993). 

 

Även amerikanska studier har utförts på granar av arten Abies fraseri. I dessa försök 

användes också torra granar, med en höjd mellan ungefär 2 och 2,5 meter. En färsk 

gran testades även men denna antände aldrig (Madrzykowski, 2008). 

 

Effektutvecklingskurvor från de amerikanska försöken med torra granar presenteras i 

Figur 2.4 nedan. I den syns även inverkan av horisontell placering av granen, Tree 5 i 

figuren, vilket ger en lägre effektutveckling men längre brinntid. 
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Figur 2.4. Effektutvecklingskurvor för Abies fraseri (Madrzykowski, 2008). 

 

I en japansk rapport beskrivs en studie med syftet att ta fram en storleksberoende 

korrelation för effektutveckling för julgranar. Där sammanställdes effekterna från en 

mängd olika försök med granar med längder mellan 1,3 och 3,1 meter. 

Effektutvecklingarna visas i Figur 2.5 nedan. 

 

 
Figur 2.5. Sammanställning av effektutvecklingskurvor (Natori et al., 2006). 

 

Effektutvecklingarna i de amerikanska och japanska rapporterna, Figur 2.4 och Figur 

2.5, är betydligt större än de i de svenska försöken, Figur 2.3. Detta kan bero på att 

det rör sig om olika arter, men de amerikanska försöken är nyare, har testat fler 

exemplar och det nämns även i resultaten att tidigare försök på granar har visat 

signifikant lägre effekter än vad som uppnåddes i dessa försök (Madrzykowski, 

2008). Med de tre studiernas resultat varierar den maximala effektutvecklingen 

mellan ungefär 500 och 5100 kilowatt.  

 

Samtliga försök som nämnts har enbart hanterat granen och ingen av dem har tagit 

hänsyn till eventuellt pynt som kan finnas på en julgran. 

 

När det finns mycket data kan värden för en dimensionerande brand väljas som 95-

percentilen av de tillgängliga värdena (Staffansson, 2010). De ovanstående 
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effektutvecklingarna för torra granar sammanfattas och 95-percentilen tas fram som 

4200 kilowatt. Även det totala energiinnehållet i granarna sammanfattas och 95-

percentilen tas fram till 188 MJ. Beräkningar för detta finns i bilaga B. 

 

I den japanska rapporten togs en medeltillväxthastighet α fram till 3,14 kW/s
2
 med en 

standardavvikelse på 2,66 kW/s
2
 och en avsvalningshastighet, det vill säga 

hastigheten som effekten avtar med, på 0,82 kW/s
2
 (Natori et al., 2006). Jämförelsevis 

är tillväxthastigheten för en så kallad ultra fast brand 0,19 kW/s
2
 (Karlsson & 

Quintiere, 2000).  

 

Som dimensionerande brand väljs en brand med maximal effekt 4200 kilowatt, totalt 

energiinnehåll 188 MJ, tillväxthastighet 3,14 kW/s
2
 och avsvalningshastighet på 

0,82 kW/s
2
. Avsvalningsfasen för en osprinklad brand antas börja då 80 procent av 

bränslet förbrukats (Staffansson, 2010). En effektutvecklingskurva för denna brand 

visas i Figur 2.6 nedan. Beräkningar redovisas i bilaga B. 

 

 
Figur 2.6. Effektutvecklingskurva för brand i gran. 

8.2. Spridning 
För att undersöka om branden kommer spridas till närliggande objekt beräknas 

strålning på avstånden en och fem meter från branden för att det fanns bord och stolar 

i det mindre rummet, cirka en meter bakom branden, och övriga bord befann sig cirka 

fem meter ifrån öppningen in till det mindre rummet. Dessa beräkningar redovisas i 

bilaga B. Flamtemperaturen antas vara 900 °C vilket är en ungefärlig maximal 

temperatur i skogsbränder (Sullivan et al., 2003). Detta anses vara en lämplig 

flamtemperatur för granen i detta scenario, det är konservativt då en brand i en gran 

inomhus bör vara ventilationskontrollerad och den i så fall bör ha en lägre temperatur. 

 

Flamman från granen anses kunna approximeras av en rektangel med basen 1,5 meter 

och höjden 2,5 meter då i princip hela granen bör brinna. Detta ger en synfaktor på 

avståndet en meter på 0,52 och på fem meter 0,044. Flammans emissivitet antas vara 

1,0 för att ge ett konservativt resultat på strålningen. 

 

Beräkningar ger strålningsnivåer på 55 respektive 4,7 kW/m
2
. Vanlig inredning 

kräver cirka 20 kW/m
2
 för att antändas och svårantändliga objekt kräver ungefär 40 

kW/m
2
. Inredning som befinner sig längre bort än en meter involveras sällan i 
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branden innan övertändning (Staffansson, 2010). Med de beräknade värdena och 

denna information dras slutsatsen att de närmst intilliggande objekten involveras men 

att bord och stolar längre ifrån branden ej antänds. 

 

En stapel med sex stolar antas stå bakom granen och dessa involveras i 

brandförloppet. Stolarna antas ha metallstomme med övriga delar i plast vilket ger en 

ungefärlig effektutveckling av 1300 kilowatt i cirka fem minuter (Särdqvist, 1993). I 

försöken antändes stolarna med en liten trästapel med låg initial effekt och stolarna 

anses därför antändas tidigare i detta brandscenario då granen brinner med så pass hög 

effektutveckling och befinner sig nära stolstapeln.  

 

Stolarna anses börja brinna under tiden granen tappar effekt, och brandens effekt går 

ner till 1300 kilowatt istället för till 0. Stolarna anses sedan fortsätta brinna med 

konstant effekt och vidare antända fler stolar och bord efter hand under resten av 

brandförloppet. Denna effektutveckling redovisas i Figur 2.7 nedan. Tiden 500 

sekunder väljs eftersom det är denna tid som senare kommer att simuleras. 

 

 
Figur 2.7. Effektutvecklingskurva för dimensionerande brand. 
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8.3. Tid till kritiska förhållanden 
Kriterier för kritiska förhållanden undersöks i CFAST. Ett system av rum ritas upp 

och en brand placeras in. Utrymmets geometri gör det dock svårt att bygga upp i 

CFAST då programmet endast använder sig av rektangulära rum och inte kan hantera 

svängda väggar som de som finns i utrymmet. Därför måste det först förenklas innan 

det kan simuleras. 

 

För att göra en så bra approximation som möjligt av geometrin behålls golvyta och 

takhöjd ungefär samma så att volymen som ska fyllas av brandgaserna blir 

densamma. Golvytan beräknas med hjälp av CAD-ritningarna över byggnaden till 245 

kvadratmeter. Utrymmet delas in tre rektangulära rum som ansluts med öppningar. De 

tre rummens mått baseras på golvytan och utrymmets verkliga mått och presenteras i 

Tabell 2.1 nedan. Takhöjden i rum 1 är 2,5 meter och i resten av utrymmet är den 2,8 

meter. 

 
Tabell 2.1. Beskrivning av rumsmått till CFAST-geometri. 

Rum Längd [m] Bredd [m] Area [m
2
] 

1 3,6 3,6 13 

2 15 9 135 

3 13 7,5 97,5 

Totalt - - 245,5 

 

Att anta en tvåzonsmodell medför en del begränsningar. Modellens giltighetsområde 

enligt tidigare visar att två av rummen kräver speciell hänsyn, kontroll redovisas i 

bilaga B. En rimlighetsbedömning av resultaten bör därför utföras. 

 

Den approximerade geometrin som byggts upp i CFAST visas i Figur 2.8 nedan. 

 

 
Figur 2.8. Utrymmets geometri i CFAST. 

 

Utgångarna 2A, 2B och 2C ställs in så att de öppnas efter 30 sekunder då de första 

personerna anses ha börjat utrymma genom dem vid denna tidpunkt. 2D behålls 

stängd under hela simuleringen. 
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Två spalter, med höjden 0,2 meter och bredden 3 meter, skapas i ovandelen av rum 1 

och 2 för att undvika en stor tryckuppbyggnad som annars uppstår då utrymmet utan 

springor blir ett helt slutet utrymme innan dörrarna öppnas. Tryckuppbyggnaden leder 

till att brandgaslagret då dörrarna öppnas sugs ner långt under den nivå det senare 

stabiliseras på och det ger en missvisande bild av när den kritiska nivån nås. 

 

Branden, vilken baseras på den tidigare konstruerade effektkurvan, placeras ut i rum 1 

nära gränsen till rum 2, i enlighet med scenariot, och markeras med en punkt i Figur 

2.8. Indata till branden finns i bilaga E. 

 

Simuleringen körs i 500 sekunder då det antas att samtliga personer har hunnit 

utrymma innan dess och resultaten från beräkningarna av tider till olika kriterier 

presenteras i Tabell 2.2 nedan. Tiden gäller det utrymme där kriteriet först uppnås. 

Det lilla brandrummet, rum 1, försummas dock då inga personer anses kunna befinna 

sig i det. 

 
Tabell 2.2. Tider till kritiska förhållanden med brand 2.1. 

Brand 2.1 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan golv, 

lägst 1,88 m 

45 

Temperatur, max 80 °C Uppnås ej inom 500 s 

Värmestrålning, max 2,5 kW/m
2
 Uppnås ej inom 500 s 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej inom 500 s 

 

Då brandgaslagrets nivå var det enda kriterium som uppnåddes används den tiden 

som tid till kritiska förhållanden. Dock undersöks hur resultaten varierar med 35 

procent förlängning av tiden på grund av programmets överskattning av 

brandgasfyllnad enligt avsnitt 2.9.1. Tiden till kritiska förhållanden blir med 

korrektionsfaktorn 61 sekunder. 

 

För att validera resultaten från CFAST körs samma simuleringar med Heskestads 

plymmodell. Resultaten för brandgaslagrets höjd blir i princip samma som för 

McCaffreys modell, därför anses resultaten vara rimliga.  

8.3.1. Känslighetsanalys 
För att undersöka hur olika tillväxthastigheter påverkar tiden till kritiska förhållanden 

varieras denna. Den tidigare tillväxthastigheten var 3,14 kW/s
2
, vilket i förhållande 

till de tillväxthastigheter som normalt sett används är mycket högt. Därför testas även 

två standardtillväxthastigheter ultra fast och fast på 0,19 respektive 0,047 kW/s
2
 

(Karlsson & Quintiere, 2000). Med det begränsade energiinnehållet enligt tidigare 

uppnår dessa två alternativa bränder ej den maximala effekten 4200 kilowatt utan de 

når maximalt 3360 respektive 2100 kilowatt. För enkelhets skull antas 

avsvalningshastigheten vara den samma som tidigare och de intilliggande stolarna 

antas även i dessa bränder antändas under avsvalningsfasen. De två bränderna, i 

fortsättningen kallade brand 2.2 och brand 2.3, visas i Figur 2.9 och Figur 2.10 nedan 

och indata till CFAST finns i bilaga E. 
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Figur 2.9. Effektutveckling för brand 2.2 med tillväxthastighet ultra fast. 

 

 
Figur 2.10. Effektutveckling för brand 2.3 med tillväxthastighet fast. 

 

Samtliga nya brandscenarier simuleras i CFAST på samma sätt som det första och 

resultaten redovisas i Tabell 2.3 nedan. Mer detaljerade resultat finns i bilaga B. 

 
Tabell 2.3. Tid till kritiska förhållanden med brand 2.2 och 2.3. 

Brand Tid till kritiska förhållanden [s] 

2.2 100 

2.3 150 

 

Tiderna till kritiska förhållanden som simulerats fram i CFAST sammanfattas och 

minimal samt maximal tid, både med och utan korrektionsfaktor, redovisas i Tabell 

2.4 nedan. 

 
Tabell 2.4. Minimal och maximal tid till kritiska förhållanden med och utan korrektionsfaktor. 

Kritiska förhållanden Min [s] Max [s] 

Simulerad tid 45 150 

Simulerad tid med 

korrektionsfaktor 

60 202 
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8.4. Utrymning 
I detta avsnitt tas tiden för utrymning från matsalen fram. 

8.4.1. Varseblivningstid 
Varseblivningstiden anses vara mycket kort då branden tillväxer snabbt och det finns 

stor möjlighet för personerna i utrymmet att se granen. Som nämnts tidigare i 

rapporten finns ingen generell metod för att uppskatta varseblivningstid utan 

detektion och larm och inga dokumenterade värden har hittats. 

 

För att få en uppskattning av varseblivningstiden beräknas därför detektionstiden för 

en rökdetektor som befinner sig cirka tre meter ifrån brandens centrumlinje, detta 

eftersom två detektorer finns placerade i utrymmet cirka tre meter vardera från 

branden, i programmet DETACT-QS. Beräkning görs för de tre effektutvecklingarna 

från brand 2.1, 2.2 och 2.3, indata redovisas i bilaga B och resultatet ger minimal 

respektive maximal tid enligt Tabell 2.5 nedan. 

 
Tabell 2.5. Minimal och maximal varseblivningstid. 

Varseblivningstid Min [s] Max [s] 

Tid 2 12 

 

Det anses dock att personerna skulle bli varse branden ungefär vid dessa tider även 

utan brandlarm på grund av att den finns i samma rum och har en relativt snabb 

utveckling. 

8.4.2. Besluts- och reaktionstid 
I detta scenario kan måltiden vid julbordet ses som en investering och personerna i 

utrymmet har förmodligen betalat för och väntat på den. Då branden sker i samma 

utrymme och ett stort antal personer kommer se branden direkt anses majoriteten av 

personerna dock värdera utrymning över investeringen och detta anses därför inte 

fördröja utrymningstiden märkbart. 

 

Besluts- och reaktionstiden kan enligt Tabell 4 tidigare i rapporten sättas till 50 

sekunder då personer informeras om branden genom rök, värme eller flammor. Då 

branden i utrymmet utvecklas mycket snabbt och CFAST-simuleringarna visar att 

brandgaslagret i det värsta brandscenariot sjunker under gränsen för kritiska 

förhållanden efter cirka 45, anses 50 sekunder vara allt för konservativt för detta 

scenario. Baserat på brandens utveckling och brandgasspridningen anses en rimlig tid 

vara cirka 20 sekunder. 50 sekunder anses dock rimligt i de övriga två bränderna. I 

Tabell 2.6 nedan visas minimal och maximal uppskattad besluts- och reaktionstid. 

 
Tabell 2.6. Minimal och maximal besluts- och reaktionstid. 

Besluts- och reaktionstid Min [s] Max [s] 

Tid 20 50 
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8.4.3. Förflyttningstid 
För att simulera förflyttningsfasen av utrymningen används Simulex. Ett våningsplan 

med matsalen skapas av ritningen över byggnaden. Tre utgångar placeras ut, en vid 

utgång 2C, med en bredd på 0,9 meter, och två vid 2A och 2B, med en bredd på 1,9 

respektive 0,9 meter. 2A och 2B leder till annan brandcell så dessa anses leda till en 

säker plats. Det anses osannolikt att personerna får för sig att utrymma in i köket och 

därför definieras inte dessa dörrar som utgångar i simuleringen. Utgång 2D som 

blockeras av branden definieras ej heller i simuleringen. 

 

Då utgångarna är relativt synliga och har fönster så att det tydligt syns var de leder 

och dörrarna till annan brandcell antagligen är den väg som personerna kom in i 

utrymmet genom anses personerna utrymma genom den utgång som är närmast dem. I 

Simulex tillåts personerna därför gå dit programmet räknar att det är närmst. 

 

I Figur 2.11 nedan visas två av utgångarna vilka utrymning ska ske genom.  

 

 
Figur 2.11. Dörrar för utrymning från matsalen, 2C till vänster och 2A till höger. 

 

I Simulex placeras 150 personer ut jämt fördelade över de ytor i utrymmet där bord 

och stolar fanns. Enligt BFS 2011:27 bör det antas att en procent av personerna i en 

publik lokal har någon form av rörelsehinder. Bland dessa 150 finns därför två 

personer med lägre gånghastighet som representerar personer med nedsatt 

rörelseförmåga. BFS 2011:27 antar att rörelsehindrade har en gånghastighet som är 

två tredjedelar av normal hastighet. Indata för dessa persontyper finns i bilaga G. 

 

Utrymmet optimeras för simuleringen genom att runda av ett hörn där overklig 

köbildning annars uppstår i programmet. 
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En bild av simuleringsuppställningen i Simulex visas i Figur 2.12 nedan. 

 

 

 
Figur 2.12. Simuleringsuppställning i Simulex. 

 

Personernas förflyttningstid simuleras i Simulex till 38 sekunder. Hela utdatafilen från 

simuleringen finns i bilaga I. Simuleringen visar att det blir en del köbildning vid 

utgång 2A då en stor del av personerna, cirka 89 procent, väljer denna. I de två 

smalare utgångarna 2B och 2C utrymmer 3 respektive 8 procent. Det anses därför att 

förflyttningstiden i verkligheten skulle kunna bli kortare om personer ser att det är 

fritt i de två smalare utgångarna och väljer att ta sig dit istället för att köa till den 

breda utgången. Köbildningen visas i Figur 2.13 nedan. 

 

 
Figur 2.13. Köbildning vid utgång 2A i simulering. 

 

På grund av köbildningen i den ursprungliga simuleringen görs därför justering av 

inställningarna i Simulex så att ungefär hälften av personerna tvingas välja 2B och 2C 

istället för 2A som egentligen är närmare för dem. Detta ger en mer optimal och mer 

trolig utrymning med betydligt mindre köbildning och samtliga personer förflyttar sig 

ut ur utrymmet på 28 sekunder. 
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8.4.4. Känslighetsanalys 
För att undersöka hur utrymningstiden kan variera görs alternativa simuleringar av 

förflyttningstiden i Simulex. På andra ställen i objektet hade utrymningsvägar 

blockerats delvis av bord och därför kan det vara relevant att undersöka effekten av 

blockering. Då utrymmet har flera tillgängliga utgångar så testas olika kombinationer 

av blockerade utgångar. Variationerna visas i ett händelseträd i Figur 2.14 nedan. 

 

 
Figur 2.14. Händelseträd över möjliga utgångskombinationer. 

 

Tiderna som beräknats i simuleringarna, avrundade uppåt, presenteras i Tabell 2.7 

nedan. Mer detaljerad utdata finns i bilaga I. 

 
Tabell 2.7. Förflyttningstider vid olika tillgängliga utgångar. 

Tillgänglig utgång Tid [s] 

Ingen - 

2B eller 2C 73 

2B och 2C 50 

2A 45 

2A och 2B eller 2A och 2C 38 

Samtliga 28 

 

De simulerade förflyttningstiderna ovan sammanfattas och minimal samt maximal tid 

redovisas i Tabell 2.8 nedan. 

 
Tabell 2.8. Minimal och maximal förflyttningstid. 

Förflyttningstid Min [s] Max [s] 

Tid 28 73 
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8.5. Tillgänglig tid 
För att undersöka hur personerna i utrymmet klarar av utrymningen sammanställs hela 

utrymningstiden enligt Ekvation 6 och jämförs sedan med tiden till kritiska 

förhållanden. Utrymningstiden redovisas i Tabell 2.9. 

 
Tabell 2.9. Minimal och maximal utrymningstid. 

Utrymningstid Min [s] Max [s] 

Tid 50 135 

 

Tiden till kritiska förhållanden som beräknats tidigare presenteras i Tabell 2.4. 

 

Tillgänglig tid presenteras även som bästa respektive värsta fall med och utan 

korrektionsfaktor i Tabell 2.10 nedan. Bästa fall ges då längsta tid till kritiska 

förhållanden jämförs med kortast utrymningstid, och vice versa. Resultaten visar att 

problem finns med utrymningen och att åtgärder krävs. 

 
Tabell 2.10. Bästa och värsta fall för tillgänglig tid med och utan korrektionsfaktor. 

Tillgänglig tid Bästa fall [s] Värsta fall [s] 

Utan korrektionsfaktor 100 -90 

Med korrektionsfaktor 152 -74 

 

Monte Carlo-simuleringar med 10 000 itereringar utförs för att undersöka 

sannolikheten att klara utrymningen givet att de olika tiderna är uniformt fördelade, 

det vill säga att alla värden är lika sannolika, mellan de maximala och minimala 

värdena som tagits fram. Fördelningarna för varje ingående tidsvariabel redovisas i 

bilaga B och resultatet av utrymningarna visas i Figur 2.15 och Figur 2.16 nedan. 

 

 
Figur 2.15. Monte Carlo-simulering av tillgänglig tid utan korrektionsfaktor 

 

Ur Figur 2.15 kan det avläsas att det utan korrektionsfaktor på tiden till kritiska 

förhållanden är sannolikheten cirka 55 procent att få ett positivt utfall, det vill säga att 

samtliga personer hinner ut innan kritiska förhållanden uppstår. 
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Figur 2.16. Monte Carlo-simulering av tillgänglig tid med korrektionsfaktor. 

 

Ur Figur 2.16 ovan kan det avläsas att med korrektionsfaktorn fås ett positivt utfall i 

77 procent av fallen. Enligt tidigare i rapporten ska dessa sannolikheter vara minst 95 

procent så åtgärder krävs för detta utrymme för att uppnå skyddsmålet att skydda liv. 

8.6. Ventilation 
Utrymmet har ett eget ventilationssystem som är helt skilt från resten av byggnaden. 

Därför anses det inte föreligga någon risk för brandgasspridning till andra utrymmen 

genom ventilationen. 

8.7. Förslag till åtgärder 
I detta avsnitt redovisas förslag till åtgärder för att uppnå skyddsmålet för utrymmet. 

8.7.1. Organisatoriska åtgärder 
Den största anledningen till att kritiska förhållanden uppnås fort i utrymmet, och 

därmed att utrymningen misslyckas, är den snabba tillväxten i brand 2.1. Ett förslag 

till organisatoriska åtgärder som kan utföras är därför att vara noga med att inte ha 

mycket brandfarliga objekt i utrymmet. Som nämndes i avsnittet om granars 

effektutveckling är en fuktig gran i princip obrännbar och därför bör det rimligtvis 

inte kunna uppstå en brand med den snabba tillväxthastigheten så länge en eventuell 

gran vattnas regelbundet. Det undersöks därför hur den tillgängliga tiden påverkas om 

den värsta branden, brand 2.1, ej inkluderas. 

 

Även blockering av utrymningsvägar ska undvikas. Om de värsta utrymningsfallen, 

där endast en utgång är tillgänglig, kan uteslutas kan utrymningen ske snabbare och 

den tillgängliga tiden blir större.  

 

En Monte Carlo-simulering utförs i @RISK där den värsta branden, brand 2.1, och 

det värsta utrymningsscenariot inte inkluderas. Resultatet redovisas i Figur 2.17 och 

Figur 2.18 nedan. 
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Figur 2.17. Tillgänglig tid utan korrektionsfaktor efter organisatoriska åtgärder. 

 

I Figur 2.17 ovan kan det avläsas att simuleringen ger positivt utfall i 99,7 procent av 

fallen utan korrektionsfaktor. 

 

 
Figur 2.18. Tillgänglig tid med korrektionsfaktor efter organisatoriska åtgärder. 

 

Figur 2.18 visar att med korrektionsfaktorn klarar samtliga personer av utrymningen i 

100 procent av de simulerade fallen. 

 

Vid kontroll av värmedosen visas att kriteriet ej uppfylls med denna åtgärd. 

8.7.2. Brandgasventilering 
Eftersom det är brandgaslagrets höjd över golvet som först blir kritiskt bör det 

eftersträvas att hålla brandgaslagret så högt upp som möjligt. Ett sätt att stabilisera 

lagret ovan den nivå som anses kritisk skulle kunna vara att ventilera ut en del av 

brandgaserna från utrymmet. 

 

Då utrymmet ej ligger på översta planet i byggnaden får brandgaserna antingen 

ventileras ut genom en vägg till det fria eller via ett separat ventilationssystem.  

 

För att undersöka hur en ventilering av brandgaserna kan påverka den tillgängliga 

tiden görs modifikationer av försöksuppställningen till CFAST. Två rökluckor med 

arean 0,5 kvadratmeter som aktiveras efter 10 sekunder, med antagandet att det tar 2 

sekunder att detektera brand 2.1 och sedan en viss fördröjning, placeras i utrymmet, 

en i rum 2 och en i rum 3. I övrigt behålls simuleringsuppställningen som i tidigare 
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försök. Den värsta branden, brand 2.1, körs i CFAST och kritiska förhållanden uppnås 

ej inom de 500 sekunder som simuleringen körs. 

 

Brandgaslagret sjunker dock ner till ungefär 1,75 meter under cirka 30 sekunder, men 

stabiliseras sedan på ungefär 1,95 meter under resten av brandförloppet. Det sker 

ingen avsevärd tryckuppbyggnad i rummet och sänkningen sker inte i samband med 

öppningen av dörrarna eller luckorna så denna tillfälliga sänkning av nivån 

försummas. Någon Monte Carlo-simulering görs ej då inga kriterier för kritiska 

förhållanden uppnåddes i CFAST-simuleringen. Även Heskestads plymmodell testas 

och resultatet verkar rimligt. 

 

Vid kontroll av värmedosen visas att kriteriet ej uppfylls med denna åtgärd. 

8.7.3. Utrymningslarm 
Då talade meddelanden ger kortare besluts- och reaktionstid än larmklockor eller 

andra mindre informativa larm anses det vara en lämplig åtgärd att byta ut det 

befintliga larmet till ett talat meddelande. 

 

Det påverkar dock inte de fördelningar som använts till detta scenario då en kort tid 

redan valts på grund av att personerna i utrymmet högst troligen kommer att se 

branden. Den information som finns om skillnaden mellan talat meddelande och 

övriga larmsignaler berör endast situationer då personerna ej ser branden. 

8.7.4. Sprinkler 
För en brand under 5 MW kan det antas att effekten avtar till en tredjedel av den 

ursprungliga efter 60 sekunders inverkan från sprinkler (Staffansson, 2010). Detta 

anses dock inte göra någon större skillnad i detta scenario då den kortvariga 

effekttoppen från granen avtar innan 60 sekunder även utan sprinkler. Dessutom 

måste sprinklerbulbens aktiveringstid tas med i beräkningen och den kommer att 

vidare försena dämpningen från sprinklern. 

8.8. Slutsats 
Brandscenariot visar på brister och leder till att en säker utrymning ej kan garanteras. 

Därför presenteras förslag till åtgärder. 

 

De åtgärder som ska utföras redovisas i punktlistan nedan 

 

 Utrymningsvägar ska vara fria invändigt, exempelvis bord ska ej blockera 

dörrar. 

 Utrymningsvägar ska vara fria utvändigt, exempelvis ska snöröjning fungera. 

 Mycket brandfarligt material, till exempel torra julgranar eller brännbara 

vätskor, ska ej finnas i utrymmet. 

 

De åtgärder som bör utföras redovisas nedan 

 

 Möjlighet till brandgasventilering bör undersökas. 

 Larmklockor bör bytas till ett informativt talat meddelande. 

8.9. Diskussion 
Den höga tillväxthastigheten som togs från försök med granar, 3,14 kW/s

2
, verkar i 

efterhand vara för hög. Den högsta som används vid till exempel analytisk 
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dimensionering är vanligtvis ultra fast vilken är 0,19 kW/s
2
 (Karlsson & Quintiere, 

2000). Hastigheten från försöken är därför mer än 16 gånger större än den som ofta 

används för att dimensionera brandskydd och detta är kanske inte ett bra sätt att 

kontrollera säkerheten på. Samtidigt var 3,14 kW/s
2
 endast medelvärdet från försöken 

och det maximala värdet var 9,17 kW/s
2
 (Natori et al., 2006). Frågan är huruvida 

rimlig den försöksbaserade tillväxthastigheten är, trots att den baseras på faktiska 

försöksdata. I åtgärdsavsnittet ovan visades även att utrymningen klaras av i princip 

100 procent av fallen om endast ultra fast och fast testas. De två tillväxthastigheterna 

ses dessutom i normala fall som höga och används endast för bränder som utvecklas 

mycket snabbt, till exempel brand i brännbara vätskor. Om en ultra fast-brand är den 

värsta i utrymmet blir den kortaste tiden till kritiska förhållanden betydligt längre än 

om den snabba branden med tillväxthastigheten 3,14 kW/s
2
 inkluderas.  

 

Bortsett från den antagligen för stora tillväxthastigheten anses dock effekterna som 

tagits fram för granar vara rimliga. 

 

Vid CFAST-simuleringarna av brandförloppen noterades även att kritiska 

förhållanden för de två långsammare bränderna, 2.2 och 2.3, uppnås innan den 

maximala effekten nås. Detta innebär att den maximala effekten inte har någon 

inverkan på tiden till kritiska förhållanden utan endast tillväxthastigheten avgör tiden. 

Därför behöver inte olika maximala effekter med samma tillväxthastighet testas. 

 

En osäkerhet som påverkar utrymningstiden är de olika ingående tidskomponenterna. 

Varseblivningstiden finns det som nämnts tidigare ingen generell metod för att ta 

fram om man inte använder sig av larm eller varning från andra som första 

information. I detta scenario användes därför bara detektionstiden för en rökdetektor 

men personerna i utrymmet borde även kunna upptäcka branden genom att se den 

eller se och känna lukten av brandgaser då den utvecklas så pass fort. Därför skulle 

varseblivningstiden i vissa fall bli kortare om någon ser branden innan brandlarmet 

aktiveras. 

 

Besluts- och reaktionstiden valdes dels ur litteratur och dels som en uppskattning 

baserat på de simulerade resultaten. Tiden från litteraturen, 50 sekunder, är visserligen 

baserad på försök men känns ändå generell och borde bero mycket på branden, 

utrymmet och personerna som ska utrymma. Den tid som valdes från 

simuleringsresultaten är givetvis också en osäkerhet då det endast är en gissning 

baserat på brandens effektutveckling och förhållanden i utrymmet. 

 

I Simulex-simuleringarna visade det sig att de rörelsehindrade personerna med nedsatt 

gånghastighet som inkluderades ej bidrar med någon förlängning av förflyttningstiden 

då de ändå behöver vänta vid köbildningarna för att ta sig ut. 

 

Det enda personantalet som testades i utrymningssimuleringarna var det 

dimensionerande antalet på 150 personer. Som nämnts tidigare i rapporten hade 

hörsalen på våningen över matsalen överbelastats med upp emot 180 personer istället 

för de 130 personer som den var avsedd för så det anses ej vara en omöjlighet att detta 

sker även i matsalen. Det skulle antagligen gå att ha fler än 150 personer i utrymmet 

om man har optimala utrymningsförhållanden och en inte så snabb brand. Detta bör 

dock undvikas då utrymningen tar betydligt längre tid om någon utrymningsväg 

skulle vara blockerad och längre köbildning bildas.  
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Det organisatoriska åtgärdsförslaget ger en i princip 100-procentig framgång för 

utrymningen vilket visar på vikten av att se till att snabba bränder ej kan uppstå samt 

att utrymningsvägarna hålls fria.  

 

Brandgasventilering ser ut att vara en fungerande metod för att undvika kritiska 

förhållanden även med den värsta, och antagligen otroliga, branden. Brandgaslagret 

kunde stabiliseras på en nivå över den kritiska och övriga kriterier för kritiska 

förhållanden uppfylldes ej. Vad den tillfälliga sänkningen av nivån kan bero på är 

okänt men då det varken sker någon tryckuppbyggnad eller sker i samband med att 

dörrarna och luckorna öppnas anses det vara något som beror på programmet eller 

beräkningsmodellen och det försummas. 
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9. Scenario 3 
Följande scenario inträffar i hörsalen som ses i Figur 3.1. Hörsalen ligger på plan två i 

byggnad D där främst konferensverksamhet hålls. Hörsalen är byggd som en egen 

brandcell och är dimensionerad för 130 personer, men enligt personal är det inte 

ovanligt att 150 och ibland 180 personer vistas i lokalen. Scenariot förutsätter att 

lokalen används fullt ut enligt vad den är dimensionerad för. Personerna som vistas i 

lokalen förutsättas inte ha god lokalkännedom eftersom det är en samlingslokal. 

 

 
Figur 3.1. Hörsalen sedd från utgång 3A. 

 

En brand antas starta i något ett av de två bakre förråd som stolar förvaras i. Förråden 

är avskilda med tunna skjutdörrar och ett av förråden visas i Figur 3.2. Skjutdörrarna 

är oftast stängda och därför antas branden vara dold i det initiala skedet. I varje förråd 

finns en rökdetektor placerad i taknivå. Stolarna står staplade med sex stolar i vardera 

stapel och totala antalet stolar kan antas variera. Stolarna är av trä med vadderade 

sittdynor. 

 

 
Figur 3.2. Ett av förråden i hörsalen med stolar. 
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Utgångarna illustreras i Figur 3.3 där även möjlig placering av branden är markerad 

med en triangel och utrymningsvägar med pilar. Utrymning kan ske genom 

huvudingången, utgång 3A, men även bakom podiet, utgång 3B, via en spiraltrappa 

som sträcker sig från plan tre till plan ett. Utrymningsskyltar som leder till utgång 3B 

kan ses i den bakre delen av hörsalen i Figur 3.1. Spiraltrappan och utrymmet på plan 

ett är i samma brandcell som hörsalen och utgång till det fria, säker plats, finns i 

direkt anslutning till spiraltrappan på plan ett. Eftersom lokalen endast har två 

utgångar kommer scenariot innefatta att en av dem är blockerad, antingen av branden 

eller på grund av annan yttre omständighet. Den blockerade utgången väljs till 3A 

eftersom detta bör medföra en längre utrymningstid på grund av spiraltrappan som 

utgång 3B leder till. 

 

 
Figur 3.3. Ritning över hörsalen. 

9.1. Effektutveckling 
Uppskattning av den maximala effektutvecklingen görs genom en studie av data från 

utförda försök.  En svensk studie har gjorts för staplade stolar av plast med ben av 

metall, men utan stoppning. Studien gjordes för två staplar med sex stolar i vardera 

stapel och gav en maximal effektutveckling på cirka 2 200 kilowatt. Förbrinntiden, 

tiden från antändning till det att tillväxten börjar, varierar mellan fem och sex minuter 

(Särdqvist, 1993). En studie gjord i USA visade för en liknande typ av stolar, plast 

med ben av metall, med fem i varje stapel att maximal effektutveckling var cirka 1 

100 kilowatt. Ytterligare försök gjordes för liknande stolar men med stoppning och 

gav då maximal effektutveckling på cirka 1 600 kilowatt. Vidare visade studien att 

tiden som stolarna brann med maximal effektutveckling var cirka 540 sekunder 

(Hirschler & Traviño, 1997). En japansk studie som undersökt effektutvecklingen hos 

enstaka stolar visade att den är högre för stolar av plast jämfört med stolar av trä 

(Natori et al., 2006). 

3A 

3B 
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Stolarna i hörsalen är gjorda i trä men antas trots det motsvara stolar i plast som 

använts i försöken ovan eftersom det är lös inredning och lätt kan bytas ut. Vidare är 

mängden data liten och därför väljs det högsta värdet som ges av den svenska studien, 

2 200 kilowatt. Detta är ett konservativt antagande eftersom effektutvecklingen är 

högre för stolar av plast än av trä. Trots ett konservativt val av effektutvecklingen 

bedöms den vara trolig då den faktiska mängden brännbart material är större i 

scenariot än i den svenska studien. Antalet staplar med stolar i hörsalen är fler än i de 

försök som beskrivits ovan. Därför görs även en känslighetsanalys i avsnitt 9.3.1 där 

en högre effektutveckling undersöks. 

 

Tillväxthastigheten för bränder i verksamheter liknande konferensverksamhet är 

vanligen medium eller fast (Staffansson, 2010). I detta scenario väljs 

tillväxthastigheten till det högre värdet fast som är 0,047 kW/s
2
. Även 

tillväxthastigheten undersöks i känslighetsanalysen i avsnitt 9.3.1. Tillsammans med 

antagandet att tillväxten börjar vid tiden noll, förbrinntiden försummas, ges 

effektutvecklingen av Figur 3.4. Ingen hänsyn tas till en eventuell initial begränsning 

av maximal effektutveckling på grund av syretillgång. Hörsalen och trapphusets 

volym är stor och bör ge tillräckligt med syre för att inte hindra brandens tillväxt i det 

initiala skedet. Syretillgången tas i beaktande i de simuleringar som görs i CFAST. 

 

 
Figur 3.4. Effektutvecklingskurva för dimensionerande brand, i rapporten kallat brand 3.4. 

9.2. Spridning 
Effekten antas vara konstant efter det att maximal effektutveckling uppnåtts. Detta 

antagande görs då branden troligen sprider sig till resterande stolar och därmed sker 

ingen avsvalning under tidsperioden som en utrymning sker.  

9.3. Tid till kritiska förhållanden 
Tid till kritiska förhållanden tas fram med simuleringar i datormodellen CFAST som 

är en tvåzonsmodell. Att anta en tvåzonsmodell medför en del begränsningar, som 

beskrivs i avsnitt 2.9.1, varav alla ligger inom giltighetsområdet för hörsalen och 

trappan. I bilaga C redovisas giltighetskontrollen som visar att hörsalen och trappan 

inte ligger utanför giltighetsområdet. Dock bör särskild hänsyn beaktas som görs i 

form av en rimlighetsbedömning av resultaten. Vidare krävs en förenkling av 

geometrin för simulering i CFAST eftersom den endast kan hantera rum som rätblock. 
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Golvyta och mått är framtagna med hjälp CAD-ritningar samt mätningar vid 

platsbesök. För de fall där takhöjden varierade har ett medelvärde använts. 

Rätblocken i CFAST representerar rum med samma golvyta och volym som i 

verkligheten med vissa avrundningar nedåt. De förenklade geometriernas mått 

presenteras i Tabell 3.1. 

 
Tabell 3.1. Hörsalen och trappans förenklade mått i CFAST. 

Rum Längd [m] Bredd [m] Höjd [m] 

Hörsal 14,4 13,6 3,9 

Trappa 3,6 3,2 9,0 

 

Den förenklade geometrin som byggs upp i CFAST visas i Figur 3.5 och inkluderar 

hörsalen och trapphuset som utrymning sker genom via spiraltrappan. Branden är 

markerad med en punkt. Ursprunglig ritning ses i Figur 3.3 där även utgångarna är 

markerade. Alla dörrar mot annan brandcell eller ut i det fria förutsätts initialt vara 

stängda. Dörren ut i det fria från trappan öppnas efter 60 sekunder då en första person 

kan antas utrymma och därmed öppna dörren. Två små öppningar har placerats i 

hörsalen för att simulera läckage från utrymmet och förhindra en kraftig 

tryckuppbyggnad vid en brand. 

 

 
Figur 3.5. Hörsal och trappans geometri i CFAST. 

 

Tid till kritiska förhållanden för ursprunglig brand, brand 3.4, med avseende på de 

acceptanskriterier som beskrivs i avsnitt 5.1 visas i Tabell 3.2. Resultatet visar att 

brandgaslagrets lägsta höjd, 2 meter i hörsalen, är avgörande och bör ge en 

konservativ tid till kritiska förhållanden. Resultaten bedöms inte vara orimliga men 

antagandet att CFAST underskattar brandgasfyllnadstiden undersöks senare i 

rapporten i avsnitt 9.2.1. Simuleringstiden är 500 sekunder och inom denna tid antas 

en utrymning vara utförd. 

 
Tabell 3.2. Tid till kritiska förhållanden med brand 3.4. 

Brand 3.4 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan golv, 

lägst 2 m 

130 

Temperatur, max 80 °C 280 

Värmestrålning, max 2,5 kW/m
2
 310 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej inom 500 s 

3A 3B 
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För att validera resultaten från CFAST körs samma simuleringar med Heskestads 

plymmodell och resultaten ses i bilaga C. Resultaten för brandgaslagrets höjd är 

nästintill samma som för McCaffreys plymmodell och därför anses resultaten vara 

rimliga. 

 

I trappan uppnås kritiska förhållanden gällande temperatur och toxicitet efter att 

kritiska förhållanden uppnås i hörsalen. Detta innebär att tid till kritiska förhållanden 

för hörsalen blir avgörande och används vid jämförelse med utrymningstiden. 

 

På den höjd personerna initialt vistas på i trappan uppnås kritiska förhållanden innan 

de uppnås i hörsalen, ett tiotal sekunder tidigare. Detta är däremot inte troligt eftersom 

brandgaserna i trappan bör flöda tillbaka in i hörsalen och skapa ett jämnt lager. 

Därför tas tiderna till kritiska förhållanden från resultaten i hörsalen. 

9.3.1. Känslighetsanalys 
De indata som är känsliga och samtidigt osäkra vid simulering är främst de variabler 

som beskriver branden: maximal effekt och tillväxthastighet. Därför utförs en 

känslighetsanalys med flera simuleringar varvid dessa variabler varieras. Variabeln 

maximal effekt utökas med ett högre värde, 10 000 kilowatt, som rekommenderas för 

samlingslokaler i BFS 2011:27. Variabeln tillväxthastighet utökas med två värden. Ett 

värde beräknat från de svenska försöken beskrivna i avsnitt 9.1 och ett andra, 

tillväxthastighet medium, som normal sett används vid dimensionering av skolor 

(Staffansson, 2010). Figur 3.6 visar en uppställning över simuleringarna som görs, 

brand 3.1 till 3.6, där effekt och tillväxthastighet varieras. 

 

 
Figur 3.6. Händelseträd över möjliga variationer av branden. 

 

Även tiden till det att dörren i trappan på plan ett öppnas undersöks gällande dess 

påverkan på branden och kritiska förhållanden i hörsalen. Simuleringar visar att detta 

inte är en känslig variabel och detaljer presenteras i bilaga C. 

 

Brand 3.1

Tillväxthastighet (α)

Brand 3.2

Brand 3.3

Maximal effekt

Brand 3.4

Tillväxthastighet (α)

Brand 3.5

Brand 3.6

Effektutveckling

10 000 kW

2 200 kW

0,047 kW/m2

0,024 kW/m2

0,012 kW/m2

0,047 kW/m2

0,024 kW/m2

0,012 kW/m2
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Tid till kritiska förhållanden för brand 3.1 till 3.6 visas i Tabell 3.3. Precis som i 

avsnitt 9.3 är det avgörande kriteriet brandgaslagrets lägsta höjd ovan golv. För 

ytterligare kriterier se bilaga C. 

 
Tabell 3.3. Tid till kritiska förhållanden för brand 3.1 till 3.6. 

Brand Tid till kritiska förhållanden [s] 

3.1 130 

3.2 150 

3.3 170 

3.4 130 

3.5 150 

3.6 180 

 

Känslighetsanalysen gällande maximal effektutveckling och tillväxthastigheten visar 

att brandgaslagrets höjd ovan golv är det kriterium som ger lägsta tid till kritiska 

förhållanden och därmed blir avgörande. Vidare visar analysen att maximal 

effektutveckling inte är en känslig variabel men att tillväxthastigheten är det. Även 

om tillväxthastigheten är en känslig variabel bedöms en tillväxthastighet överstigande 

fast inte vara trolig eftersom bränslet i fråga till största del består av trä medan 

tillväxthastigheten ultra fast främst används för brandfarliga vätskor. 

 

Tabell 3.4 visar minimal respektive maximal tid till kritiska förhållanden med och 

utan korrektionsfaktor som ges av känslighetsanalysen. 

 
Tabell 3.4. Minimal och maximal tid till kritiska förhållanden med och utan korrektionsfaktor. 

Kritiska förhållanden Min [s] Max [s] 

Simulerad tid 130 180 

Simulerad tid med 

korrektionsfaktor 

176 243 

9.4. Utrymning 
Utrymningen från hörsalen kompliceras på grund av den blockerade huvudingången, 

utgång 3A. Detta tvingar alla personer att utrymma bakom podiet via utgång 3B och 

nerför spiraltrappan varvid köbildning kan förväntas. Personerna i hörsalen antas inte 

ha god lokalkännedom men på grund av tydligt markerade utgångar som syns från 

åhörarplats bör en andel av personerna välja utgången bakom podiet. De som inte gör 

det men märker att huvudingången är blockerad tvingas stå i den kö som bildas och 

därmed inte påverka utrymningstiden nämnvärt. 

9.4.1. Varseblivningstid 
Varseblivningstiden sätts vanligtvis till den tid det tar för ett brandlarmsystem att 

detektera branden. Eftersom branden startar i ett av de bakre förråden som oftast är 

stängda kan en initial manuell detektion inte antas på grund av synliga flammor eller 

brandgaser. Varseblivningstiden med brandlarm simuleras med DETACT-QS och 

detektering sker med den rökdetektor som är placerad i förrådet. Simuleringen 

varieras med de olika tillväxthastigheter som anges i 9.3.1 och ger olika 

detektionstider. Minimal varseblivningstid blir 17 sekunder och ges av branden med 

tillväxthastigheten fast. 

 

Utan brandlarm antas varseblivningstiden bli längre än med brandlarm. 

Varseblivningstiden är samtidigt svårare att bedöma och görs därför utifrån 
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brandgasfyllnadstiderna från simuleringarna gjorda i 9.3. Efter en viss tid antas 

personerna antingen se brandgaserna i taket eller känna lukten av dem. Maximal 

varseblivningstid sätts till 50 sekunder och representerar tid till detektion utan 

brandlarm. Efter denna tid har brandgaslagret sjunkit cirka 0,7 meter för de olika 

bränderna och brandgaserna antas vara synliga i taket.  

 

Maximal respektive minimal varseblivningstid sammanfattas i Tabell 3.5. 

 
Tabell 3.5. Minimal och maximal varseblivningstid. 

Varseblivningstid Min [s] Max [s] 

Tid 17 50 

9.4.2. Besluts- och reaktionstid 
Beslut- och reaktionstiden är en av de svåraste tiderna att förutse vid en utrymning. 

Olika rekommendationer finns beroende på verksamhet och hur personer blir 

varseblivna om branden och dessa ges i avsnitt 2.8.2. Utgången som personerna 

tvingas använda är till viss del dold, dock är den tydligt utmärkt med väl synliga 

utrymningsskyltar. En lång besluts- och reaktionstid är svår att motivera med tanke på 

de korta tider till kritiska förhållanden som ges i avsnitt 9.3.  

 

Minimal besluts- och reaktionstid bedöms vara 20 sekunder eftersom personerna i 

hörsalen inom en kort tid bör upptäcka brandgaser och därmed inse att det inte 

handlar om en övning utan en riktig brand. 

 

Då lokalen är relativt liten med utrymningslarm i form av en ringklocka samt ovan 

anledningar sätts besluts- och reaktionstiden till maximalt 60 sekunder. En längre tid 

på grund av exempelvis uteblivet brandlarm anses inte troligt eftersom tiden till 

kritiska förhållanden är relativt kort.  

 

Minimal respektive maximal besluts- och reaktionstid sammanfattas i Tabell 3.6. 

 
Tabell 3.6. Minimal och maximal beslut- och reaktionstid. 

Besluts- och reaktionstid Min [s] Max [s] 

Tid 20 60 

9.4.3. Förflyttningstid 
Förflyttningstiden simuleras med Simulex. 130 personer placeras där åhörare kan 

förväntas sitta vid en föreläsning eller liknande och visas i Figur 3.7. Personerna antas 

vara jämt fördelade mellan könen och med cirka en procent rörelsehindrade. Linjen i 

mitten av Figur 3.7 är en simuleringsteknisk detalj som tvingar personerna att välja 

respektive sida om podiet när de utrymmer. Detta antagande kan göras eftersom 

personerna i fråga inte bör veta var utgången finns i förhållande till podiet och därmed 

välja den sida som är närmast deras sittplats. Vidare görs ytterligare modifieringar 

som fasade kanter och vinklade utgångar för att ge ett jämnt flöde av personer under 

simuleringen. 
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Figur 3.7. Simuleringsuppställning i Simulex. 

 

Simuleringarna i Simulex innefattar även spiraltrappan bakom podiet som leder till 

plan ett och sedan ut till säker plats. Gångsträckan i spiraltrappan har uppskattats till 

10 meter efter platsbesök. 

 

Figur 3.8 visar den köbildning som sker bakom podiet vid en utrymning. En av 

anledningarna till denna är spiraltrappan som rekommenderas göras så bred att endast 

en person får plats i bredd (Frantzich, 1998). Köbildningen bedöms även bero på den 

starkt reducerade gånghastigheten i trappan. Därför varieras gånghastigheten i trappan 

med en maximal hastighet på 0,5 och 0,75 m/s för att ge ett intervall för 

förflyttningstiden. Den lägre gånghastigheten ger maximal förflyttningstid och vice 

versa. Alla gånghastigheter som används beskrivs i avsnitt 2.8.3. 

 

 
Figur 3.8. Köbildning som uppstår vid utrymning genom utgång 3B. 

 

Även de rörelsehindrade bidrar till en förlängd förflyttningstid eftersom de rör sig 

med en hastighet som är två tredjedelar av gånghastigheten för icke-rörelsehindrade, 

även i spiraltrappan. I simuleringarna är två rörelsehindrade personer inkluderade 

enligt de riktlinjer som anges i BFS 2011:27.  

3A 

3B 

3A 

3B 



VBR054 Brandteknisk riskvärdering av Träcentrum Nässjö 2012-05-25 

 83 

 

Minimal respektive maximal förflyttningstid sammanfattas i Tabell 3.7. 

 
Tabell 3.7. Minimal och maximal förflyttningstid. 

Förflyttningstid Min [s] Max [s] 

Tid 147 191 

9.5. Tillgänglig tid 
En sammanställning av varseblivningstid, besluts- och reaktionstid samt 

förflyttningstid görs till en utrymningstid enligt avsnitt 2.8.4 och presenteras i Tabell 

3.8.  

 
Tabell 3.8. Minimal och maximal utrymningstid. 

Utrymningstid Min [s] Max [s] 

Tid 184 278 

 

Tiderna till kritiska förhållanden från Tabell 3.4 jämförs sedan med utrymningstiderna 

för att ge tillgänglig tid vid ett fullständigt utrymningsförlopp. Tillgänglig tid 

presenteras även som bästa respektive värsta fall med och utan korrektionsfaktor i 

Tabell 3.9. Bästa fall ges då längsta tid till kritiska förhållanden jämförs med kortast 

utrymningstid, och vice versa. Resultaten visar att problem finns med utrymningen 

och att åtgärder krävs. 

 
Tabell 3.9. Bästa och värsta fall för tillgänglig tid med och utan korrektionsfaktor. 

Tillgänglig tid Bästa fall [s] Värsta fall [s] 

Utan korrektionsfaktor -4 -171 

Med korrektionsfaktor 59 -125 

 

En Monte Carlo-simulering görs för att bedöma sannolikheten för att en utrymning 

kan ske utan att kritiska förhållanden hinner uppstå. Uniforma fördelningar för 

varseblivningstid, besluts- och reaktionstid och tid till kritiska förhållanden används 

med respektive minimala och maximala tider. 10 000 iterationer görs enligt Ekvation 

6 och 7. 

 

Enligt Figur 3.9 är sannolikheten noll procent för en positiv tillgänglig tid vid en 

utrymning då ingen hänsyn tas till korrektionsfaktorn för tid till kritiska förhållanden. 

Slutsats är att åtgärder krävs. 
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Figur 3.9. Monte-Carlo simulering av tillgänglig tid utan korrektionsfaktor. 

 

Enligt Figur 3.10 är sannolikheten 12,2 procent för en positiv tillgänglig tid vid en 

utrymning då hänsyn tas till korrektionsfaktorn för tid till kritiska förhållanden. 

Slutsats är att åtgärd krävs, även vid beaktande av korrektionsfaktor. 

 

 
Figur 3.10. Monte-Carlo simulering av tillgänglig tid med korrektionsfaktor. 

9.6. Ventilation 
Utrymmet har ett eget ventilationssystem som är helt skilt från resten av byggnaden. 

Därför anses det inte föreligga någon risk för brandgasspridning till andra utrymmen 

genom ventilationen. 

9.7. Förslag till åtgärder 
I detta avsnitt redovisas förslag till åtgärder för att uppnå skyddsmålen för hörsalen. 

9.7.1. Organisatoriska åtgärder 
Den främsta anledningen till varför en utrymning från hörsalen inte lyckas är den 

långa förflyttningstiden. Detta på grund av att scenariot innebär att huvudingången 3A 

är blockerad och utrymning endast kan ske via utgång 3B bakom podiet och nerför 

spiraltrappan. Som anmärks i avsnitt 4.3 finns ett bord placerat i anslutning till 

huvudingången 3A vilket visar att en blockering av den utgången är möjlig och inte 

ett konservativt antagande. En enkel åtgärd som förbättrar förflyttningstiden är att ta 

bort bordet och se till att inga hindrande föremål placeras i anslutning till utgång 3A 
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eller andra utgångar. Denna åtgärd bedöms vara den viktigaste åtgärden för att 

säkerställa en acceptabel utrymningstid från hörsalen och en validering görs nedan. 

 

När inga utgångar är blockerade kan man anta att flertalet av personerna i hörsalen 

använder huvudingången för att utrymma eftersom det är den utgång de känner till. 

Då utgången bakom podiet, utgång 3B, är tydligt utmärkt är det även rimligt att anta 

att en viss andel av personerna som sitter nära väljer den utgången. Tabell 3.10 visar 

förflyttningstider då alla utgångar är tillgängliga och förändringen detta ger.  

 

Minimal förflyttningstid fås då utrymning sker endast genom huvudutgången, utgång 

3A. Maximal förflyttningstid fås då en liten andel väljer att utrymma bakom podiet, 

utgång 3B, och resterande via huvudutgången. Gånghastigheten i trappan är 0,5 m/s, 

den långsammaste som används i avsnitt 9.4.3. 

 
Tabell 3.10. Minimal och maximal förflyttningstid då för ursprungligt scenario och då alla 
utgångar är tillgängliga. 

Förflyttningstid Min [s] Max [s] 

Utgång 3B 147 191 

Utgång 3A och 3B 39 58 

Förändring -108 -133 

 

Enligt Figur 3.11 är sannolikheten 93,5 procent för en positiv tillgänglig tid vid en 

utrymning då inga utgångar är blockerade och hänsyn inte tas till korrektionsfaktorn 

för tid till kritiska förhållanden. 

 

 
Figur 3.11. Monte-Carlo simulering av tillgänglig tid utan korrektionsfaktor då inga utgångar är 
blockerade. 

 

Enligt Figur 3.12 är sannolikheten 100 procent för en positiv tillgänglig tid vid en 

utrymning då inga utgångar är blockerade och hänsyn tas till korrektionsfaktorn för 

tid till kritiska förhållanden. 
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Figur 3.12. Monte-Carlo simulering av tillgänglig tid med korrektionsfaktor då inga utgångar är 
blockerade. 

 

En annan organisatorisk åtgärd är sköta snöröjningen utanför utgångar som inte 

används frekvent eller endast vid utrymning. I avsnitt 4 beskrivs att sådana brister 

observerades vid platsbesöket. Personer som utrymmer genom utgång 3B bakom 

podiet kommer till en sådan utgång på plan ett nedanför spiraltrappan. Att denna 

utgång är lätt att öppna och inte blockerad av snö är också en viktig åtgärd för att 

säkerställa en acceptabel utrymningstid från hörsalen.  

 

Vid kontroll av värmedosen visas att kriteriet ej uppfylls med denna åtgärd. 

9.7.2. Brandgasventilering 
Eftersom det krävs ett organisatoriskt arbete för att hålla alla utgångar fria undersöks 

även möjliga effekter av ett system för ventilering av brandgaserna och på så sätt 

förlänga tiden till kritiska förhållanden. Eventuellt kan fönstren som finns i den högsta 

delen av hörsalen byggas om och kopplas till brandlarmet för att öppnas vid en 

detektering av brand. Ett sådant system är oberoende av personalens handlingar och 

kan även förbättra brandskyddet i de fall en utgång är blockerad av exempelvis 

branden.  

 

I detta arbete undersöks effekterna av att placera en två kvadratmeter stor öppning i 

mitten av taket i hörsalen som styrs av brandlarmsanläggningen och öppnas då en 

brand detekteras. Ingen hänsyn tas till tilluftsöppningar utöver de som redan finns. 

Däremot är detta viktigt att ta i beaktande vid en praktisk installation av ett system för 

brandgasventilering Även placering och utformning av frånluftsöppningarna är viktigt 

att ta hänsyn till. 

 

Tabell 3.11 visar möjlig minimal respektive maximal tid till kritiska förhållanden då 

brandgaserna i hörsalen ventileras ut genom en två kvadratmeter stor öppning i mitten 

av taket. Minimal tid ges av brand 3.1 och maximal tid ges av brand 3.2. För 

resterande bränder sjunker brandgaslagret inte lägre än två meter under 

simuleringstiden på 500 sekunder. Vidare tas ingen hänsyn till korrektionsfaktorn. 

Detta eftersom tiderna till kritiska förhållanden då blir orimligt långa och är inte 
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längre relevanta i tidsskedet utrymning sker. Inga andra åtgärder förutom 

brandgasventilering undersöks i detta fall. 

 
Tabell 3.11. Minimal och maximal tid till kritiska förhållanden utan korrektionsfaktor för 
ursprungligt scenario och med brandgasventilering. 

Kritiska förhållanden Min [s] Max [s] 

Utan brandgasventilering 130 180 

Med brandgasventilering 350 470 

 

Enligt Figur 3.13 är sannolikheten 100 procent för en positiv tillgänglig tid vid en 

utrymning då hänsyn inte tas till korrektionsfaktorn för tid till kritiska förhållanden. 

 

 
Figur 3.13. Monte-Carlo simulering av tillgänglig tid utan korrektionsfaktor då 
brandgasventilering används. 

 

Vid kontroll av värmedosen visas att kriteriet ej uppfylls med denna åtgärd. 

9.7.3. Utrymningslarm 
En åtgärd som kan förbättra säkerheten i byggnaden är att ersätta larmklockorna som 

utrymningslarm med ett informativ talat meddelande. Detta förkortar besluts- och 

reaktionstiden och förbättrar säkerheten vid en utrymning på grund av en brand i en 

annan del av byggnaden. 

9.7.4. Sprinkler 
På grund av hörsalens geometri och olika takhöjder bedöms sprinkler inte vara en 

optimal åtgärd. Dessutom bedöms andra föreslagna åtgärder kunna implementeras 

med mindre ingrepp i byggnaden och till en lägre kostnad. 

9.8. Slutsats 
Brandscenariot visar på brister och leder till att en säker utrymning ej kan garanteras. 

Därför presenteras förslag till åtgärder. 

 

De åtgärder som ska utföras redovisas i punktlistan nedan 

 

 Alla utrymningsvägar ska vara fria invändigt, specifikt ska det bord som står i 

anslutning till huvudutgången i hörsalen tas bort. 

 Alla utrymningsvägar ska vara fria utvändigt, exempelvis snöröjning utanför 

utrymningsvägar som ej används frekvent eller endast vid utrymning. 
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De åtgärder som bör utföras redovisas nedan 

 

 Möjligheten till brandgasventilering i hörsalen bör undersökas. 

 Larmklockor bör bytas till ett informativt talat meddelande. 

9.9. Diskussion 
Enligt personal har omkring 150-180 personer vistats i hörsalen vid samma tillfälle. 

Det maximala antalet tillåtna personer i hörsalen är 130 personer. Siffran indikerar att 

den inte är satt med tanke på säkerhet vid brand utan snarare ventilationsteknisk 

kapacitet. Att respektera denna siffra anses trots detta vara av yttersta vikt. Med de 

föreslagna åtgärderna är det ur brandsäkerhetsperspektiv antagligen möjligt att fler än 

130 personer kan vistas i hörsalen. Däremot kräver detta antagligen att förhållanden är 

optimala med inga blockerade utgångar alternativt brandgasventilering. Arbetet 

visade att en fullständig utrymning endast via spiraltrappan tar väldigt lång tid. 

Åtgärderna är endast validerade med 130 personer i hörsalen och säkerheten riskerar 

sjunka under acceptabel nivå om fler personer än så vistas där vid samma tillfälle. 

 

Den ursprungliga effektutvecklingskurvan som användes i scenariot är osäker. 

Anledningar till detta är bland annat att lite data gick att finna om staplade stolar och 

dess effektutveckling. Vidare kan antal och typ av stolar variera stort eftersom det är 

lös inredning som lätt kan flyttas och bytas ut. Viss hänsyn tas till dessa osäkerheter 

med en känslighetsanalys som visar att det är tillväxthastigheten som är avgörande 

vad gäller branden. Att denna skulle överstiga fast anses inte troligt eftersom den 

största andelen brännbart material är trä. Dock är det inte omöjligt att det finns stolar 

av plast som kan ge en hög tillväxthastighet och därmed ge ett snabbare brandförlopp 

än det som tagits med i scenariot. Däremot har förbrinntiden försummats för att ge ett 

mer konservativt brandförlopp. Beroende på typen av bränsle kan denna tid variera. 

För trä bör den vara någon eller några minuter och kan då ge ett mer förlåtande 

brandförlopp som ger längre tid till kritiska förhållanden. Detta är dock under 

förutsättningar att branden kan detekteras innan den riktiga tillväxten startat. 

 

Ett problem som visade sig av resultaten från CFAST var att vid vissa simuleringar 

sjönk brandgaslagret i trappan snabbare än i hörsalen. Detta fenomen bortsågs ifrån 

eftersom det inte upplevs realistiskt. Brandgaserna från trappan bör snarare flöda 

tillbaka in i hörsalen. Eftersom trappans volym är betydligt mindre än hörsalens bör 

de brandgaser som flödar tillbaka in i hörsalen inte ha stor påverkan på 

brandgaslagrets höjd där inne. 

 

Den maximala varseblivningstiden på 50 sekunder sattes med utgångspunkt att 

brandlarmet inte fungerade, vilket inte är särskilt troligt och därför ger ett konservativt 

resultat, och att människorna i hörsalen själva var tvungna att detektera branden. 

Denna siffra är mycket osäker eftersom det är svårt att bedöma när människor kan 

förnimma en brand och samtidigt inse att det är fara för dem själva. Även om 

människor kan förnimma små mängder brandgaser är det inte säkert att de undersöker 

vad källan är. Att det luktar rök är inte ovanligt och därmed är det inte orimligt att 

personerna i fråga helt enkelt ignorerar det, åtminstone i det initiala skedet. Vidare är 

det svårt att bedöma när brandgaser är synliga nog för att människorna i hörsalen ska 

reagera. I scenariot har brandgaslagret sjunkit cirka 0,7 meter men eftersom det sällan 

bildas en skarp gräns mellan brandgaser och luften är det svårt att avgöra när man 

tydligt kan se brandgaserna. 
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Besluts- och reaktionstiden valdes dels med hjälp av litteratur och dels som en 

uppskattning baserat på de simulerade resultaten. Dessa tider är osäkra men en längre 

beslut- och reaktionstid än den maximala på 60 sekunder är svår att motivera med 

tanke på den korta tiden till kritiska förhållanden. Förhoppningsvis inser människorna 

att det är fara för dem själva även om det inte kan garanteras. 

 

Analysen visade tydligt på de säkerhetsrisker som en spiraltrappa medför vid en 

utrymning. Trappor i allmänhet ger långsammare gånghastigheter men spiraltrappan 

gör det ännu värre eftersom endast en person kan gå i bredd av konstruktionstekniska 

skäl. Trappstegen smalnar av inåt axeln spiraltrappan snurrar runt och gör det därför 

svårt för en andra person att gå i bredd. I BFS 2011:26 avråder man från att använda 

spiraltrappor i utrymningsvägar från bland annat samlingslokaler och analysen styrker 

detta råd. 

 

Valideringen av den organisatoriska åtgärd som innebär att utrymningsvägar ska 

hållas fria från hindrande föremål visade att utan korrektionsfaktor klaras 

utrymningen i 93,5 procent av fallen. Med korrektionsfaktor är motsvarande andel 

100 procent med en marginal på cirka 12 sekunder. Verkligheten tros ligga 

någonstans mellan dessa siffror eftersom försök har visat att CFAST överskattar 

brandgasfyllnaden. Därför antas risken vara acceptabel trots att 93,5 procent ligger 

under uppsatta 95 procent. 
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10. Diskussion 
De effektutvecklingar som används i arbetet är osäkra eftersom de till viss del tas 

fram med enskilda försök. De objekt som används i försöken stämmer inte alltid helt 

överens med vad som eftersökes i scenarierna men är de närmast möjliga. 

Tillväxthastigheterna är också osäkra då de är standardvärden för olika verksamheter 

och ej specificerade för de aktuella scenarierna. Andra tillväxthastigheter baserade på 

försök har även använts men det är osäkert hur lämpliga dessa är, till exempel den 

snabba effektutvecklingen för granen i scenario 2. Hänsyn till förbrinntid för 

tillväxthastigheterna från försök har ej tagits och de är medelvärden på tillväxten. 

 

Lämplighet gällande antagandet om en tvåzonsmodell och användandet av CFAST 

för simuleringar är svår att bedöma. Optimalt hade även simuleringar gjorts i en CFD-

modell men valet att inte göra det beror på att författarna inte tycker sig ha tillräckliga 

kunskaper om användandet av CFD-modeller. Tidsbrist och det faktum att arbetet 

endast utfördes av tre personer var också faktorer som gjorde att CFD-modelleringar 

inte utfördes. Trots detta anses inte de tider till kritiska förhållanden som ges av 

CFAST vara orimliga. Även om tiderna som tas fram är osäkra är modellen i många 

fall konservativ och de anses därför vara tillämpbara i scenarierna.  

 

Valideringarna av resultaten från CFAST görs genom att byta plymmodell från 

McCaffreys till Heskestad. Då resultaten från CFAST med de båda plymmodellerna 

blir snarlika anses de lämpliga att använda för de scenarier som undersökts. Det 

CFAST egentligen gör är att utföra beräkningar enligt samma process som vid 

handberäkningar och därför anses bytet av plymmodell vara tillräckligt för att validera 

resultaten. Vidare är detta även en anledning till att CFD-modellering inte har gjorts. 

 

Varseblivningstid, besluts- och reaktionstid samt förflyttningstid innebär osäkerheter. 

Speciellt varseblivning samt beslut- och reaktionstid är osäkra eftersom de bygger på 

grova antaganden, de som görs i DETACT-QS, och generella tider från litteratur. I en 

del fall har även ingenjörsmässiga bedömningar gjorts för att ta fram dessa tider vilket 

också medför osäkerheter. Förflyttningstiden togs fram genom att införa 

gånghastigheter från ett flertal sammanställda försök. Det är osäkert hur bra dessa 

generella gånghastigheter är då de är medelvärden för till exempel män respektive 

kvinnor. 

 

De uniforma fördelningar som användes på de olika tiderna i Monte Carlo-

simuleringarna innebär som tidigare nämnts att alla värden anses lika troliga. Så är 

antagligen inte fallet då till exempel en fri utrymningsväg bör vara troligare än flera 

blockerade. De uniforma fördelningarna innebär minst antal antagande och anses vara 

lämpliga då detaljerad information om värdenas sannolikheter saknas. En möjlig 

fördelning som kunde använts istället är en triangulär sådan där ett visst värde kan 

sättas som det mest troliga, till exempel fria utrymningsvägar som bör vara troligare 

än att flera utrymningsvägar är blockerade samtidigt. 

 

Förslag till åtgärder som tagits fram anses vara tillräckligt säkra eftersom Monte 

Carlo-simuleringar utförts för att kontrollera sannolikheten för lyckade utrymningar. I 

de fall då kritiska förhållanden inte uppstår anses det ej nödvändigt att utföra Monte 

Carlo-simuleringar. 
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Objektet anses vara av en typ som egentligen endast kräver förenklad dimensionering. 

Detta innebär att det kan vara utformat och konstruerat så att det inte alltid går att med 

analytiska beräkningar påvisa god personsäkerhet. Med de ska-åtgärder som föreslås 

anses objektet dock vara säkert. 
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Bilaga A: Scenario 1  
Nedan presenteras de beräkningar och simuleringar som gjorts för scenario 1. 

Effektutveckling 
Skräpets effektkurva som presenterats i en kanadensisk rapport är inte riktigt rimlig, 

därför görs den om. En mer rimlig tillväxthastighet i skolverksamhet är fast som är 

0,047 kW/m
2
. Avsvalningsfasen för branden antas börja då 80 procent av bränslet 

förbrukats (Staffansson, 2010). 

 

Totala energimängden beräknas fram genom att ta arean under grafen i Figur A.1, 

enligt Ekvation A.1 nedan. 

 

       
        

 
         

        

 
            

Ekvation A.1. Totala energimängden under grafen.  
    

 
Figur A.1. Skräp som eldats under en rumskalorimeter (Bwalya, 2005). 

 

Totala energiinnehållet i skräpet kan också beräknas fram genom att vi vet vad 

skräpet består av och vikten på delarna, enligt Ekvation A.2 (Drysdale, 1998). Skräpet 

som eldats i brandexperimentet väger 102 kg och består av 6 procent textil, 31 procent 

plastartiklar, 48 procent trä och papper, 9 procent gummi och 6 procent matrester 

(Bwalya, 2005). Gummi är till sin uppbyggnad lik plaster därför antas samma 

förbränningsentalpi, 46,5*10
3
 kJ/kg (Drysdale, 1998). Textilen och träartiklarna har 

en förbränningsentalpi för cellulosa på 16,09*10
3
 kJ/kg. Resultatet presenteras i 

Tabell A.1. 

 

         
Ekvation A.2. Beräkning av energiinnehållet i skräpet. 
      
Tabell A.1. Summering av energiinnehållet i skräpet. 

Material Andel [%] Vikt [kg]     [kJ/kg]   [kJ] 

Textil+trä=cellulosa 54 55,1 16,09*10^3 886237 

Plastartiklar 31 31,6 46,5*10^3 1470330 

Gummi 9 9,2 46,5*10^3 427800 

Matrester 6 6,1 - 0 

Totalt 100 102 - 2784367 

 



 

 

Vid framtagandet av den beräknade effektutvecklingskurvan används arean under 

grafen som den totala energimängden på grund av att den framräknade energin på 2 

784,4 MJ är alldeles för stort i jämförelse med 1335 MJ, se Ekvation A.3. Nedan 

följer beräkningarna för att kunna rita en korrektare effektkurva. 

 

                                                      
Ekvation A.3. Totalt energiinnehåll skräp. 

 

Tillväxtfasen beskrivs av en αt
2
 kurva med en tillväxthastighet som är 0,047 kW/m

2
. 

Med Ekvation A.4 kan tillväxtfasens tid beräknas.  

 

         
Ekvation A.4. αt

2
 kurva. 

 

→      

 
  

    

     
          

    

Genom att integrera Ekvation A.5 kan vi beräkna energin under tillväxtfasen. 

 

            
  

 
           

Ekvation A.5. Integrerade αt
2
 kurvan. 

 

Energin under avsvalningsfasen är 20 % av totala energin enligt nedan. 

 

                                          

 

Resterande energi finns under fasen då branden är fullt utvecklad. 

 

                                                       

 

Nedan beräknas tidsintervallet då branden är fullt utvecklad. 

 

                         →   
                

     
         

  

I avsvalningsfasen kombineras två ekvationer för att beräkna avsvalningshastigheten 

och tiden avsvalningen pågår. Ekvation A.4 och Ekvation A.5 kombineras nedan. 

 

        →                

              
  

 
 →          

  

 
  

    

Vilket ger        
    

  
 

  

 
 →          

 

Vidare kan även avsvalningshastigheten beräknas. 

  
  

  
 

    

      
              

 

Dessa beräkningar ger en effektutvecklingskurva enligt Figur 1.4 i avsnittet 7.1. 



 

 

 

Strålningsberäkningar visar att stolar ståendes 0,5 meter från branden antänder efter 

60 sekunder. Effektutvecklingskurvor från försök presenteras i Figur A.2, där den 

streckade linjen 16 med en maximal effekt på 500 kilowatt representerar fyra staplade 

stolar (Särdqvist, 1993). 

 
Figur A.2. Effektutvecklingskurvor för staplade stolar (Särdqvist, 1993). 

 

Effektutvecklingskurvan förenklas och plottas enligt Figur A.3. 

 

 
Figur A.3. Förenklad effektutvecklingskurva för stolar. 

 

I Excel adderas effektkurvan för skräpet och stolarna, stolarnas 

effektutvecklingskurva börjar adderas vid 60 sekunder, vilket tillslut ger en 

dimensionerande effektutvecklingskurva enligt Figur 1.6 i avsnitt 7.2. 

Spridning 
Genom strålningsberäkningar undersöks om branden kommer sprida sig till stolar och 

bord på avstånden 0,5 och 3 meter. Stolarna består mestadels av trä därför antas 

spridning ske när den infallande strålningen överstiger 20 kW/m
2
 (Staffansson, 2010). 

 

Diametern på branden beräknas med Ekvation A.6 (Karlsson & Quintiere, 2000). Ett 

antagande vid användning av ekvationen är att flamman antas vara cirkulär, vilket 

medför att en rektangulär areas bredd måste konverteras till diametern för en cirkel. 

På avståndet 3 meter från branden beräknas strålningen från en brand med 

effektutvecklingen 1900 kilowatt och diametern beräknas med antagandet att 

skräpvagnen är 2*1,5 meter (l*b). På avståndet 0,5 meter från branden beräknas 

strålningen från en brand på 230 kilowatt och ett grovt antagande är att diametern på 

branden är 0,5 meter.  
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Ekvation A.6. Diameterberäkning. 

 

Resultatet presenteras i Tabell A.2 nedan.  

 
Tabell A.2. Resultat för beräkning av diameter. 

Parameter Beteckning Värde Källa 

Brandens 

diameter 

D 1,95 m Ekvation A.6 

Area A 3 m Ekvation A.6 

    

Brandens 

diameter 

D 0,5 m Antagande 

 

Beräkning av flamhöjden görs genom Heskestads korrelation (Karlsson & Quintiere, 

2000), Tabell A.3 och indata från Tabell A.2. Flamhöjden beräknas till 1,30 och 2,27 

meter. 

 
Tabell A.3. Indata och resultat för beräkning av flamhöjd. 

Parameter Beteckning Värde Källa 

Flamhöjd L 1,30 m Ekvation 1 

Effekt    230 kW Antagande 

Brandens 

diameter 
  0,50 m Antagande 

    

Flamhöjd L 2,27 m Ekvation 1 

Effekt    1900 kW Antagande 

Brandens 

diameter 
  1,95 m Antagande 

 

För att kolla om Heskestads flamhöjdsekvation är giltig beräknas den dimensionslösa 

effektutvecklingen med hjälp av Ekvation 9. I Tabell A.4 presenteras indata och 

resultat för beräkning av den dimensionslösa effekten. 

 
Tabell A.4. Indata och resultat för beräkning av dimensionslösa effekten. 

Parameter Beteckning Värde Källa 

230 kW branden på avståndet 0,5 meter 

Dimensionslösa 

effekten 
    346,2  Ekvation 2 

Effekt    230 kW Antagande 

Lufts densitet    1,20 kg/m
3
 (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 

Specifik 

värmekapacitet 
   1,0 kJ/kg·K (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 

Temperatur omgivning    293 K Antagande 

Brandens diameter   0,50 m Antagande 

Gravitationskonstanten   9,81 m/s
2
 (Karlsson & 

Quintiere, 2000) 



 

 

1400 kW branden på avståndet 3 meter 

Dimensionslösa 

effekten 
     0,32→ ej 

rimligt 

Ekvation 2 

Effekt    1900 kW Antagande 

Brandens diameter   1,95 m Ekvation A.6 

 

Den dimensionslösa effektutvecklingen är enligt beräkning inte rimlig för 1900 

kilowatt branden. Vilket innebär att brandens diameter är orimligt stor i förhållande 

till brandens effektutveckling dock tas ingen hänsyn till det, bara ett konstaterande.  

 

Strålningsberäkningarna genomförs genom att dela upp flamman i fyra lika stora 

rektanglar. L1 är halva bredden på flamman och L2 är halva flamhöjden. S beräknas 

med Ekvation 4 och α beräknas med Ekvation 5, resultatet presenteras i Tabell A.5. 
 
Tabell A.5. Indata och resultat för beräkning av S och α. 

Parameter Beteckning Värde Källa 

230 kW branden på avståndet 0,5 meter 

Variabel för 

synfaktorn 
  0,39 Ekvation 4 

Variabel för 

synfaktorn 
  0,65 Ekvation 5 

Halva brandens 

bredd 
   0,25 m  

Halva 

flamhöjden 
   0,65 m  

Avstånd mellan 

brand och 

föremål 

  0,50 m Antagande 

1900 kW branden på avståndet 3 meter 

Variabel för 

synfaktorn 
  0,69 Ekvation 4 

Variabel för 

synfaktorn 
  0,15 Ekvation 5 

Halva brandens 

bredd 
   0,98 m  

Halva 

flamhöjden 
   1,14 m  

Avstånd mellan 

brand och 

föremål 

  3 m Antagande 

 

Ur tabell 2.7 kan synfaktorn,     , utläsas. Totala synfaktorn fås sedan genom att 

multiplicera med fyra. 

 

Strålningen kan sedan beräknas genom att räkna med strålning från en area till punkt, 

med Ekvation 3, resultatet redovisas i Tabell A.6. 

 
Tabell A.6. Indata och resultat för beräkning av infallande strålning. 

Parameter Beteckning Värde Källa 

230 kW branden på avståndet 0,5 meter 



 

 

Del av 

synfaktorn 
     0,08 Tabell 2 

Totala 

synfaktorn 
     0,32  

Emissionstal   1,0 Antagande 

Stefan-

Boltzmanns 

konstant 

  5,7*10
-4

 

W/m
2
K

4 
(Drysdale, 1998) 

Temperatur   1073 K (Bengtson, 2005) 

Infallande 

strålning 
    23,9 kW/m

2 
Ekvation 3 

1900 kW branden på avståndet 3 meter 

Del av 

synfaktorn 
     0,04 Tabell 2 

Totala 

synfaktorn 
     0,16  

Infallande 

strålning 
    11,7 kW/m

2 
Ekvation 3 

 

De fyra staplade stolarna ståendes 0,5 meter från branden, mottar en strålning på 23,9 

kW/m
2
 med en brandeffekt på 230 kilowatt vid 70 sekunder, stolarna antänder efter 

cirka 60 sekunder. Borden och stolarna som står 3 meter från branden utsätts 

maximalt för strålning på 11,7 kW/m
2
, vilket inte leder till antändning. 

Kritiska förhållanden 
Brandgaslagrets lägsta höjd enligt BFS 2011:27 

                           m 

 

Kontroll av giltighet för två-zonsmodell och beräkning i CFAST görs för de fem 

rummen enligt nedan. I korridorrummen används korridor med fördröjt flöde som 

inställning, för ett bättre simuleringsresultat.  
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Korridor 1: 
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Korridor 2: 
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Korridor 3: 
 

 
 

   

   
    OK, men kräver speciell hänsyn 
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       OK 

 

Korridor 4: 
 

 
 

   

   
       OK, men kräver speciell hänsyn 

 

 
 

   

   
       OK, men kräver speciell hänsyn 

 

 
 

   

   
       OK 

 

Giltighetskontrollen visar att CFAST-begränsningar i geometrin inte är något problem 

för den uppbyggda geometrin i scenario 1. Vid några tillfällen krävs dock att speciell 

hänsyn tas, detta görs genom en rimlighetstolkning av det simulerade resultatet. I 

korridorrummen används korridor med fördröjt flöde som inställning, för ett bättre 

simuleringsresultat. 

 

Tiderna till kritiska förhållanden med korrektionsfaktor 1,35 beräknas enligt nedan. 

                  

                   

CFAST resultat 
Nedan presenteras resultatet av simuleringarna i tabell A.7 till A.18. 

 

Brand 1.1 

Pausrum 

 
Tabell A.7. Tider till kritiska förhållanden i pausrummet för brand 1.1. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 50 

Temperatur, 80 °C 130 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 120 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Korridor 1 till 4 

 
Tabell A.8. Tider till kritiska förhållanden i korridor 1 till 4 för brand 1.1. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 40 

Temperatur, 80 °C 150 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 140 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Brand 1.2 

Pausrum 



 

 

 
Tabell A.9. Tider till kritiska förhållanden i pausrummet för brand 1.2. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 70 

Temperatur, 80 °C 200 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 210 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Korridor 1 till 4 

 
Tabell A.10. Tider till kritiska förhållanden i korridor 1 till 4 för brand 1.2. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 50 

Temperatur, 80 °C 260 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 230 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Brand 1.3 

Pausrum 

 
Tabell A.11. Tider till kritiska förhållanden i pausrummet för brand 1.3. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 90 

Temperatur, 80 °C 500 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 Ej inom 500 s 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Korridor 1 till 4 

 
Tabell A.12. Tider till kritiska förhållanden i korridor 1 till 4 för brand 1.3. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 70 

Temperatur, 80 °C Ej inom 500 s 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 Ej inom 500 s 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Brand 1.4 

Pausrum 

 
Tabell A.13. Tider till kritiska förhållanden i pausrummet för brand 1.4. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 50 

Temperatur, 80 °C 140 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 140 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Korridor 1 till 4 

 
Tabell A.14. Tider till kritiska förhållanden i korridor 1 till 4 för brand 1.4. 

Kriterium Tid [s] 



 

 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 40 

Temperatur, 80 °C 240 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 200 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Brand 1.5 

Pausrum 

 
Tabell A.15. Tider till kritiska förhållanden i pausrummet för brand 1.5. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 70 

Temperatur, 80 °C 200 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 240 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Korridor 1 till 4 

 
Tabell A.16. Tider till kritiska förhållanden i korridor 1 till 4 för brand 1.5. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 50 

Temperatur, 80 °C 290 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 250 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Brand 1.6 

Pausrum 

 
Tabell A.17. Tider till kritiska förhållanden i pausrummet för brand 1.6. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 80 

Temperatur, 80 °C 310 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 350 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Korridor 1 till 4 

 
Tabell A.18. Tider till kritiska förhållanden i korridor 1 till 4 för brand 1.6. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 60 

Temperatur, 80 °C 460 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 420 

Toxicitet Ej inom 500 s 

Validering av plymmodell 
Valideringen av plymmodellen görs med brand 1.1 och redovisas i tabell A.19 och 

A.20. 

 

Pausrum 

 
Tabell A.19. Tider till kritiska förhållanden i pausrummet för brand 1.1. 



 

 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 50 

Temperatur, 80 °C 150 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 130 

Toxicitet Ej inom 500 s 

 

Korridor 1 till 4 

 
Tabell A. 20. Tider till kritiska förhållanden i korridor 1 till 4 för brand 1.1. 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,84 m 40 

Temperatur, 80 °C 240 

Värmestrålning, 2,5 kW/m
2
 140 

Toxicitet Ej inom 500 s 

Utrymning 
Utrymningstiden beräknas med ekvation 6. 

 

                               

                             

Tillgänglig tid 
Bästa fall för tillgänglig tid erhålls genom att subtrahera kortaste utrymningstiden från 

längsta tiden till kritiska och värsta fall för tillgänglig tid erhålls genom att subtrahera 

längsta utrymningstiden från kortaste tiden till kritiska. 

Tillgänglig tid utan korrektionsfaktor beräknas nedan. 

 

                  

                     
 

Tillgänglig tid med korrektionsfaktor beräknas nedan. 

 

                

                     

 
Indata till simuleringarna i @RISK presenteras i Tabell A.21 nedan. 

 
Tabell A.21. Indata till @RISK. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(11;37) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(26;250) 

Förflyttningstid =RiskUniform(54;85) 

Tid till kritiska =RiskUniform(40;70) 

Tid till kritiska med korrektionsfaktor =RiskUniform(54;95) 

 

Med Ekvation 7 och ovan indata beräknas tillgänglig tid med och utan 

korrektionsfaktor och dessa sätts som outputs i @RISK. 



 

 

DETACT-QS 
DETACT -QS kan användas för att få fram en rökdetektors aktiveringstid. I 

metoddelen redovisas och motiveras indataparametrar. Indata och resultatet till 

beräkningar av rökdetektorns aktiveringstid är redovisade i Tabell A.22 nedan.  

 
Tabell A.22. Indata till DETACT-QS redovisas. 

Parametrar Värde 

Takhöjd över bränslet [ft, m] 3,3 (1,5) 

Avstånd till närmsta rökdetektor [ft, 

m] 

13,1 (4,1) 

Initial rumstemperatur [°F, °C ] 68 (20) 

Aktiveringstemperatur [°F, °C] 91 (35) 

RTI         
 

 
         

 

 
    

1 (0,55) 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/m
2
, s & kW] 

α – 0,19 
 

Tid 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

Effekt 

0 

4,8 

19 

42,8 

76 

118,8 

171 

Aktiveringstid detektor [s] 11 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/m
2
, s & kW] 

α – 0,047 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0 

1,2 

4,7 

10,6 

18,8 

29,4 

42,3 

57,6 

75,2 

Aktiveringstid detektor [s] 20 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/m
2
, s & kW] 

α – 0,012 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

0 

1,2 

4,8 

10,8 

19,2 

30 

43,2 

58,8 

76,8 

Aktiveringstid detektor [s] 37 

 

DETACT-QS kan även användas för att bestämma tid till sprinkleraktivering. Varje 

sprinkler har en verkningsyta på 12 m
2
 enligt Figur A.4. Ekvation A.7 nedan är 



 

 

Pytagoras sats omskriven, vilket ger längsta avståndet från sprinklerhuvud till branden 

på 2,5 meter. 

 

    
 

 
 
 

  
 

 
 
 

       

Ekvation A.7. Pytagoras sats, omskrivet. 

 

 
Figur A.4. En sprinklers verkningsyta.  

 

Indata och resultatet till beräkningar av sprinklerns aktiveringstid är redovisade i 

Tabell A.23 Tabell A.1 nedan. Aktiveringstemperaturen hos sprinklerna väljs till 

68 °C (Jensen, 2002). Kritiska förhållanden uppstår snabbt därför har quick response 

spinklers med RTI-värde 50 valts (Angus Fire, 2006). 

 
Tabell A.23. Indata och resultat i DETACT-QS. 

Parametrar Värde 

Takhöjd över bränslet [ft, m] 3,3 (1,5) 

Avstånd till närmsta sprinkler [ft, 

m] 

8,2 (2,5) 

Initial rumstemperatur [°F, °C] 68 (20) 

Aktiveringstemperatur [°F, °C] 154,4 (68) 

RTI                     
 

 
    

27,4 (50) 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/m
2
, s & kW] 

α – 0,19 
 

Tid 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Effekt 

0 

19 

76 

171 

304 

475 

684 

Aktiveringstid detektor [s] 35 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/m
2
, s & kW] 

α – 0,012 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 

4,8 

19,2 

43,2 

76,8 

120 

172,8 

235,2 

Aktiveringstid detektor [s] 98 

 3,0 m 

4,0 m 



 

 

Förslag till åtgärder 
Nedan redovisas hur sprinkleraktivering påverkar effektutvecklingskurvorna. 

Sprinkler 
Aktivering av ett sprinklersystem medför att branden blir konstant i en minut och 

sedan går ner mot en 1/3 av den aktiverade effektutvecklingen och förblir konstant 

tills avsvalningen (Staffansson, 2010). Bränderna som används har tillväxthastigheten 

ultra fast och medium, för att kunna jämföra med de tidigare maximala och minimala 

tider då kritiska förhållanden uppstår. Beräkningen av sprinklernas aktiveringstid görs 

med programmet DETACT -QS. Detta ger en effektutvecklingskurva för den 

sprinklade ultra fast branden enligt Figur A.5 nedan. 

 

 
Figur A.5. Effektutveckling för brand 1.7 med sprinkler. 

 

Effektutvecklingskurvan för en medium brand med sprinkleraktivering ser ut enligt 

Figur A.6 nedan. 

 
Figur A.6. Effektutveckling för brand 1.8 med sprinkler. 
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Talat utrymningsmeddelande 
Utrymningstiden beräknas och redovisas nedan. 

 

                                

                             

 

Bästa fall för tillgänglig tid erhålls genom att subtrahera kortaste utrymningstiden från 

längsta tiden till kritiska och värsta fall för tillgänglig tid erhålls genom att subtrahera 

längsta utrymningstiden från kortaste tiden till kritiska. Den tillgängliga tiden då 

brandgasluckor är enda åtgärden beräknas nedan. 

Tillgänglig tid utan korrektionsfaktor beräknas och redovisas nedan. 

 

                  

                     
 

Tillgänglig tid med korrektionsfaktor beräknas och redovisas nedan. 

 

                 

                     
 

Monte Carlo-simuleringar görs i @RISK med uniforma fördelningar för indata som 

visas i Tabell A.24. 

 
Tabell A.24. Indata @RISK vid talat utrymningsmeddelande. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(11;37) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(26;100) 

Förflyttningstid =RiskUniform(54;85) 

Tid till kritiska förhållanden utan 

korrektionsfaktor 

=RiskUniform(40;70) 

Tid till kritiska med korrektionsfaktor =RiskUniform(54;95) 

Brandgasventilering 
Bästa fall för tillgänglig tid erhålls genom att subtrahera kortaste utrymningstiden från 

längsta tiden till kritiska och värsta fall för tillgänglig tid erhålls genom att subtrahera 

längsta utrymningstiden från kortaste tiden till kritiska. Den tillgängliga tiden 

beräknas nedan när brandgasluckor är enda åtgärden. Tillgänglig tid utan 

korrektionsfaktor beräknas och redovisas nedan. 

 

                 

                     
 

Tillgänglig tid med korrektionsfaktor beräknas och redovisas nedan. 

 

                  

                      
 

Monte Carlo-simuleringar görs i @RISK med uniforma fördelningar för indata som 

visas i TABELLX. Åtgärden innebär att tid till kritiska förhållanden utan 



 

 

korrektionsfaktor ändrats, resterande är samma som tidigare. Indata till 

simuleringarna i @RISK presenteras i  

Tabell A.25 nedan. 
 
Tabell A.25. Indata @RISK med brandgasventilering. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(11;37) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(26;250) 

Förflyttningstid =RiskUniform(54;85) 

Tid till kritiska förhållanden utan 

korrektionsfaktor 

=RiskUniform(60;100) 

Tid till kritiska med korrektionsfaktor =RiskUniform(81;135) 

Borttaget glasparti 
Tillgänglig tid utan korrektionsfaktor beräknas och redovisas nedan. 

 

                   

                      
 

Tillgänglig tid med korrektionsfaktor beräknas och redovisas nedan. 

 

                   

                      
 

Monte Carlo-simuleringar görs i @RISK med uniforma fördelningar för indata som 

visas i Tabell A.26. 

 
Tabell A.26. Indata @RISK med borttaget glasparti. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(11;37) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(26;250) 

Förflyttningstid =RiskUniform(54;85) 

Tid till kritiska förhållanden utan 

korrektionsfaktor 

=RiskUniform(100;270) 

Tid till kritiska med korrektionsfaktor =RiskUniform(135;365) 

Borttaget glasparti och uppsatta väggar. 
Utrymningstiden beräknas och redovisas nedan. 

 

                               

                             

 

Tillgänglig tid utan korrektionsfaktor beräknas och redovisas nedan. 

 

                   

                     
 

Tillgänglig tid med korrektionsfaktor beräknas och redovisas nedan. 

 

                   



 

 

                     
 

Monte Carlo-simuleringar görs i @RISK med uniforma fördelningar för indata som 

visas i Tabell A.27. 

 
Tabell A.27. Indata @RISK med borttaget glasparti och uppsatta väggar. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(11;37) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(26;60) 

Förflyttningstid =RiskUniform(54;85) 

Tid till kritiska förhållanden utan 

korrektionsfaktor 

=RiskUniform(80;310) 

Tid till kritiska med korrektionsfaktor =RiskUniform(108;419) 

 



 

 

Bilaga B: Scenario 2 
Nedan redovisas beräkningar och simuleringar som gjorts för scenario 2. 

Effektutveckling 
Energiinnehåll = 188 000 kJ (95-percentil ur försöksdata) 

Tillväxthastighet α = 3,14 kW/s
2
 (Natori et al., 2006) 

Avsvalningshastighet = 0,82 kW/s
2
 (Natori et al., 2006) 

Maximal effekt = 4200 kW (95-percentil ur försöksdata) 

 

Effektutvecklingen antas följa αt
2
-kurvan enligt Ekvation B.1 nedan. 

 

        
Ekvation B.1. αt

2
-kurvan 

 

Integrering av αt
2
-kurvan mellan två tidpunkter ger arean, det vill säga energin, under 

den. Detta redovisas i Ekvation B.2 nedan. 

 

         
  

 
  

Ekvation B.2. Integrerad αt
2
-kurva 

 

Tid för tillväxtfasen beräknas med Ekvation B.1. 

 

         =>        sekunder. 

 

Energiförbrukningen för tillväxtfasen beräknas med integralen i Ekvation B.2 ovan. 

 

   
  

 
     

     

 
       kJ  

 

Tid för den konstanta fasen tas fram genom att först ta fram energiförbrukningen. 

Avsvalningsfasen står för 20 procent av förbrukningen så konstanta fasen beräknas 

enligt följande 

 

                          kJ 

 

Tiden beräknas sedan genom att dividera med 4200 kilowatt och blir 23,6 sekunder. 

 

Tiden för avsvalningsfasen beräknas även den med Ekvation B.2 och 

energiförbrukningen.  

 

                      kJ 

    
  

 
       =>        sekunder 

Spridning 
Branden approximeras med en rektangel med basen 1,5 meter och höjden 2,5 meter. 

Den delas in i fyra lika stora delar, med sidorna 0,75 och 1,25 meter. 

 



 

 

Med Ekvation 4 och Ekvation 5 beräknas S och α baserat på delarnas sidor och 

avstånden 1 respektive 5 meter från branden. 

 

   0,6 

    0,94 

    0,038 

 

Ur Tabell 2 utläses sedan synfaktorn för en del på avståndet en respektive fem meter. 

 

        0,129 

        0,011 

 

För att beräkna den totala synfaktorn för alla fyra delar på avståndet en respektive fem 

meter multipliceras de ovanstående värdena med fyra. 

 

    0,52 

    0,044 

 

Strålningen på avstånden en respektive fem meter beräknas sedan med Ekvation 3 och 

följande ingångsvärden. 

 

Synfaktor       0,52 

     0,044 

Emissivitet ε = 1,0 

Stefan Boltzmanns konstant             W/m
2
K

4
 

Flamtemperatur T = 900 °C = 1173 K 

 

Strålningen på avståndet en respektive fem meter beräknas till 

 

      55 kW/m
2 

      4,7 kW/m
2 

 

Kritiska förhållanden 
Brandgaslagrets lägsta höjd enligt BFS 2011:27 

                           m 

 

Total area för approximation av geometri 

                                 m2
 

 

Kontroll av giltighet för två-zonsmodell och beräkning i CFAST görs för de tre 

rummen enligt ekvationer och tabell i avsnitt 2.9.1. 

 

Rum 1: 
 

 
 

   

   
    OK 

 

 
 

   

   
      OK 

 

 
 

   

   
       OK 

 



 

 

Rum 2: 
 

 
 

  

 
       OK 

 

 
 

  

   
       OK, men kräver speciell hänsyn 

 

 
 

 

   
      OK 

 

Rum 3: 
 

 
 

  

   
       OK 

 

 
 

  

   
      OK, men kräver speciell hänsyn 

 

 
 

   

   
       OK 

 

Validering med hjälp av Heskestads plymmodell i CFAST ger resultat enligt Tabell 

B.1 nedan. 

 
Tabell B.1. Validering av CFAST-resultat med Heskestads plymmodell. 

Brand 2.1 

Heskestads 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan golv, 

lägst 1,88 m 

40 

Temperatur, max 80 °C Uppnås ej inom 500 s 

Värmestrålning, max 2,5 kW/m
2
 Uppnås ej inom 500 s 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej inom 500 s 

 

Känslighetsanalys 
För att beräkna nya effektutvecklingar för de alternativa bränderna 2.2 och 2.3 med 

tillväxthastighet fast och ultra fast används den integrerade    -kurvan i Ekvation 

B.2, det tidigare energiinnehållet 188 MJ och antagandet att 80 procent av energin 

förbrukas innan dämpningen börjar. 

 

             0,19 kW/s
2 

       0,047 kW/s
2
 

 

Tiden innan dämpning beräknas ur Ekvation B.2 för de två bränderna 

 

                      
              

    

 
  133 s 

 

                
              

     

 
  214 s 

 

Med tiderna kan den maximala effektutvecklingen beräknas enligt Ekvation B.1 till 

följande 

 

                                3360 kW 

 

                           2108 kW 

 



 

 

Kurvorna anses sedan avta med avsvalningshastigheten 0,82 kW/s
2
 som i den tidigare 

effektberäkningen ner till 1300 kilowatt. 

 

Simuleringsresultaten från CFAST för de två nya bränderna redovisas i Tabell B 2 

och Tabell B.3 nedan. 

 
Tabell B 2. Resultat CFAST-simulering för brand 2.2. 

Brand 2.2 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan golv, 

lägst 1,88 m 

100 

Temperatur, max 80 °C Uppnås ej inom 500 s 

Värmestrålning, max 2,5 kW/m
2
 Uppnås ej inom 500 s 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej inom 500 s 

 

 
Tabell B.3. Resultat CFAST-simulering för brand 2.3. 

Brand 2.3 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan golv, 

lägst 1,88 m 

150 

Temperatur, max 80 °C Uppnås ej inom 500 s 

Värmestrålning, max 2,5 kW/m
2
 Uppnås ej inom 500 s 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej inom 500 s 

 

Tiderna till kritiska förhållanden med korrektionsfaktor 1,35 beräknas enligt Ekvation 

8 och avrundas nedåt. 

 

                 61 s 

                  135 s 

                  202 s 

 

Utrymning 
Indata och resulterande detektionstid i DETACT-QS redovisas i Tabell B.4. 

Programmet använder amerikanska enheter och därför presenteras även dessa 

tillsammans med SI-enheter.  

 
Tabell B.4. Indata och resultat från DETACT-QS. 

Parameter Värde 

Takhöjd över bränslet [ft, (m)] 0.98 (0,3) 

Avstånd till närmsta rökdetektor [ft, m] 9.84 (3) 

Initial rumstemperatur [°F, (°C)] 68 (20) 

Aktiveringstemperatur [°F, (°C)] 91,4 (33) 

RTI                            1 (0,55) 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/s
2
, s & kW] 

α – 3,14
 

Tid 

0 

5 

10 

15 

20 

Effekt 

0 

78,5 

314 

706,5 

1256 



 

 

Aktiveringstid detektor [s] 2 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/s
2
, s & kW] 

α – 0,19 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 

4,8 

19 

42,8 

76 

118,8 

Aktiveringstid detektor [s] 5 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/s
2
, s & kW] 

α – 0,047 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 

1.2 

4,6 

10,4 

18,4 

28,8 

41,4 

56,4 

Aktiveringstid detektor [s] 12 

 

Tillgänglig tid 
Värsta och bästa fall för tillgänglig tid beräknas genom att subtrahera längsta 

utrymningstiden från kortaste tiden till kritiska och vice versa. 

 

För tillgänglig tid utan korrektionsfaktor ges värsta och bästa fall enligt följande 

 

               -90 s  

               100 s  

 

För tillgänglig tid med korrektionsfaktor ges värsta och bästa fall enligt följande 

 

               -74 s  

               152 s  

 
Det som matades in i @RISK redovisas i Tabell B.5 nedan. 

 
Tabell B.5. Indata till @RISK. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(2;12) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(20;50) 

Förflyttningstid =RiskUniform(28;73) 

Tid till kritiska =RiskUniform(45;150) 

Tid till kritiska med korrektionsfaktor =RiskUniform(61;202) 

 

Enligt Ekvation 7 beräknas den tillgängliga tiden med och utan korrektionsfaktor och 

dessa anges som Output till simuleringen i @RISK. 

  



 

 

Förslag till åtgärder 
Nedan redovisas beräkningar och annat till de förslagna åtgärderna. 

Organisatoriska åtgärder 
De organisatoriska åtgärdernas påverkan testas i @RISK med indata enligt Tabell B.6 

nedan. 

 
Tabell B.6. Indata för organisatoriska åtgärder till @RISK. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(2;12) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(20;50) 

Förflyttningstid =RiskUniform(28;50) 

Tid till kritiska =RiskUniform(100;150) 

Tid till kritiska med korrektionsfaktor =RiskUniform(135;202) 

Brandgasventilering 
Validering av brandgasventilationen i CFAST görs genom att använda Heskestads 

plymmodell. Resultatet redovisas i Tabell B.7 nedan. 

 
Tabell B.7. Validering av CFAST-resultat med brandgasventilering med Heskestads plymmodell. 

Brand 2.1 

Brandgasvent. 

Heskestads 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan golv, 

lägst 1,88 m 

Uppnås ej inom 500 s 

Temperatur, max 80 °C Uppnås ej inom 500 s 

Värmestrålning, max 2,5 kW/m
2
 Uppnås ej inom 500 s 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej inom 500 s 

 

  



 

 

Bilaga C: Scenario 3 
Nedan redovisas beräkningar och dylikt för scenario III. 

Effektutveckling 
Effektutvecklingskurva från de svenska försöken på staplade stolar ges av Figur C. 1, 

kurva 14. 

 
Figur C. 1. Effektutveckling för staplade stolar (Särdqvist, 1993). 

 

Tillväxthastigheten för kurva 14 i Figur C. 1 beräknas som ett medelvärde från 

tidpunkt för effekt överstigande noll till maximal effekt, beräkningen redovisas nedan 

 

  
  

  
 

    

   
              

  

För att använda denna tillväxthastighet i CFAST behövs en tid till att 

effektutvecklingen uppnår 1 000 kW, beräkningen redovisas nedan. Denna tid matas 

sedan ini CFAST då branden ska beskrivas. 

 

     

 
  

    

     
        

Tid till kritiska förhållanden 
Kontroll av giltighet för hörsalen och trappan med antagande om tvåzonsmodell och 

därmed användande av CFAST för simuleringar enligt avsnitt 2.9.1. 

 

Hörsal: 
 

 
 

     

    
        OK 

 

 
 

     

   
       OK, men speciell hänsyn. 

 

 
 

     

   
         OK 

 

Trapphus: 
 

 
 

    

   
        OK 



 

 

 

 
 

    

 
       OK 

 

 
 

    

 
          OK, men speciell hänsyn. 

 

Alla giltighetskontroller är OK, dock hamnar två inom området där särskild hänsyn 

ska tas. Särskild hänsyn tas genom en rimlighetstolkning av resultat från 

simuleringarna. Alternativet, CFD-simuleringar, är inte aktuellt på grund av de 

begränsningar som redovisas i avsnitt 1.5. 

Lägsta nivå för brandgaslagrets höjd ges av beräkningar nedan. 

 

                               
 

Validering av resultat i CFAST görs genom att använda Heskestads plymmodell. 

Resultatet redovisas i Tabell C. 1 som visar att brandgaslagrets höjd fortfarande är 

dimensionerande och att tid till kritiska förhållanden är samma som för McCaffreys 

plymmodell. 

 
Tabell C. 1. Validering av CFAST-resultat med Heskestads plymmodell. 

Brand 3.4 

Heskestad 

Kriterium Tid till kritiskt 

förhållande [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan 

golv, lägst 2 m 

130 

Temperatur, max 80 °C 460 

Värmestrålning, max 2,5 

kW/m
2
 

420 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej inom 500 s 

 

Känslighetsanalys 
En möjligt känslig variabel är tiden till det att dörren i trappan ut till det fria öppnas. 

För att undersöka detta simuleras brand 3.4, även med öppningstiderna 30 och 90 

sekunder. Resulterande tid till kritiskt förhållande för brandgaslagrets höjd ges av 

Tabell C. 2 som visar att variabeln inte är känslig. 

 
Tabell C. 2. Känslighetsanalys av öppningstid för dörr. 

Öppningstid för dörr [s] Tid till brandgaslagrets nivå ovan golv, 

lägst 2 m [s] 

30 140 

60 140 

90 140 

 

Tid till kritiska förhållanden i hörsalen för brand 1 till 6 redovisas i Tabell C. 3 till 

Tabell C. 8. 

 
Tabell C. 3. Tid till kritiska förhållanden för brand 3.1. 

 

 

Brand 3.1 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan 

golv, lägst 2 m 

130 

Temperatur, max 80 °C 270 

Värmestrålning, max 2,5 

kW/m
2
 

270 



 

 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej 

 
Tabell C. 4. Tid till kritiska förhållanden för brand 3.2. 

 

 

Brand 3.2 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan 

golv, lägst 2 m 

150 

Temperatur, max 80 °C 330 

Värmestrålning, max 2,5 

kW/m
2
 

340 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej 

 
Tabell C. 5. Tid till kritiska förhållanden för brand 3.3. 

 

 

Brand 3.3 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan 

golv, lägst 2 m 

170 

Temperatur, max 80 °C 480 

Värmestrålning, max 2,5 

kW/m
2
 

460 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej 

 
Tabell C. 6. Tid till kritiska förhållanden för brand 3.4. 

 

 

Brand 3.4 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan 

golv, lägst 2 m 

130 

Temperatur, max 80 °C 280 

Värmestrålning, max 2,5 

kW/m
2
 

310 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej 

 
Tabell C. 7. Tid till kritiska förhållanden för brand 3.5. 

 

 

Brand 3.5 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan 

golv,    lägst 2 m 

150 

Temperatur, max 80 °C 330 

Värmestrålning, max 2,5 

kW/m
2
 

370 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej 

 
Tabell C. 8. Tid till kritiska förhållanden för brand 3.6. 

 

 

Brand 3.6 

Kriterium Tid [s] 

Brandgaslagrets nivå ovan 

golv, lägst 2 m 

180 

Temperatur, max 80 °C 480 

Värmestrålning, max 2,5 

kW/m
2
 

470 

Toxicitet: CO, CO2 och O2 Uppnås ej 

 

Tider till kritiska förhållanden med korrektionsfaktor ges nedan. 

 

                        



 

 

                       

Utrymning 
Nedan presenteras beräkningar för utrymningstiden. 

Varseblivningstid 
Indata och resulterande detektionstid i DETACT-QS redovisas i Tabell C. 9. 

Programmet använder amerikanska enheter och därför presenteras även dessa 

tillsammans med SI-enheter.  

 
Tabell C. 9. Indata och resultat från DETACT-QS. 

Parameter Värde 

Takhöjd över bränslet [ft, (m)] 6.56 (2) 

Avstånd till närmsta rökdetektor 

[ft, m] 

3,28 (1) 

Initial rumstemperatur [°F, (°C)] 68 (20) 

Aktiveringstemperatur [°F, (°C)] 91,4 (33) 

RTI                            1 (0,55) 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/s
2
, s & kW] 

α – 0,047
 

Tid 

0 

5 

10 

15 

20 

Effekt 

0 

1,2 

4,7 

10,6 

18,8 

Aktiveringstid detektor [s] 17 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/s
2
, s & kW] 

α – 0,024 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

0 

0,6 

2,4 

5,4 

9,6 

15,0 

Aktiveringstid detektor [s] 23 

Tillväxthastighet α, tid och effekt  

[kW/s
2
, s & kW] 

α – 0,012 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 

0,3 

1,2 

2,7 

4,8 

7,5 

10,8 

14,7 

Aktiveringstid detektor [s] 31 

 

Tillgänglig tid 
Utrymningstiderna ges nedan. 

 

                                



 

 

                                

 

Tillgänglig tid utan korrektionsfaktor ges nedan. 

 

                                 

                                    

 

Tillgänglig tid med korrektionsfaktor ges nedan. 

 

                                 

                                    

 

Monte Carlo-simuleringar görs i @RISK med uniforma fördelningar för indata som 

visas i Tabell C. 10. 

 
Tabell C. 10. Indata till @RISK. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(17;50) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(20;60) 

Förflyttningstid =RiskUniform(147;191) 

Tid till kritiska förhållanden utan 

korrektionsfaktor 

=RiskUniform(130;180) 

Tid till kritiska förhållanden med 

korrektionsfaktor 

=RiskUniform(176;243) 

 

Enligt Ekvation 6 och 7 beräknas tillgänglig tid med ovan variabler och ges som 

Output med och utan korrektionsfaktor i @RISK. 

Förslag till åtgärder 
Nedan redovisas hur validering av förslag till åtgärder utförts angående fria 

utrymningsvägar och brandgasventilering. 

Organisatoriska åtgärder 
Monte Carlo-simuleringar görs i @RISK med uniforma fördelningar för indata som 

visas i Tabell C. 11. Åtgärden innebär att förflyttningstiden ändras då alla utgångar 

kan användas, resterande är samma som tidigare. Förflyttningstiderna ges av 

simuleringar i Simulex. 

 
Tabell C. 11. Indata till @RISK med organisatoriska åtgärder. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(17;50) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(20;60) 

Förflyttningstid =RiskUniform(39;58) 

Tid till kritiska förhållanden utan 

korrektionsfaktor 

=RiskUniform(130;180) 

Tid till kritiska förhållanden med 

korrektionsfaktor 

=RiskUniform(176;243) 



 

 

Brandgasventilering 
Monte Carlo-simuleringar görs i @RISK med uniforma fördelningar för indata som 

visas i Tabell C. 12. Åtgärden innebär att tid till kritiska förhållanden utan 

korrektionsfaktor ändrats, resterande är samma som tidigare. Tid till kritiska 

förhållande ges av simuleringar för brand 3.1 och 3.2 i CFAST med en två 

kvadratmeter stor öppning i taket i hörsalen. 

 
Tabell C. 12. Indata till @RISK med brandgasventilering. 

Variabel Indata 

Varseblivningstid =RiskUniform(17;50) 

Besluts- och reaktionstid =RiskUniform(20;60) 

Förflyttningstid =RiskUniform(39;58) 

Tid till kritiska förhållanden utan 

korrektionsfaktor 

=RiskUniform(350;470) 

 

  



 

 

Bilaga D: Indata CFAST Scenario 1 
Nedan redovisas indata till CFAST för scenario och bränder. 

 

Scenariofil scenaro.in 
VERSN,6,CFAST Simulation 

!! 

!!Environmental Keywords 

!! 

TIMES,600,-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 1,3.7,1.8,2.4,0,0,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

COMPA,Compartment 2,9.5,9,2.6,3.7,0,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

COMPA,Compartment 3,7.2,1.8,2.4,13.2,0,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

COMPA,Compartment 4,7.2,1.8,2.4,20.4,0,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

COMPA,Compartment 5,7.3,1.8,2.4,27.6,0,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

HALL,4,-1,-1,-1 

HALL,5,-1,-1,-1 

!! 

!!vent keywords 

!! 

HVENT,1,2,1,1.8,2.4,0,1,0,0,2,1 

HVENT,2,3,1,1.8,2.4,0,1,0,0,4,1 

HVENT,3,4,1,1.8,2.4,0,1,0,0,4,1 

HVENT,4,5,1,1.8,2.4,0,1,0,0,4,1 

HVENT,1,6,1,0.9,2.1,0,1,0.1,0.1,4,0 

HVENT,5,6,1,0.9,2.1,0,1,0.1,0.1,2,0 

HVENT,1,6,2,0.9,2.1,0,1,2.3,2.3,3,0 

HVENT,3,6,1,0.9,2.1,0,1,0.25,0.25,3,0 

HVENT,3,6,2,0.9,2.1,0,1,5.8,5.8,3,0 

HVENT,4,6,1,0.9,2.1,0,1,0.1,0.1,3,0 

HVENT,4,6,2,1.3,2.1,0,1,3.6,3.6,3,0 

HVENT,5,6,2,0.9,2.1,0,1,2.3,2.3,3,0 

HVENT,5,6,3,1.3,2.1,0,1,3.6,3.6,3,0 

!! 

!!fire keywords 

!! 

OBJECT,brand 2,2,7,1,0,1,1,0,0,0,1 

 

Brandfil brand 1.1 
brand 1.1 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,16.33526,50000,0.001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,32.67051,200000,0.004,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,49.00577,450000,0.009000001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,65.34103,800000,0.016,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,81.67628,1250000,0.025,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,98.01154,1800000,0.036,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,114.3468,2450000,0.04900001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,130.6821,3200000,0.064,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,147.0173,4050001,0.08100001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,163.3526,5000000,0.1,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,463.3526,5000000,0.1,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,470.8526,4050000,0.081,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,478.3526,3200000,0.064,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,485.8526,2450000,0.049,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,493.3526,1800000,0.036,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,500.8526,1250000,0.025,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,508.3526,800000,0.016,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 



 

 

,515.8525,450001.3,0.009000025,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,523.3525,200000.8,0.004000016,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,530.8525,50000.41,0.001000008,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,538.3525,8.278423E-07,1.655685E-14,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,548.3525,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

Brandfil brand 1.2 
brand 1.2 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,32.67051,50000,0.001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,65.34103,200000,0.004,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,98.01154,450000,0.009000001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,130.6821,800000,0.016,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,163.3526,1250000,0.025,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,196.0231,1800000,0.036,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,228.6936,2450000,0.04900001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,261.3641,3200000,0.064,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,294.0346,4050001,0.08100001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,326.7051,5000000,0.1,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,626.7051,5000000,0.1,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,641.7051,4050000,0.081,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,656.7051,3200000,0.064,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,671.7051,2450000,0.049,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,686.7051,1800000,0.036,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,701.7051,1250000,0.025,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,716.7051,800000,0.016,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,731.7051,450000,0.009,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,746.7051,200000,0.004,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,761.7051,50000,0.001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,776.7051,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,786.7051,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

Brandfil brand 1.3 
brand 1.3 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,130.6821,50000,0.001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,261.3641,200000,0.004,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,392.0462,450000,0.009000001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,522.7282,800000,0.016,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,653.4103,1250000,0.025,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,784.0923,1800000,0.036,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,914.7744,2450000,0.04900001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,1045.456,3200000,0.064,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,1176.139,4050001,0.08100001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,1306.821,5000000,0.1,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,1606.821,5000000,0.1,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1666.821,4050000,0.081,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1726.821,3200000,0.064,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1786.821,2450000,0.049,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1846.821,1800000,0.036,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1906.821,1250000,0.025,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1966.821,800000,0.016,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,2026.821,450000,0.009,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,2086.821,200000,0.004,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,2146.821,50000,0.001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,2206.821,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,2216.821,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

Brandfil brand 1.4 
brand 1.4 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,10.06973,19000,0.00038,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,20.13946,75999.99,0.00152,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,30.20918,171000,0.00342,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,40.27891,304000,0.006079999,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,50.34864,475000,0.0095,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 



 

 

10000,60.41837,683999.9,0.01368,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,70.4881,931000,0.01862,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,80.55782,1216000,0.02432,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,90.62756,1539000,0.03078,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,100.6973,1900000,0.038,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,400.6973,1900001,0.03800001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,408.1973,1539001,0.03078001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,415.6973,1216001,0.02432001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,423.1973,931000.5,0.01862001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,430.6973,684000.4,0.01368001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,438.1973,475000.4,0.009500007,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,445.6973,304000.3,0.006080006,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,453.1973,171000.2,0.003420005,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,460.6973,76000.16,0.001520003,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,468.1973,19000.08,0.0003800015,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,475.6973,7.864502E-08,1.5729E-15,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,485.6973,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

Brandfil brand 1.5 
brand 1.5 

60,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0.016,10,4700,9.4E-05,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

393.15,20,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

293.15,30,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0,40,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0.3,50,117500,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

10000,60,169200,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,70,231168,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,80,304272,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,90,388512,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

5E+07,100,483888,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

PLYWOOD,110,590400,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,120,708048,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,130,836832,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,140,976752,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,150,1127808,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,160,1290000,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,170,1463328,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,180,1525158,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,190,1546858,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,200,1570294,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,210,1595466,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,220,1622374,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,230,1651018,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,240,1681398,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,280,1820278,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,300,1900134,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,340,1870614,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,380,1842534,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,420,1815318,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,460,1788966,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,500,1763478,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,540,1738854,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,580,1715094,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,620,1692198,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,660,1670166,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,700,1648998,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,740,1628694,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,760,1618866,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,800,1599858,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,840,1581714,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,880,1564434,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,920,1348743,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,960,1158670,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1000,983156.8,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1040,822203.5,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1080,675810.3,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 



 

 

,1120,543976.9,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1160,426703.7,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1200,323990.4,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1240,235837.1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1280,162243.8,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1320,103210.5,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1360,58737.27,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1400,28823.99,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1440,13470.71,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1480,8748,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1520,5292,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1560,2700,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,1600,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

 

Brandfil brand 1.6 
brand 1.6 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,40.27891,19000,0.00038,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,80.55782,75999.99,0.00152,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,120.8367,171000,0.00342,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,161.1156,304000,0.006079999,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,201.3946,475000,0.0095,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

102,241.6735,683999.9,0.01368,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,281.9524,931000,0.01862,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,322.2313,1216000,0.02432,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,362.5102,1539000,0.03078,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,402.7891,1900000,0.038,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,702.7891,1900000,0.038,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,732.7891,1539000,0.03078,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,762.7891,1216000,0.02432,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,792.7891,931000,0.01862,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,822.7891,684000,0.01368,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,852.7891,475000,0.0095,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,882.7891,304000,0.00608,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,912.7891,171000,0.00342,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,942.7891,76000,0.00152,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,972.7891,19000,0.00038,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1002.789,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1012.789,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

Brandfil brand 1.7 
brand 1.7 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,10,19000,0.00038,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,20,76000,0.00152,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,30,171000,0.00342,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,35,232750,0.004655,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,35,232750,0.004655,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,95,232750,0.004655,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

2,95,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1.5,105,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,115,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,125,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

CELLULOS,135,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,145,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,155,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,165,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,175,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,185,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,195,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,205,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,215,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,225,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,235,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,600,77600,0.001552,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 



 

 

Brandfil brand 1.8 
brand 1.8 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,20,4800,9.6E-05,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,40,19200,0.000384,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,60,43200,0.000864,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,80,76800,0.001536,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,97.8,114778.1,0.002295562,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,157.8,114800,0.002296,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

2,157.8,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1.5,170,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,180,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,190,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

CELLULOS,200,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,210,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,220,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,230,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,240,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,250,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,260,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,270,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,280,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,290,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,300,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,600,38300,0.000766,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

  



 

 

  



 

 

Bilaga E: Indata CFAST Scenario 2 
Nedan redovisas indata till CFAST för scenario och bränder. 
 

Scenariofil scenaro.in 
VERSN,6,CFAST Simulation 

!! 

!!Environmental Keywords 

!! 

TIMES,500,-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,litet,3.6,3.6,2.5,4,0,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

COMPA,stort 1,15,9,2.8,0,3.6,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

COMPA,stort 2,13,7.5,2.8,7.6,12.6,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

!! 

!!vent keywords 

!! 

HVENT,1,2,1,3.6,2.5,0,1,0,0,3,1 

HVENT,2,3,1,7.5,2.8,0,1,7.5,0,3,1 

HVENT,3,4,1,2,2.4,0,1,2,0,3,0 

HVENT,3,4,2,1,2.4,0,1,5.8,0,2,0 

HVENT,3,4,3,1,2.4,0,1,11.5,0,3,0 

HVENT,1,4,1,2,2.4,0,1,1.2,0,4,0 

HVENT,1,4,2,3,2.3,2.1,1,0.3,0,1,1 

HVENT,2,4,1,3,2.7,2.5,1,2,0,2,1 

EVENT,H,3,4,1,30,1,1 

EVENT,H,3,4,2,30,1,1 

EVENT,H,3,4,3,30,1,1 

!! 

!!fire keywords 

!! 

OBJECT,GRAN(3,14)   ,1,2,3,0,1,1,0,0,0,1 

 

Brandfil GRAN(3,14) 
GRAN(3,14) 

22,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0.016,5,78500,0.00157,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

393.15,10,314000,0.00628,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

293.15,15,706500,0.01413,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0,20,1256000,0.02512,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0.3,25,1962500,0.03925,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

30,30,2826000,0.05652,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,35,3846500,0.07693,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,36.57,4199326,0.08398651,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,40,4200000,0.084,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

5E+07,60,4200000,0.084,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

 

SOFTWOOD,65,3636723,0.07273445,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,70,3111135,0.0622227,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,75,2626548,0.05253096,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,80,2182961,0.04365921,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,85,1780374,0.03560747,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,90,1418786,0.02837573,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,95,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,100,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,105,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,110,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,500,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

 



 

 

  



 

 

Brandfil GRAN(0,19) 
GRAN(0,19) 

42,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0.016,5,4750,9.5E-05,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

393.15,10,19000,0.00038,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

293.15,15,42750,0.000855,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0,20,76000,0.00152,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0.3,25,118750,0.002375,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

30,30,171000,0.00342,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,35,232750,0.004655,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,40,304000,0.00608,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,45,384750,0.007695,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

5E+07,50,475000,0.0095,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

SOFTWOOD,55,574750,0.011495,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,60,684000,0.01368,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,65,802750,0.016055,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,70,931000,0.01862,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,75,1068750,0.021375,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,80,1216000,0.02432,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,85,1372750,0.027455,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,90,1539000,0.03078,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,95,1714750,0.034295,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,100,1900000,0.038,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,105,2094750,0.041895,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,110,2299000,0.04598,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,115,2512750,0.050255,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,120,2736000,0.05472,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,125,2968750,0.059375,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,130,3211000,0.06422,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,133,3360910,0.0672182,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,133.1,3348232,0.06696464,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,140,2664180,0.0532836,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,145,2217280,0.0443456,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,150,1811380,0.0362276,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,155,1446480,0.0289296,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,160,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,500,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

 

Brandfil GRAN(0,047) 
GRAN(0,047)    

55,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0.016,5,1150,2.3E-05,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

393.15,10,4600,9.199999E-05,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

293.15,15,10350,0.000207,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0,20,18400,0.000368,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

0.3,25,28750,0.000575,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

30,30,41400,0.000828,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,35,56350,0.001127,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,40,73600,0.001472,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

1,45,93150,0.001863,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

5E+07,50,115000,0.0023,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

 

SOFTWOOD,55,139150,0.002783,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,60,165600,0.003312,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,65,194350,0.003887,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,70,225400,0.004508,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,75,258750,0.005175,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,80,294400,0.005888,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,85,332350,0.006647,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,90,372600,0.007452,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,95,415150,0.008303,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,100,460000,0.0092,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,105,507150,0.010143,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,110,556600,0.011132,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,115,608350,0.012167,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,120,662400,0.013248,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,125,718750,0.014375,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 



 

 

,130,777400,0.015548,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,135,838350,0.016767,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,140,901600,0.018032,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,145,967150,0.019343,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,150,1035000,0.0207,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,155,1105150,0.022103,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,160,1177600,0.023552,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,165,1252350,0.025047,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,170,1329400,0.026588,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,175,1408750,0.028175,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,180,1490400,0.029808,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,185,1574350,0.031487,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,190,1660600,0.033212,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,195,1749150,0.034983,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,200,1840000,0.0368,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,205,1933150,0.038663,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,210,2028600,0.040572,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,214,2106616,0.04213232,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,215,2025474,0.04050947,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,220,1638434,0.03276868,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,225,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,230,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,235,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,240,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,245,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,250,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,255,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,260,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

,500,1300000,0.026,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0 

 

  



 

 

Bilaga F: Indata CFAST Scenario 3 
Nedan redovisas indata till CFAST för scenario och bränder. 

 

Scenariofil scenaro.in 
VERSN,6,Scenario III - Brand 1 

!! 

!!Environmental Keywords 

!! 

TIMES,500,-50,0,10,10 

EAMB,293.15,101300,0 

TAMB,293.15,101300,0,50 

CJET,WALLS 

CHEMI,10,393.15 

WIND,3,10,0.16 

!! 

!!Compartment keywords 

!! 

COMPA,Hörsal,13.6,14.4,3.9,0,0,3,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

COMPA,Trappa,3.6,3.2,9,13.6,7.3,0,GYPSUM,OFF,GYPSUM 

!! 

!!vent keywords 

!! 

HVENT,1,3,1,2,2.4,0,1,6.2,0,4,0 

HVENT,1,2,1,2.9,3,0,1,7.3,0,2,1 

HVENT,2,3,1,2,2.4,0,1,0.8,0,3,0 

HVENT,1,3,2,1,2,1.9,1,6,0,1,1 

HVENT,1,3,3,1,2,1.9,1,6,0,3,1 

EVENT,H,2,3,1,60,1,1 

EVENT,V,3,1,1,20,1,1 

!! 

!!fire keywords 

!! 

OBJECT,Brand 2,1,1,13,0,1,1,0,0,0,1 

!! 

 

Brandfil Brand 1 
Brand 1 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,46.20308,100000,0.004,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,92.40617,400000,0.016,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,138.6093,900000.1,0.03600001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1800000,184.8123,1600000,0.064,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,231.0154,2500000,0.1,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,277.2185,3600000,0.144,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,323.4216,4900000,0.196,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,369.6247,6400000,0.256,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,415.8277,8100000,0.324,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

2.5E+07,462.0308,1E+07,0.4,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,762.0308,1E+07,0.4,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,777.0308,8100000,0.324,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,792.0308,6400000,0.256,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,807.0308,4900000,0.196,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,822.0308,3600000,0.144,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,837.0308,2500000,0.1,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,852.0308,1600000,0.064,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,867.0308,900000,0.036,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,882.0308,400000,0.016,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,897.0308,100000,0.004,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,912.0308,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,922.0308,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

  



 

 

Brandfil Brand 2 
Brand 2 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,62.83619,100000,0.002,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,125.6724,400000,0.008,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,188.5086,900000,0.018,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,251.3448,1600000,0.032,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,314.181,2500000,0.05,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,377.0172,3600000,0.072,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,439.8534,4900001,0.09800001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,502.6895,6400000,0.128,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,565.5258,8100001,0.162,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,628.3619,1E+07,0.2,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,928.3619,1E+07,0.2,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,943.3619,8100000,0.162,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,958.3619,6400000,0.128,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,973.3619,4900000,0.098,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,988.3619,3600000,0.072,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1003.362,2500000,0.05,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1018.362,1600000,0.032,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1033.362,900000,0.018,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1048.362,400000,0.008,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1063.362,100000,0.002,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1078.362,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1088.362,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

Brandfil Brand 3 
Brand 3 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,92.40617,100000,0.002,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,184.8123,400000,0.008,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,277.2185,900000.1,0.018,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,369.6247,1600000,0.032,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,462.0308,2500000,0.05,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,554.437,3600000,0.072,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,646.8431,4900000,0.09799999,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,739.2493,6400000,0.128,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,831.6555,8100000,0.162,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,924.0616,1E+07,0.2,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,1224.062,1E+07,0.2,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1254.062,8100000,0.162,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1284.062,6400000,0.128,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1314.062,4900000,0.098,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1344.062,3600000,0.072,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1374.062,2500000,0.05,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1404.062,1600000,0.032,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1434.062,900000,0.018,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1464.062,400000,0.008,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1494.062,100000,0.002,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1524.062,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1534.062,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

Brandfil Brand 4 
Brand 4 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,21.67117,22000,0.00044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,43.34233,88000.01,0.00176,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,65.0135,198000,0.00396,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,86.68467,352000,0.007040001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,108.3558,550000,0.011,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,130.027,792000.1,0.01584,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,151.6982,1078000,0.02156,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,173.3693,1408000,0.02816,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,195.0405,1782000,0.03564,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,216.7117,2200000,0.044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,516.7117,2200000,0.044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 



 

 

,531.7117,1782000,0.03564,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,546.7117,1408000,0.02816,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,561.7117,1078000,0.02156,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,576.7117,792000,0.01584,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,591.7117,550000,0.011,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,606.7117,352000,0.00704,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,621.7117,198000,0.00396,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,636.7117,88000,0.00176,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,651.7117,22000,0.00044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,666.7117,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,676.7117,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

Brandfil Brand 5 
Brand 5 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,29.47279,22000,0.00044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,58.94558,88000.01,0.00176,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,88.41837,198000,0.003960001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,117.8912,352000,0.007040001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,147.3639,550000,0.011,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,176.8367,792000.1,0.01584,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,206.3095,1078000,0.02156,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,235.7823,1408000,0.02816,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,265.2551,1782000,0.03564001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,294.7279,2200000,0.044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,594.7279,2200000,0.04399999,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,624.7279,1782000,0.03563999,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,654.7279,1408000,0.02815999,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,684.7279,1078000,0.02155999,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,714.7279,791999.8,0.01584,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,744.7279,549999.8,0.011,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,774.7279,351999.8,0.007039996,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,804.7279,197999.9,0.003959998,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,834.7279,87999.91,0.001759998,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,864.7279,21999.96,0.0004399991,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,894.7279,2.276566E-08,4.553132E-16,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,904.7279,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

 

Brandfil Brand 6 
Brand 6 

23,0,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.016,43.34233,22000,0.00044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

393.15,86.68467,88000.01,0.00176,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

293.15,130.027,198000,0.00396,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0,173.3693,352000,0.007040001,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

0.3,216.7117,550000,0.011,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

10000,260.054,792000.1,0.01584,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,303.3963,1078000,0.02156,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,346.7387,1408000,0.02816,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

1,390.081,1782000,0.03564,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

5E+07,433.4233,2200000,0.044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

PLYWOOD,733.4233,2200000,0.044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,763.4233,1782000,0.03564,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,793.4233,1408000,0.02816,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,823.4233,1078000,0.02156,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,853.4233,792000,0.01584,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,883.4233,550000,0.011,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,913.4233,352000,0.00704,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,943.4233,198000,0.00396,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,973.4233,88000,0.00176,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1003.423,22000,0.00044,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1033.423,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 

,1043.423,0,0,0,1,0,0.3333333,0.01,0.01,0,0,1,0 



 

 

  



 

 

Bilaga G: Persontyper i Simulex 
Nedan redovisas filen populations.ini som bland annat styr personernas gånghastighet 

i Simulex. 

 
[Simulex Population File] 

Version = 1.1 

Delimiter = "," 

Whitespace = "  ", " " 

 

[Body Types] 

0 ="Kvinna",   0.25, 0.15, 0.10, 1.5, 0.2, 0.33, 0.5, 13, 

1 ="Man",   0.25, 0.15, 0.10, 1.75, 0.15, 0.285, 0.5, 13, 

2 ="Kvinna rorelseh", 0.25, 0.15, 0.10, 1.0, 0.2, 0.5, 0.5, 13, 

3 ="Man rorelseh ",  0.25, 0.15, 0.10, 1.17, 0.15, 0.427, 0.5, 13, 

 

[Populations] 

0="Tracentrum",  2, 0, 50, 1, 50, 

1="Tracentrum rorelseh", 2, 2, 50, 3, 50,  



 

 

  



 

 

Bilaga H: Utdata Simulex Scenario 1 
Nedan redovisas utdata från Simulex. 

 

Alla utgångar öppna 
Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 3 

Number of Links = 2 

Number of People = 159 

----------------------------------------------- 

Floor 0 (DXF file: rum1.dxf ) (Size: 3.000,3.000 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.40,0.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 3 : (2.40,1.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: Plan 2.dxf ) (Size: 73.348,13.713 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 159 

Link 2 : (46.75,6.70 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (18.23,3.78 m), 0.00 degrees, 0.90 m wide 

Exit 2 : (72.25,4.20 m), 180.00 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.200,12.000 metres) 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.60,0.00 m), 270.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 0 

Link 2 : (0.65,12.00 m), 90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 1 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 0:54.1. 

 

Trappan blockerad 
Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 3 

Number of Links = 2 

Number of People = 159 

----------------------------------------------- 

Floor 0 (DXF file: rum1.dxf ) (Size: 3.000,3.000 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.40,0.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 3 : (2.40,1.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: Plan 2.dxf ) (Size: 73.348,13.713 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 159 

Link 2 : (46.75,6.70 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (18.23,3.78 m), 0.00 degrees, 0.90 m wide 

Exit 2 : (72.25,4.20 m), 180.00 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.200,12.000 metres) 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.60,0.00 m), 270.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 0 

Link 2 : (0.65,12.00 m), 90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 1 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 0:54.8. 

 

Exit 2 blockerad 
Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 3 

Number of Links = 2 

Number of People = 159 

----------------------------------------------- 

Floor 0 (DXF file: rum1.dxf ) (Size: 3.000,3.000 metres) 



 

 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.40,0.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 3 : (2.40,1.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: Plan 2.dxf ) (Size: 73.348,13.713 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 159 

Link 2 : (46.75,6.70 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (18.23,3.78 m), 0.00 degrees, 0.90 m wide 

Exit 2 : (72.25,4.20 m), 180.00 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.200,12.000 metres) 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.60,0.00 m), 270.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 0 

Link 2 : (0.65,12.00 m), 90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 1 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 1:24.5. 

 

Exit 1 blockerad 
Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 3 

Number of Links = 2 

Number of People = 159 

----------------------------------------------- 

Floor 0 (DXF file: rum1.dxf ) (Size: 3.000,3.000 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.40,0.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 3 : (2.40,1.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: Plan 2.dxf ) (Size: 73.348,13.713 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 159 

Link 2 : (46.75,6.70 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (18.23,3.78 m), 0.00 degrees, 0.90 m wide 

Exit 2 : (72.25,4.20 m), 180.00 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.200,12.000 metres) 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.60,0.00 m), 270.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 0 

Link 2 : (0.65,12.00 m), 90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 1 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 0:54.1. 

 

75 procent av personantalet 
Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 3 

Number of Links = 2 

Number of People = 119 

----------------------------------------------- 

Floor 0 (DXF file: rum1.dxf ) (Size: 3.000,3.000 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.40,0.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 3 : (2.40,1.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: Plan 2.dxf ) (Size: 73.348,13.713 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 119 

Link 2 : (46.75,6.70 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (18.23,3.78 m), 0.00 degrees, 0.90 m wide 

Exit 2 : (72.25,4.20 m), 180.00 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.200,12.000 metres) 



 

 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.60,0.00 m), 270.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 0 

Link 2 : (0.65,12.00 m), 90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 1 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 0:45.6. 

 

125 procent av personantalet 
Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 3 

Number of Links = 2 

Number of People = 197 

----------------------------------------------- 

Floor 0 (DXF file: rum1.dxf ) (Size: 3.000,3.000 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.40,0.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 3 : (2.40,1.52 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: Plan 2.dxf ) (Size: 73.348,13.713 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 197 

Link 2 : (46.75,6.70 m), -90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (18.23,3.78 m), 0.00 degrees, 0.90 m wide 

Exit 2 : (72.25,4.20 m), 180.00 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.200,12.000 metres) 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.60,0.00 m), 270.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 0 

Link 2 : (0.65,12.00 m), 90.00 degrees, 1.20 m wide, connected to Floor 1 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 1:03.1. 

 
  



 

 

  



 

 

Bilaga I: Utdata Simulex Scenario 2 
Nedan redovisas utdata från Simulex. 

 

Scenario II 
Number of Floors = 1 

Number of Staircases = 0 

Number of Exits = 3 

Number of Links = 0 

Number of People = 150 

----------------------------------------------- 

 

Floor 0 (DXF file: scenario2.dxf ) (Size: 26.214,21.180 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 150 

Exit 1 : (6.35,8.90 m), 0.00 degrees, 1.90 m wide 

Exit 2 : (1.90,20.85 m), -90.00 degrees, 0.90 m wide 

Exit 3 : (0.60,19.65 m), 30.07 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

 

All people reached the exit in 0:37.7. 

 

Number of people through all exits over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5 12 

10 29 

15 23 

20 24 

25 24 

30 22 

35 10 

40  6 

 

Number of people through Exit 1 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  5 

10 19 

15 23 

20 24 

25 24 

30 22 

35 10 

40  6 

 

Number of people through Exit 2 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  5 

10  7 

15  0 

20  0 

25  0 

30  0 

35  0 

40  0 

 

Number of people through Exit 3 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  2 

10  3 

15  0 

20  0 

25  0 

30  0 

35  0 

40  0 

 

  



 

 

Scenario II – tvinga folk att fördela sig över utgångarna 
Number of Floors = 1 

Number of Staircases = 0 

Number of Exits = 3 

Number of Links = 0 

Number of People = 150 

----------------------------------------------- 

 

Floor 0 (DXF file: scenario2.dxf ) (Size: 26.214,21.180 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 150 

Exit 1 : (6.35,8.90 m), 0.00 degrees, 1.90 m wide 

Exit 2 : (1.90,20.85 m), -90.00 degrees, 0.90 m wide 

Exit 3 : (0.60,19.65 m), 30.07 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

 

All people reached the exit in 0:28.0. 

 

Number of people through all exits over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  8 

10 36 

15 39 

20 37 

25 22 

30  8 

 

Number of people through Exit 1 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  2 

10 18 

15 23 

20 21 

25  9 

30  2 

 

Number of people through Exit 2 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  2 

10 11 

15 10 

20  9 

25 10 

30  6 

 

Number of people through Exit 3 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  4 

10  7 

15  6 

20  7 

25  3 

30  0  



 

 

Scenario II – Utgång 2A blockerad 
Number of Floors = 1 

Number of Staircases = 0 

Number of Exits = 2 

Number of Links = 0 

Number of People = 150 

----------------------------------------------- 

 

Floor 0 (DXF file: scenario2.dxf ) (Size: 26.214,21.180 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 150 

Exit 2 : (1.90,20.85 m), -90.00 degrees, 0.90 m wide 

Exit 3 : (0.60,19.65 m), 30.07 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

 

All people reached the exit in 0:49.3. 

 

Number of people through all exits over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  7 

10 17 

15 18 

20 17 

25 17 

30 18 

35 16 

40 18 

45 14 

50  8 

 

Number of people through Exit 2 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  5 

10 10 

15 10 

20  9 

25  9 

30 10 

35  8 

40 10 

45  9 

50  8 

 

Number of people through Exit 3 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  2 

10  7 

15  8 

20  8 

25  8 

30  8 

35  8 

40  8 

45  5 

50  0 

  



 

 

Scenario II – Utgång 2B eller 2C blockerad 
Number of Floors = 1 

Number of Staircases = 0 

Number of Exits = 2 

Number of Links = 0 

Number of People = 150 

----------------------------------------------- 

 

Floor 0 (DXF file: scenario2.dxf ) (Size: 26.214,21.180 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 150 

Exit 1 : (6.35,8.90 m), 0.00 degrees, 1.90 m wide 

Exit 2 : (1.90,20.85 m), -90.00 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

 

All people reached the exit in 0:37.7. 

 

Number of people through all exits over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5 10 

10 29 

15 25 

20 24 

25 24 

30 22 

35 10 

40  6 

 

Number of people through Exit 1 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  5 

10 19 

15 23 

20 24 

25 24 

30 22 

35 10 

40  6 

 

Number of people through Exit 2 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  5 

10 10 

15  2 

20  0 

25  0 

30  0 

35  0 

40  0 

 

Scenario II – Utgång 2B och 2C blockerad 
Number of Floors = 1 

Number of Staircases = 0 

Number of Exits = 1 

Number of Links = 0 

Number of People = 150 

----------------------------------------------- 

 

Floor 0 (DXF file: scenario2.dxf ) (Size: 26.214,21.180 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 150 

Exit 1 : (6.35,8.90 m), 0.00 degrees, 1.90 m wide 

----------------------------------------------- 

 

All people reached the exit in 0:44.4. 

 

Number of people through all exits over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  5 



 

 

10 20 

15 23 

20 23 

25 25 

30 23 

35 11 

40 12 

45  8 

 

Number of people through Exit 1 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  5 

10 20 

15 23 

20 23 

25 25 

30 23 

35 11 

40 12 

45  8 

 

Scenario II – Utgång 2A och 2B eller 2A och 2C blockerad 
Number of Floors = 1 

Number of Staircases = 0 

Number of Exits = 1 

Number of Links = 0 

Number of People = 150 

----------------------------------------------- 

 

Floor 0 (DXF file: scenario2.dxf ) (Size: 26.214,21.180 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 150 

Exit 2 : (1.90,20.85 m), -90.00 degrees, 0.90 m wide 

----------------------------------------------- 

 

All people reached the exit in 1:12.6. 

 

Number of people through all exits over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  5 

10 11 

15  7 

20 11 

25 11 

30 11 

35  9 

40 12 

45  9 

50 11 

55 11 

60 12 

65 10 

70 10 

75 10 

 

Number of people through Exit 2 over 5-second periods 

Time(s), N (People) 

 5  5 

10 11 

15  7 

20 11 

25 11 

30 11 

35  9 

40 12 

45  9 

50 11 

55 11 

60 12 



 

 

65 10 

70 10 

75 10  



 

 

Bilaga J: Utdata Simulex Scenario 3 
Nedan redovisas utdata från simuleringar i Simulex. Utdata över hur många som 

passerar olika länkar och utgångar har inte tagits med, endast totala förflyttningstiden 

är relevant för scenariot. 

 

Nedan redovisas utdata för maximal förflyttningstid. 
 
Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 1 

Number of Links = 2 

Number of People = 130 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: scenario III ...dxf ) (Size: 4.000,4.203 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.30,2.63 m), -135.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (3.05,3.25 m), -135.00 degrees, 2.00 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 2 (DXF file: scenario III_...dxf ) (Size: 16.642,19.884 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 130 

Link 2 : (10.95,2.05 m), -45.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Staircase 

0 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.000,10.000 metres) 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.50,0.00 m), 270.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Floor 1 

Link 2 : (0.50,10.00 m), 90.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Floor 2 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 3:10.8. 

 

Nedan redovisas utdata för minimal förflyttningstid. 

 
Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 1 

Number of Links = 2 

Number of People = 130 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: scenario III ...dxf ) (Size: 4.000,4.203 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.30,2.63 m), -135.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (3.05,3.25 m), -135.00 degrees, 2.00 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 2 (DXF file: scenario III_...dxf ) (Size: 16.642,19.884 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 130 

Link 2 : (10.25,2.10 m), -119.05 degrees, 1.00 m wide, connected to 

Staircase 0 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.000,10.000 metres) 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.50,0.00 m), 270.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Floor 1 

Link 2 : (0.50,10.00 m), 90.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Floor 2 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 2:26.8. 

 

Nedan redovisas maximal förflyttningstid med åtgärder, då inga utgångar är 

blockerade. 
 

Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 2 

Number of Links = 2 



 

 

Number of People = 130 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: scenario III ...dxf ) (Size: 4.000,4.203 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.30,2.63 m), -135.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (3.05,3.25 m), -135.00 degrees, 2.00 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 2 (DXF file: scenario III_...dxf ) (Size: 16.642,19.884 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 130 

Link 2 : (10.32,2.56 m), -90.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 2 : (8.15,19.60 m), -90.00 degrees, 2.00 m wide 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.000,10.000 metres) 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.50,0.00 m), 270.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Floor 1 

Link 2 : (0.50,10.00 m), 90.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Floor 2 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 0:57.3. 

 

Nedan redovisas minimal förflyttningstid med åtgärder, då inga utgångar är 

blockerade. 

 
Number of Floors = 2 

Number of Staircases = 1 

Number of Exits = 2 

Number of Links = 2 

Number of People = 130 

----------------------------------------------- 

Floor 1 (DXF file: scenario III ...dxf ) (Size: 4.000,4.203 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 0 

Link 1 : (2.30,2.63 m), -135.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 1 : (3.05,3.25 m), -135.00 degrees, 2.00 m wide 

----------------------------------------------- 

Floor 2 (DXF file: scenario III_...dxf ) (Size: 16.642,19.884 metres) 

Number of People Initially in This Floor = 130 

Link 2 : (10.32,2.56 m), -90.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Staircase 

0 

Exit 2 : (8.15,19.60 m), -90.00 degrees, 2.00 m wide 

----------------------------------------------- 

Staircase 0 (Size: 1.000,10.000 metres) 

Number of People Initially in This Stair = 0 

Link 1 : (0.50,0.00 m), 270.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Floor 1 

Link 2 : (0.50,10.00 m), 90.00 degrees, 1.00 m wide, connected to Floor 2 

----------------------------------------------- 

All people reached the exit in 0:38.4. 

  



 

 

 


