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Sammanfattning 
I denna rapport redovisas en brandteknisk riskvärdering av Västerport köpcentrum i Nyköping. 

Den gjordes som en del av kursen Brandteknisk riskvärdering (BTR) som ges av Avdelningen för 

brandteknik och riskhantering vid Lunds Tekniska Högskola. Rapporten skrevs i studiesyfte och 

därför togs hänsyn endast till personsäkerhet vid utrymning. Syftet med rapporten var att ge en 

uppfattning om hur brandskyddet för Västerports köpcentrum är och att ge förslag på åtgärder 

så att det uppfyller den lagstiftning och de behov som finns. Rapporten ger även förslag på 

åtgärder som syftar till förbättrat brandskydd men som inte ska ses som krav. 

Västerport köpcentrum är en 5000 kvadratmeter stor galleria som innehåller klädbutiker, 

restauranger, caféer och liknande affärsverksamheter. Fastigheten ägs av Dalhälls Fastigheter 

AB och förvaltas av Lennander FastighetsFörvaltning AB. Förutom vanlig shopping i gallerian 

anordnas det även evenemang såsom idolsigneringar vilket innebär stor koncentration av 

människor på en liten yta.  

Arbetet följde ett flödesschema där första punkten var att göra ett platsbesök. Under 

platsbesöket identifierades möjliga brandscenarier, hur det systematiska brandskyddsarbetet 

sker samt hur det efterföljs. Det gjordes även en enkätundersökning med butikspersonalen 

angående deras kunskap om brandskyddet. Efter en grovanalys av de möjliga brandscenarierna 

valdes tre stycken ut för vidare analys. Dessa var: 

 Brandscenario 1 – Brand i klädställ på JC 

 Brandscenario 2 – Brand på Birgers konditori 

 Brandscenario 3 – Garagebrand  

Därefter togs effektutvecklingskurvor fram som representerade det brännbara material som 

fanns i de tre scenarierna. Scenarierna simulerades i programmet FDS för att få tiden till kritiska 

förhållanden i gallerian och resultaten kontrollerades sedan i simuleringsprogrammet CFAST . 

Tiden det tar att utrymma gallerian simulerades med programmet Simulex. För att se om säker 

utrymning är möjlig jämfördes tiden till de kritiska förhållandena med tiden för utrymning. 

Resultaten kontrollerades med en känslighetsanalys vilken visade att säker utrymning kan ske 

under förutsättning att sprinklersystem och rökluckor fungerar som avsett. Detta visar hur 

viktigt det är med ett kontinuerligt systematiskt brandskyddsarbete. Utrymningsanalysen av de 

kvantifierade brandscenarierna och utrymningssimuleringarna visade att tillfredställande 

utrymning av Västerport köpcentrum är möjlig under förutsättningar att de åtgärder som skall 

genomföras verkställs. 

De åtgärder som författarna kom fram till skall samt bör genomföras redovisas nedan: 

Åtgärder som skall göras: 

 Uppdatera brandskyddsdokumentationen. 

 Förankra det systematiska brandskyddsarbetet hos de anställda i butikerna.  

 Frigöra utrymningsvägarna på JC:s källarplan, samt förbättra möjligheten att utrymma 

genom Lindex bakre dörr på entréplan. 

 Ta bort förråden under samt uppe vid spiraltrappan i garaget. 

 



 Se över utrymningsdörrarna och åtgärda svåröppnade sådana. 

 Upphöra med att förvara möblerna på torget under evenemang. 

 

Åtgärder som bör göras: 

 Uppdatera brandskyddsplanen. 

 Införa talat utrymningslarm i hela gallerian. 

 Endast använda moped- och MC-platserna till vad de är avsedda för. 

 Inte använda icke brandklassade väggar i utrymningsvägar. 

Slutsatser: 

 Det är viktigt att fastställa regelbundna rutiner för underhåll och kontroll av de aktiva 

systemen, samt att följa dessa. En viktig förutsättning för att kunna bedriva dessa 

kontroller är att det finns fullständiga och regelbundet uppdaterade ritningar över 

gallerian. Detta gäller såväl byggnadsritningar som ritningar över var de aktiva 

brandskydden finns utplacerade. Det är också viktigt att det finns fullständiga 

specifikationer över de aktiva system som används i gallerian. 

 Det är viktigt att det förs en dialog mellan centrumledning, förvaltning, ägare och 

butiker, så att det finns en tydlig fördelning över vem som gör vad angående det 

systematiska brandskyddsarbetet och vid utrymning.  

 Bönornas delikatesser tillåts utvidga sin butik då det inte påverkar personsäkerheten vid 

utrymning.  

 En garagebrand påverkar ej de utrymmande personerna i övriga fastigheten. 

 Om åtgärderna som skall genomföras verkställs bedöms utrymningssäkerheten på 

Västerport köpcentrum vara fullgod. 



Nomenklatur 
Beteckningar och enheter för de storheter som används i rapporten. 
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Förkortningar 

Förklaringar till de olika förkortningar som används i rapporten. 

BBR = Boverkets byggregler 

BBRAD = Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd 

BFS = Boverkets författningssamling 

CAD = Computer-Aided Design 

CFAST = Consolidated Model of Fire Growth and Smoke Transport 

Detact-QS = DETector ACTuation – Quasi Steady 

FDS = Fire Dynamics Simulator 

LSO = Lagen om skydd mot olyckor 

MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

SFPE = Society of Fire Protection Engineers 

SRVFS = Statens räddningsverks (nuvarande MSB) författningssamling 
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1 Inledning 
I denna rapport görs en brandteknisk riskvärdering av Västerports köpcentrum i Nyköping. 

Rapporten utvärderar personsäkerheten för de personer som befinner sig i gallerian vid 

utrymning i händelse av brand. På uppdrag av fastighetsägaren kommer rapporten även att 

utreda om utbyggnad av en specifik butik i gallerian kan ske, då detta i så fall skulle innebära en 

reducering av utrymningsvägarna i gallerian. 

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att få kunskap om brandskyddet på Västerport köpcentrum och ge 

förslag på åtgärder för att uppfylla fullgott brandskydd. Åtgärderna ska vara möjliga att 

genomföra inom rimliga ekonomiska och administrativa ramar. Vidare är syftet med rapporten 

att knyta samman erhållna kunskaper från tidigare kurser med nya kunskaper i kursen 

Brandteknisk riskvärdering (VBR054).  

1.2 Mål 
Målet med rapporten är att utvärdera om en tillfredställande utrymning, vid händelse av brand, 

kan genomföras av Västerports köpcentrum. Om befintligt brandskydd inte anses tillräckligt för 

att genomföra en tillfredställande utrymning kommer förslag att ges på åtgärder och 

förbättringar för att uppnå detta. Målet är även att kontrollera om ombyggnation av en specifik 

butik är möjlig och om det i så fall skulle innebära försämrade utrymningsmöjligheter.  

1.3 Metod 
Det befintliga brandskyddet på Västerport diskuteras utifrån krav och råd som finns i LSO och 

enligt Arbetsmiljöverket. Personsäkerheten vid utrymning utvärderas för att kunna dra 

slutsatser om det befintligt brandskydd är tillräckligt. Om det befintliga brandskyddet anses 

undermåligt kommer förslag på åtgärder tas fram. Rapporten kommer följa en arbetsgång som 

presenteras i flödesschemat i figur 1.1. 

1.3.1 Flödesschema 

I avsnittet presenteras flödesschemat, se figur 1.1, samt innebörden av de olika momenten. 



 

Figur 1.1 visar rapportens arbetsgång. 

Platsbesök 
Först genomförs ett platsbesök för att få en bild av hur gallerian ser ut och över vilken 

problematik som finns kring en utrymning. Utrymningsvägar och utrymningsdörrar identifieras 

och kontrolleras med avseende på om de är blockerade eller för dåligt markerade för att 

besökande i gallerian ska uppmärksamma dem.  

  



Avgränsningar 
Då rapporten endast tar hänsyn till personsäkerheten för de personer som befinner sig i 

gallerian avgränsas därför de delarna av byggnaden där personsäkerheten för dessa personer 

inte påverkas inom rimliga tidsramar för utrymning. 

Grovanalys 
Grovanalys av utrymning görs genom verifiering av befintligt brandskydd med avseende på 

bland annat brandbelastning och utrymningsvägar. Ett antal brandscenarier väljs efter 

observationer under platsbesöket och sannolikhet och konsekvens för dessa bedöms kvalitativ 

med vägledning av statistik. Därefter placeras dessa ut i en riskmatris graderad från 1-4 där 1 är 

ej troligt/liten konsekvens och 4 är mycket troligt/stor konsekvens.  

Val av brandscenarier 
Utifrån riskmatrisen väljs de scenarier som anses ha störst risk. Dessa kommer sedan att 
användas när utvärdering av personsäkerheten vid utrymning görs. 
 
Analys av brandscenarier 
När brandscenarierna har valts simuleras dessa i programmen FDS för att uppskatta tiden till 

kritiska förhållanden. Kontroll av simuleringarna kommer att göras med hjälp av CFAST och 

kvalitativa resonemang. 

Analys av utrymningsmöjligheter 
Programmet Simulex används för att simulera hur lång tid utrymningen tar. 

Personsäkerhetsanalys 
Under personsäkerhetsanalysen jämförs tiden till kritiska förhållanden med utrymningstiden 

för att se om personsäkerheten vid utrymning uppfylls. Om utrymningstiden understiger den tid 

det tar för kritiska förhållanden att uppnås, anses utrymningen säker. 

Känslighetsanalys 
För att ta hänsyn till de osäkerheter som uppstår i samband med simuleringarna görs en 

känslighetsanalys för att ta reda på om resultaten kvarstår vid ändrade förhållanden.  

Åtgärder 
Åtgärder föreslås utifrån platsbesöket, utifrån om personsäkerheten inte bedöms uppfyllas samt 

utifrån om känslighetsanalysen visar andra resultat än de ordinarie simuleringarna. 

1.4 Avgränsningar 
Utrymningen behandlar bara den tid det tar för personer i byggnaden att utrymma ut till det fria 

eller till annan säker brandcell och ingen vidare analys görs därefter.  

I gallerian avgränsas Hallbergs guld, el-centraler och bostäderna på plan två och tre, då alla 

dessa utrymmen är egna brandceller. I källaren avgränsas brandcellsindelade utrymmen och 

därför tar rapporten endast hänsyn utrymningsvägarna och garaget.   

  



  



2 Objektsbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av Västerports köpcentrum efter iakttagelser gjorda under 

platsbesöket.  

2.1 Utformning 
Västerport köpcentrum är en galleria i centrala Nyköping, belägen i korsningarna Västra 

storgatan/Bagaregatan och Västra Kvarngatan/Bagaregatan. Fastigheten ägs av Dalhälls 

Fastigheter AB och förvaltas av Lennander FastighetsFörvaltning AB. Gallerian byggdes i slutet 

av 80-talet, medan entrén mot Västra Storgatan byggdes 2001. Flera butiker har genomgått 

ombyggnationer sedan fastigheten byggdes.  

Västerport har en yta på ungefär 5000 m2 och förväntas att som mest rymma 2000 personer. 

Gallerians takhöjd är olika från butik till butik men med en genomsnittlig höjd på 3,4 meter. 

Gallerian består av källare, entréplan (själva gallerian) och ovanliggande lägenheter i en och två 

våningar. I gallerian finns det 25 butiker och restauranger i entréplan. Figur 2.1 visar 

entréplanet och där kan ses att butikerna ligger utmed med en gång som går genom gallerian 

och förbinder huvudentréerna från Västra Storgatan och Västra Kvarngatan med varandra, se 

punkt A och J. Mitt i gallerian finns ett torg med servering. Figuren visar även källarplanet där 

det finns förråd, personalrum och ett parkeringsgarage för de boende och anställda, men även 

två av butikerna har affärsytor i detta plan. 

  



 

 

Figur 2.1 visar ritningar över Västerport köpcentrum. Den översta ritningen visar entréplan och den understa 
ritningen visar källarplan. Siffrorna markerar butiker och bokstäverna nödutgångar. 

  



Gemensamt för butikerna är att väggarna är av betong eller gips med färg på och att det på vissa 

ställen sitter brännbar beklädnad på dessa. Innertaket i gallerian består i de allmänna delarna 

och i en del av butikerna av korsade metallribbor, se bild 2.2.  I resten av gallerian består 

innertaket av plattor i någon form av isoleringsmaterial eller av betong. Gemensamt för många 

av butikerna är att de har ställ/dekorationer ute i galleriagången se bild 2.2.  

Bild 2.2 visar taket i galleriagången och en del av de ställ som butikerna placerat ut. 

En beskrivning av butikerna i entréplan och mellanliggande utrymningsdörrar kommer att göras 

motsols, enligt figur 2.1, med start vid entrén vid Västra Storgatan med början på McDonald’s, 

markerad med punkt 1, och avslutas med Sandbergs/Hallbergs guld vid punkt 20 och 21. 

Därefter beskrivs källarplanet. 

McDonald’s 
McD n ld’s är en sn bbm tsrestaurang med sittplatser i anslutning till köket, se punkt 1. 

Köksutrustningen består bland annat av stekbord och fritös. Restaurangen har två ingångar, en 

från galleriagången och en från Västra Storgatan, se punkt B. Det finns även en nödutgång som 

leder genom personalutrymmena ner i källaren och vidare ut i kulverten under gallerian.  

Apoteket 
Apoteket ligger vid punkt 2 och har sin entré i galleriagången. I personalutrymmena finns en 

nödutgång som leder ut till Bagaregatan, se punkt C. Personalutrymmena var under platsbesöket 

fyllda med kartonger och lådor vilket gjorde det svårt att ta sig fram där.  

  



Hälsokraft 
Vid punkt 3 ligger Hälsokraft, vilket är en förhållandevis liten butik som säljer naturläkemedel 

och liknande produkter. Butiken nås enbart via galleriagången. 

Lindex 
Lindex är en till ytan relativt stor klädbutik i två plan som är förbundna genom två rulltrappor, 

se punkt 4. På övervåningen finns utgång ut i gallerian och en nödutgång i bakre delen av affären 

som leder ut på Bagaregatan, se punkt D. Från personalutrymmena finns en utrymningsväg, via 

en lastkaj, som leder ut på Bagaregatan, se punkt E. I källarplanet finns två nödutgångar i 

vardera änden av butiken som leder till utrymningsvägar i källaren, punkt S och T.  

JC/Turnip/Choose 
De tre butikerna JC, Turnip och Choose delar affärsyta i gallerian och säljer kläder och skor, se 

punkt 5. Affärsytan består av två plan förbundna med två rulltrappor och en vanlig trappa. På 

entréplan finns JC och utgångarna är genom galleriagången. I källarplanet finns JC, Turnip och 

Choose. Vid botten av rulltrappan ligger Choose som säljer skor och har varma lampor som är 

riktade mot skorna. Det finns två nödutgångar, se punkt U och V, på detta plan som leder till 

utrymningsvägar i källaren.  

Brothers/Lava 
De två klädesbutikerna, Brothers och Lava, delar butiksyta, se punkt 6. Butiken har en ingång 

från gallerian och en ingång från Bagaregatan, punkt F.  

Nödutgång mellan JC och Brothers/Lava 

Mellan JC och Brothers/Lava finns en nödutgång som leder genom en korridor, via en branddörr, 

till en lastkaj och vidare ut till Bagaregatan, se punkt E.  

3-butiken  
Butiken är till ytan relativt liten. Där säljs mobiltelefoner och det mesta av inredningen och 

produkterna är uppsatta på väggarna, se punkt 7. Butiken nås endast genom entrén mot 

galleriagången. 

Game Stop 
Butiken säljer data- och tv-spel, se punkt 8. Spelen är placerade på hyllor som är fastsatta i 

väggarna eller i ställ på golvet, i mitten av butiken. Det är relativt hög temperatur i butiken på 

grund av varma lampor. Butiken nås endast genom entrén mot galleriagången. 

Systembolaget 
Systembolaget finns vid punkt 9. Butiken har två utgångar mot galleriagången, varav den ena 

endast är till för utrymning och den andra är butikens entré. Butiken har också nödutgångar som 

går genom lagret, där den ena går via en branddörr, ut på en lastkaj till Bagaregatan, se punkt G 

och den andra går via personalrummet ut genom ett fönster till Västra Kvarngatan, se punkt H. 

För att undvika att pallar placeras i utrymningsvägen på lagret är den markerad med två gula 

streck på golvet. I väggen ut mot gallerian finns fönster, se bild 2.3. Spärrarna vid ingången går 

inte att gå igen m på ”fel” håll, däremot kan spärrarna vid kassorna tryckas åt ”fel” håll och på så 

sätt passeras. 

  



Serveringsplats 
Utanför Systembolaget finns en yta i galleriagången som har varit plats för servering, men idag 

finns där endast en elektrisk leksak och några blomkrukor, se bild 2.3. I framtiden finns planer 

på att denna yta ska användas för placering av stånd för mobilförsäljare och liknande. 

 

Bild 2.3 visar galleriagången vid serveringsområdet utanför Systembolaget. Till vänster syns delar av 

Dea/Axelssons, Glasögonmagasinet och Adams Frukt & Godis. 

Restaurang Mulino 
Restaurangen ligger vid punkt 10 och har en ingång från Västra Kvarngatan, se punkt I, och en 

ingång från gallerian. Restaurang Mulino har längre öppettider än övriga gallerian, vilket 

innebär att det efter gallerians ordinarie stängningstid endast kommer att finnas en möjlig 

nödutgång ut ur restaurangen. Det högsta tillåtna personantalet på restaurangen är 35 personer. 

Restaurangen har alkoholservering och förutom matplatser finns det även två spelautomater. 

Ute i baren finns en fritös och ett stekbord och bakom baren finns utrymme med diskbänk och 

personaltoalett.  

Adams Frukt & Godis 
Butiken är fylld av diverse föremål, allt från tidningar och godis, till leksaker och 

prydnadsföremål. Det finns en ingång från Västra Kvarngatan, se punkt K, en från galleriagången 

och en nödutgång i bakkant av butiken som är leder ut i ett trapphus som har förbindelse med 

Västra Kvarngatan, se punkt L. Butiken finns vid punkt 11. 

Glasögonmagasinet 
Butiken, som finns vid punkt 12, har öppen planlösning med glasögon upphängda på väggarna 

och soffgrupper på golvet. Det finns undersökningsrum längst bak i butiken. En utrymningsväg 

går via personalutrymmena ut i ett trapphus som leder ut till Västra Kvarngatan, se punkt L.  

Dea/Axelssons 
Dea och Axelssons delar en stor affärsyta där de säljer kläder, se punkt 13. Butiken har två 

utgångar ut i galleriagången och en nödutgång i bakkant som leder ut i det fria, se punkt M.  

  



 

Birgers konditori/torget 
Vid punkt 14 finns ett torg i gallerian där Birgers konditori ligger. Runt själva caféet finns en 

servering med fåtöljer, bord och en mikrovågsugn. Det finns även en liten upphöjd servering 

som används som scen vid evenemang. Vid evenemangen töms serveringen och scenen på 

möbler som istället placeras mitt på torget. Birgers konditori har ett kök som ligger bakom 

scenen, men med enbart personalingång från torget. För vy över torget se bild 2.4. 

Nödutgång vid torget 

Bredvid scenen, se punkt N, finns en nödutgång som leder ut i ett trapphus och vidare ut till en 

gårdsplan bakom gallerian. 

 

Bild 2.4 visar torget med Birgers konditori och rökluckor i taket. I bakgrunden syns Bönornas delikatesser 
och till höger i bild syns nödutgången. 

Bönornas delikatesser 
Bönornas delikatesser säljer bland annat kaffe och te, och kan ses i bakgrunden i bild 2.4. Längs 

med butiken finns idag en gång som dels används av besökare till butiken men som även 

fungerar som utgång ut ur gallerian, se punkt 15. Gången har tidigare varit en del av butiksytan 

vilket butiken framfört önskemål om att få använda gången som igen. Dörren ut ur gången är 

skyltad med utrymningsskylt.  

Salong Baresso & shop 
Denna butik är en frisörsalong och ligger vid punkt 16. Salongen har en ingång i bakkant, se 

punkt P, och en ingång från torget i gallerian. 



Pressbyrån 
Butiken ligger vid punkt 9 och säljer livsmedel och tidningar. Den har en ingång via 

galleriagången. 

Exchange 

Exchange ligger vid punkt 7 och är ett växlingskontor. Butiken har luckor ut mot gallerian vilket 

innebär att det enbart är personal som befinner sig på affärsytan.  

Nödutgång Q 

Mellan Exchange och Telenor finns två stora utrymningsdörrar som leder ut på gårdsplanen och 

vidare ut på Västra Storgatan, se punkt Q. 

Telenor 
Telenor säljer mobiltelefoner och ligger vid punkt 3. Butiken har en ingång från gallerian och en 

ingång från Västra Storgatan, se punkt R.  

Källarplan 
Från garaget finns fyra utrymningsvägar, en uppför en ramp och ut genom garagedörren, en via 

en spiraltrappa upp mot Västra Kvarngatan, en ut genom källargången ut till Bagaregatan och en 

via trapphuset förbi larmtablån ut på Västra Kvarngatan, se punkt L, X och Z. I garaget används 

moped- och MC-platser av butikerna och boende som förvaringsutrymme, se bild 2.5 och 2.6 och 

boende har även ställt upp saker mot väggarna. Det finns två nätförråd i garaget beklädda med 

plywoodskivor.  Vid toppen av spiraltrappan finns ytterligare ett nätförråd beklätt med 

plywoodskivor. 

 

Bild 2.5 visar mopedplatsen i garaget. Bild 2.6 visar MC-platsen i garaget. 

Det finns två utrymningsvägar för övriga utrymmen i källaren, se punkt Y och N. En via 

källargångarna ut till Bagaregatan, en via ett trapphus upp till den nödutgång som även 

nödutgången från torget leder till.  

Sandbergs/Hallbergs guld 
Dessa butiker ligger vid punkt 20 och 21 i figur 2.1. De ligger i en annan fastighet och är avskilda 

från gallerian.  



2.2 Ventilationssystem 
Gallerian har två FTX-aggregat på vinden, vilka ger tilluft till butikerna, och central frånluft i 

gallerigången. Systembolaget och dess omkringliggande utrymmen, som tillsammans är en egen 

brandcell, har en separat ventilationsanläggning. Även garaget har en egen anläggning. 

Byggnaden med Sandbergs samt Hallbergs guld har ett gemensamt FTX-aggregat. Restaurang 

Mulin   ch McD n ld’s h r båda separata imkanaler och fläktar med avluftning över taket. 

S prummet på McD n ld’s h r sep r t frånluftsfläkt (Knudsen, 2006). Utifrån 

ventilationsritningarna dras slutsatsen att bostäderna ovanpå gallerian har egna 

ventilationsanläggningar. 

  



3 Brandskydd 
I detta kapitel presenteras det befintliga brandskyddet på Västerport köpcentrum, samt en 

värdering av detta.  

Byggnaden i vilken Västerports köpcentrum är belägen är, som tidigare beskrivits, i fyra 

våningsplan som omfattar bland annat köpcentrum, garage och lägenheter. Gallerian förväntas 

rymma fler än 150 personer och besökarna förväntas vara vakna men inte ha god kännedom, 

därför betraktas hela gallerian utifrån Boverkets byggregler ha verksamhetsklass 2B. 

Restaurang Mulino serverar alkohol men då detta är i begränsad omfattning påverkar inte det 

verksamhetsklassen. Utifrån Boverkets byggregler, med avseende på att gallerian är belägen i 

entréplan och utifrån tidigare identifierad verksamhetsklass betraktas byggnaden vara uppförd i 

byggnadsklass Br1 (BFS 2011:26). Detta stöds också av brandskyddsdokumentationen som 

uppger att byggnaden i allt väsentligt uppfyller kraven för Br1. 

Delar av gallerian är försedd med sprinkler och nödbelysning och visas tillsammans med en del 

av gallerians utrymningsvägar i figur 3.1. 

 

Figur 3.1. En översiktlig bild av Västerport köpcentrums entréplan där utrymningsvägar, sprinklerförsedda 
ytor samt nödbelysning är markerade. 



3.1 Beskrivning av befintligt brandskydd 
Detta avsnitt beskriver det nuvarande brandskyddet. 

3.1.1 Brandcellsindelning 

På entréplanet är Systembolaget, trapphusen och lastkajerna egna brandceller. Systembolaget är 

avskilt från övriga gallerian med en vägg med fönster i; väggen är i brandklass EI60 och fönstren 

är i klass E30 med ridåsprinkler (Knudsen, 2006). Trapphusen och lastkajerna är också egna 

brandceller då dessa är utrymningsvägar och är avskilt från övriga ytor med EI60-väggar, 

förut m vägg rn  runt spir ltr pp n på McD n ld’s s m är i kl ss EI30 (Ritning A03-91-01, 05). 

I källarplanet är garaget, de olika tekniska utrymmena samt utrymningskorridorerna egna 

brandceller. I en av utrymningskorridorerna finns dock ett förråd för kartonger, som endast är 

avskilt med en gipsvägg. Utrymningskorridoren är avskild med dörrar och väggar i brandklass 

B30 eller A60, men själva gipsväggen har ingen brandklass (Ritning A03-91-01, 05). 

3.1.2 Utrymningsvägar 

Vid platsbesöket konstaterades att flertalet av gallerians utrymningsdörrar är korrekt 

utformade med avseende på öppningsmekanism, dörrbredd och placering. Dock är ett antal 

dörrar felaktigt utformade vad gäller öppningsmekanism, blockerade utrymningsvägar samt 

dåligt markerade dörrar. Samtliga utrymningsvägar finns markerade i figur 3.2 nedan. 



  

 

Figur 3.2 visar ritningar över Västerport köpcentrum. Den översta ritningen visar entréplanet och den 
nedersta ritningen visar källarplanet. Siffrorna markerar butikerna och bokstäverna markerar 
nödutgångarna. 



3.1.3 Detektorer, brandlarm och utrymningslarm 

I gallerian är larmet tvådetektorberoende, vilket innebär att minst två av detektorerna måste 

detektera brand för att brandlarmet ska aktiveras. På Systembolaget, i galleriagången samt i 

vissa av källarutrymmena används rökdetektorer (Knudsen, 2006). 

Brandskyddsdokumentationen anger inte vilken typ av detektorer som finns i övriga gallerian, 

men rapporten utgår från att det är rökdetektorer även där. 

Brandlarmet är direkt kopplat till utrymningslarmet utan någon larmlagring. Det finns två olika 

larmsignaler för utrymningslarmet i gallerian. På Systembolaget används talat meddelande och i 

övriga gallerian används ringklockor. Brandlarmet är kopplat till SOS Alarm . 

3.1.4 Nödbelysning, utrymningsskyltar och utrymningsplaner 

I galleriagången, i utrymningskorridorerna i källaren samt i garaget finns nödbelysning 

(Knudsen, 2006). Ovanför de flesta utgångarna från butikerna till galleriagång, i galleriagången 

samt ovanför utrymningsdörrarna finns genomlysta utrymningsskyltar. I vissa av 

källargångarna, där bara personal samt boende vistas, finns utrymningsskyltar som lyses upp av 

den ordinarie belysningen eller av nödbelysningen då den ordinarie belysningen inte fungerar. 

Vid huvudentréerna samt bland annat på Dea/Axelssons finns utrymningsplaner uppsatta. 

3.1.5 Handbrandsläckare och inomhusbrandpost med slangrulle 

Gallerian och källaren är utrustade med handbrandsläckare och inomhusbrandposter med 

slangrulle (Knudsen, 2006). Det är olika handbrandsläckare utplacerade beroende på vilka 

material som finns i närheten av dem.  

3.1.6 Automatiskt släcksystem 

Alla butiker och gångar i entréplanet förutom Systembolaget, samt de flesta av utrymmena i 

källarplanet är utrustade med heltäckande vattensprinkler (Ritning A03-91-01, 05). I butikerna 

är innertaket utrustat med heltäckande sprinkler. Sprinklerlarmet är kopplat till SOS Alarm samt 

ger larm till gallerians brandlarmcentral vid aktivering (Knudsen, 2006). Det är oklart vilka 

sprinklerbulber som används i gallerian. 

Fritösen på McD n ld’s är utrust d med ett släcksystem  np ss t för fritöser.  

3.1.7 Brandgasventilation 

I ljusinsläppen i gallerigången utanför Apoteket finns sex stycken rökluckor med en area på 

vardera 1,4 kvadratmeter. Det finns också åtta stycken rökluckor på vardera 1,4 kvadratmeter i 

atriet ovanför Birgers konditori och fyra stycken på vardera 1,3 kvadratmeter utanför 

Systembolaget. Detta ger en total öppningsarea på 24,8 kvadratmeter. Tilluften kommer från 

entrédörrarna vilka vid evakuering beräknas ge tilluft på en yta av 13,5 kvadratmeter 1. 

Rökluckorna i gallerian öppnas automatisk vid brandlarm och det finns även rökgasluckor i 

källaren som kan öppnas manuellt av räddningstjänsten (Knudsen, 2006).  

3.1.8 Ventilationssystem 

Vid aktivering av brandlarmet stängs ventilationssystemets aggregat av i galleriagången samt i 

butikerna. Samtidigt aktiveras brandgasspjäll i ventilationssystemet. Provning av 

brandgasspjällen sker manuellt (Knudsen, 2006).  

                                                             
1
 Fredrik Lennander, mailkonversation, 2012-03-23 



3.1.9 Organisatoriskt brandskydd 

I följande avsnitt behandlas ansvarsfördelningen gällande det förebyggande brandskyddet samt 

vid en eventuell utrymning.  

3.1.9.1 Förebyggande brandskydd 

Butikerna i gallerian ansvarar för utplacering av brandsläckare och utrymningsskyltar. 

Fastighetsägaren ansvarar för fortlöpande kontroller av dessa, men butikerna får själva bekosta 

fel och brister. Vid ombyggnation av enskild butik är det butiken själv som ansvarar för att 

utrymningssäkerheten är tillfredställande enligt rådande lagar och regler. Fastighetsägaren 

ansvarar för utrymningslarm, sprinkler, brandposter, brandsläckare och utrymningsskyltar i de 

allmänna utrymmena. Personalen ska se till att utrymningsvägarna i egna butiken och i 

allmänna utrymmen är fria från utplacerade saker, sopor och liknande som inte får finnas där. 

Personalen ansvarar även för att låsa upp nödutgångarna i sin butik (Ek förening & Västerports 

företagarförening). Vissa butiker, till exempel Lindex och JC, har en spärr på belysningen som 

innebär att de måste låsa upp sina utrymningsvägar innan de kan tända. 

3.1.9.2 Utrymning 

Då det maximala personantalet som förväntas befinna sig i gallerian är 2000 personer, bedöms 

det vara antalet personer som lämnar gallerian vid en utrymning. Vid utrymningen ska 

personalen i butikerna ansvara för att tömma sina butiker på kunder och personal, för att sedan 

återsamlas vid återsamlingsplatsen utanför varuintaget på Bagaregatan. De ska även släcka 

branden om de bedömer det vara möjligt, samt stänga dörrar för att förhindra spridning av 

brand och brandgaser. Ek förening & Västerports företagarförening rekommenderar att varje 

butik har interna utrymningsrutiner så att var och en ur personalen vet vad som ska göras (Ek 

förening & Västerports företagarförening).  

Pers n len på McD n ld’s, De /Axelss ns och JC har utökat ansvar vid en utrymningssituation. 

Butikerna har fått gula utrymningsvästar samt instruktioner om att först hjälpa sina egna 

kunder att utrymma, för att sedan gå ut i de allmänna utrymmena och hjälpa de besökare som 

befinner sig där.  

3.1.10 Räddningstjänstens insats 

Tiden från dess att räddningstjänsten får larmet tills att de kan påbörja en insats på Västerport 

köpcentrum uppskattas till ungefär tio minuter (Ek förening & Västerports företagarförening). 

3.2 Värdering av befintligt brandskydd 
Detta avsnitt beskriver värderingen av det nuvarande brandskyddet. 

3.2.1 Brandcellsindelning 

Då Systembolaget är en egen brandcell kommer inte brandspridning att kunna ske mellan 

gallerian och butiken inom rimlig tid för utrymning. Därför kommer inte någon brand i den 

lokalen att beaktas i denna rapport.  

Då en av utrymningsvägarna i källaren innehåller ett icke brandklassat förråd, medför detta att 

det kan börja brinna i utrymningsvägen. Därför minskas utrymningssäkerheten för de personer 

som passerar där.  



3.2.2 Detektorer, brandlarm och utrymningslarm 

Tvådetektorberoendet bidrar till att begränsa antalet fellarm, något som annars kan skapa 

onödiga utrymningar och kostnader för Västerport köpcentrum. Användandet av rökdetektorer i 

gallerian anses rimligt då det inte bedöms råda några förhållanden som skulle kunna motverka 

dess funktion. Inte heller bedöms det finnas något behov av snabbare detektering. Att det finns 

ett utrymningslarm i gallerian bedöms vara en stark bidragande orsak till att kunna få ett så 

snabbt utrymningsförlopp som möjligt. Skillnaden mellan att ha ett talande meddelande som 

larmsignal eller att ha en ringklocka kommer att behandlas utförligare i avsnitt 6.2.2. 

3.2.3 Nödbelysning, utrymningsskyltar och utrymningsplaner 

Gallerian är utrustad med utrymningsskyltar på de flesta ställen. Det saknades dock 

utrymningsskyltar i någon butik och på andra ställen hade de placerats på ett sådant sätt att de 

antingen kunde uppfattas missvisande eller att de var svåra att upptäcka. Vid platsbesöket 

noterades också att en stor del av de genomlysta utrymningsskyltarna saknade fungerande 

batterier.  

3.2.4 Handbrandsläckare och inomhusbrandpost med slangrulle 

De flesta butikerna i gallerian är utrustade med handbrandsläckare och/eller brandposter med 

slangrulle. I en stor del av butikerna hade dock denna utrustning blockerats av saker, både inne 

på lagren och ute i själva butikerna. Det är viktigt att sådan släckutrustning är lättillgänglig, då 

det är lättare att släcka en brand ju tidigare släckningen påbörjas. Det är också viktigt att 

släckutrustning finns i alla butikerna. 

3.2.5 Organisatoriskt brandskydd 

I följande avsnitt behandlas en värdering av ansvarsfördelningen gällande det förebyggande 

brandskyddet samt vid en eventuell utrymning.  

3.2.5.1 Enkätundersökning 

Under platsbesöket gjordes en enkätundersökning med butikspersonalen angående deras 

kunskap om brandskyddet, se bilaga A. En bedömning av undersökningens resultat visade att 

det finns en tydlig skillnad i kunskap mellan äldre och yngre anställda, heltidsanställda och 

timvikarier. Yngre anställda och timanställda verkade vara mindre medvetna kring 

brandskyddet och utrymning av gallerian, samt att det hos dessa personer verkar finnas ett 

mindre intresse kring dessa frågor. Detta kan bero på att de inte får samma utbildning som de 

fast anställda och att det antagligen var ett tag sedan någon sådan utbildning genomfördes. I en 

av butikerna blev svaret: jag vet inte, hon som är ansvarig är inte här, vilket ledde till att 

brandskyddet inte uppehölls genom blockerade nödutgångar.  Personer i chefsposition verkade 

ta större ansvar än de anställda och överlag hade de en klarare bild över vad de skulle göra i en 

utrymningssituation. 

En relativt stor andel av de tillfrågade visste inte hur brandlarmet låter och hade inte heller 

genomgått någon brandskyddsutbildning. 

I stort sett alla hade koll på var det finns släckutrustning och hur man använder denna. Endast 

en person visste inte var detta fanns placerat och det var bara tre som inte visste hur man 

använder utrustningen. 

Endast en person, som vi talade med, diskuterade hur de allmänna ytorna i gallerian skulle 

utrymmas.  Ytterligare ett svar inkom via enkäter som angav att personen i fråga skulle 



kontrollera de allmänna ytorna vid en brand. Detta är intressant med tanke på att förvaltningen 

har delat ut gula västar till tre butiker och gett dem ett utökat ansvar vid utrymning, som 

innebär att gå ut i galleriagången och hjälpa till med utrymningen av de besökare som befinner 

sig där. Det här är ett tecken på att vissa punkter i det systematiska brandskyddsarbetet inte är 

väl förankrat i verkligheten. 

En intressant upptäckt var att personalen på Systembolaget inte visste hur utrymningsdörren ut 

i galleriagången skulle öppnas. De skulle använda den som sista alternativ efter huvudentrén ut i 

galleriagången och utrymningsvägen via deras lager. 

Enligt förvaltningen finns ett bra anpassat och välkänt organisatoriskt brandskydd i gallerian. 

Resultatet av enkätundersökningen som gjordes under platsbesöket visade dock på att det 

organisatoriska brandskyddet inte är så väl förankrat som det borde vara. Enkätundersökningen 

tyder också på att personalen i de olika butikerna har varierande kunskap angående det 

organisatoriska brandskyddet, beroende på vilken butik de arbetar i samt deras personliga 

intresse för brandskydd. Det är viktigt att sådan kunskap finns hos hela butikspersonalen och 

inte bara hos butikschefen eller någon som är speciellt ansvarig för brandskyddet. Det är också 

av stor betydelse att även timanställda och feriejobbare får sådan kunskap i början av sin 

anställning. Självklart bör det organisatoriska brandskyddet följas upp kontinuerligt för att 

kvalitetssäkra att alla anställda vet vad som ska göras vid en utrymning.   

3.2.5.2 Förebyggande brandskydd 

Generellt sett finns en hög brandbelastning i butikernas lagerlokaler. Detta går aldrig att komma 

ifrån; önskvärt vore dock att butikerna över lag städar upp på sina lager och anpassar mängden 

lagrat material efter sitt tillgängliga utrymme. Det är aldrig tillåtet att ha så pass mycket saker på 

lagret att utrymningsvägar blockeras för att få plats med allt, vilket har skett på ett par ställen i 

gallerian. Samma resonemang gäller inne i butikerna, där personalen i en del av butikerna har 

placerat inredning som till exempel klädställ, bänkar eller stolar för nära en utrymningsdörr. 

Även om gallerians besökare vid normala förhållanden kan passera ett klädställ med enkelhet, 

innebär det inte att det är lika lätt att ta sig förbi i en utrymningssituation med begränsad sikt. 

Det är också viktigt att tänka på att det finns rörelsenedsatta personer som kan ha stora 

svårigheter med att passera öppningar som inte är anpassade efter dem.  

Att garagets moped- och MC-platser används som förvaringsutrymme, både av de boende och av 

butikerna, innebär att brandbelastningen i garaget antagligen är större än vad brandskyddet är 

dimensionerat för.  Även nätförråden som är placerade vid utrymningsvägen via spiraltrappan 

bidrar till ökad brandbelastning i garaget. Dess placering bidrar till att försvåra en utrymning 

ytterligare då de kan komma att blockera utrymningsvägen vid antändning.  

Majoriteten av utrymningsdörrarna i gallerian var utåtgående, vilket är bra ur 

utrymningssynpunkt. De var utrustade med låsanordningar och vred, där vissa var väl 

anpassade för utrymning medan andra hade kunnat göras bättre. Det är viktigt att ha 

lättöppnade dörrar för att underlätta utrymning, annars finns risk för att en utrymningsväg inte 

går att använda. Enpunktsreglingar, som går att öppnas med endast en rörelse, är att föredra. 

Dörrar som kräver flera moment för att öppnas kan vara svåra att förstå och ta tid att 

genomföra. Exempel på sådana försvårande reglingar kan vara att den utrymmande personen 

först måste krossa en kåpa för att komma åt låset, för att sedan kunna öppna dörren med 

handtaget. Det är också viktigt att reglingen är strategiskt placerad så att den är nåbar oavsett de 



utrymmande personernas kroppsstorlek. När skjutdörrar används som utrymningsdörrar är det 

viktigt att det finns greppvänliga handtag, så att dörrarna enkelt går att skjutas upp. Detta var ej 

uppfyllt på alla berörda dörrar i gallerian. Noterbart är också att handtaget på en branddörr ska 

befinna sig i ursprungsläge efter att den stängts, vilket inte fungerade på ett ställe i gallerian, 

annars finns risk för att dörren inte uppfyller sin funktion.  

Västerports brandskyddsbeskrivning (som i fortsättningen kommer att benämnas 

brandskyddsdokumentation) innehåller rena sakfel och saknar information. Ett exempel på 

detta är att utrymningslarmet som i brandskyddsdokumentationen påstås vara talat i hela 

gallerian, trots att det bara är talat utrymningslarm på Systembolaget.  Ett annat exempel är att 

det saknas information om vilka fler sorters detektorer det finns i gallerian utöver 

rökdetektorer. Allt detta gör att brandskyddsdokumentationen inte känns genomarbetad vilket 

gör att det är svårt att avgöra vad som stämmer eller ej i den. 

Ett stort antal av de ritningar som finns över Västerport köpcentrum innehåller fel som tyder på 

att de inte har uppdateras i samma takt som det har skett ombyggnationer i gallerian. För att 

nämna några exempel så är Dea/Axelssons butiksyta avdelad med en vägg på ritningarna, något 

som inte finns i verkligheten. På en av ritningarna finns en utrymningsväg markerad med en pil 

inne på Systembolaget, när det i själva verket inte finns en öppning där.  Telenor finns inte 

utritat på någon av ritningarna och Apotekets lager ser inte likadant ut på ritningarna som i 

verkligheten. Det är av stor vikt att ritningarna är fullständiga, då detta kan vara material som 

räddningstjänsten använder sig av vid en insats. Det är också av stor vikt att det finns 

kontinuerligt uppdaterade ritningar över brandskyddet, då det är en förutsättning för att kunna 

bedriva ett bra systematiskt brandskyddsarbete. 

3.2.5.3 Utrymning 

Att pers n len på McD n ld’s, De /Axelss ns  ch JC utöver sin  egn  kunder, även sk  hjälp  de 

galleriabesökare som befinner sig i huvudgången är ett bra initiativ. Vid platsbesöket 

uppmärksammades dock att det endast var en ur personalen på Dea/Axelssons som hade 

vetskap om detta. Dessa rutiner måste vara väl förankrade hos de berörda butikerna, så att det 

inte uppstår förvirring angående vem som ska göra vad. Det är också av vikt att 

utrymningsvästarna förvaras på ett lättillgängligt sätt, förslagsvis i närheten av kassaapparaten, 

så att alla berörda vet var de finns och för att underlätta utrymning.  

  



4 Lagar och förordningar 
I följande kapitel presenteras de författningar som ligger till grund för den brandtekniska 

riskvärderingen, samt för de åtgärder som kommer att presenteras längre fram i denna rapport.  

4.1 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor – LSO  
I kapitel två i LSO står Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra 

anläggningar angivna. Denna person/juridiska person skall: 

 Tillhandahålla utrustning i skälig omfattning för släckning av brand 

 Tillhandahålla utrustning i skälig omfattning för livräddning vid brand eller annan 

olycka 

 Vidta övriga åtgärder som krävs för att förebygga brand 

 Vidta övriga åtgärder som krävs för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand 

4.2 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
Denna förordning anknyter till det som anges i LSO. 

I kapitel två i förordningen anges att myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får ge 

ut föreskrifter angående innehållet i 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Ett 

exempel på en sådan föreskrift är Statens räddningsverks2 författningssamling, som behandlas 

utförligare i kapitel 4.3.  

4.3 Statens räddningsverks författningssamling – SRVFS  
I Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete 

(SRVFS 2004:3) står specificerat att de åtgärder som fastställts i andra kapitlet i LSO, utöver 

anskaffande av utrustning, även innefattar utbildning samt information. Här tydliggörs behovet 

av ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete. Detta kan yttra sig på olika sett 

beroende på vilken byggnad/verksamhet/organisation den rör och vilket i Västerports fall 

rekommenderas yttra sig i en brandskyddsdokumentation. I bilagan till denna författning finns 

en lista med punkter som kan finnas med på en sådan här dokumentation. 

 

Brandskyddsdokumentationen, som från början innehåller det rent byggnadstekniska angående 

byggnaden ska sedan kompletteras med uppgifter som rör verksamheten och organisationen i 

byggnaden, samt även när det sker förändringar inom dessa två. Något som poängteras är att det 

inte är tillräckligt att endast inneha brandskyddsdokumentationen utan det handlar om vad som 

görs i praktiken. Brandskyddsdokumentationen ska fungera som ett underlag för hur det 

systematiska och kontinuerliga brandskyddsarbetet ska bedrivas. I en bilaga SRVFS 2004:3 står 

specificerat ett antal punkter som med fördel innefattas i en brandskyddsdokumentation.  

 

Svenska Brandskyddsföreningen gav år 2005 ut ett faktablad om LSO, vilket även innehåller en 

checklista över tänkvärda punkter att beakta i sitt systematiska brandskyddsarbete. Detta 

faktablad återfinns på deras hemsida (Svenska Brandskyddsföreningen, 2005). 

                                                             
2
 Statens räddningsverk heter idag MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), men 

författningssamlingen gäller fortfarande. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm#K2P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm


4.4 Boverkets författningssamling – BFS  
Boverkets byggregler (BBR 19) (BFS 2011:6 med ändringar till BFS 2011:26) är en regelsamling 

som ges ut av Boverket (Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende) och bygger 

på plan- och bygglagen (SFS 2010:900) samt plan- och byggförordningen (SFS 2011:338). I 

denna rapport ligger fokus på kapitel 5 i regelsamlingen, vilket reglerar brandskydd. 

Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD 1) 

(BFS 2011:27) ges också ut av Boverket. I denna rapport har angivna kritiska förhållanden legat 

till grund för analysen av brandskyddet. 

Boverkets byggregler gäller endast för nybyggnation eller ombyggnad och är därför inte något 

som är att betrakta som krav i denna rapport. Reglerna kan däremot användas som jämförelse 

och för att ge en uppskattning om hur brandskyddet kan värderas i gallerian. 

4.5 Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2001:1) ges ut av Arbetsmiljöverket. Här anges föreskrifter 

som gäller för bedrivande av systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa föreskrifter gäller alla 

arbetsgivare, vilket i detta sammanhang innefattar alla som hyr in arbetskraft. Detta bedöms 

alltså kunna appliceras på de ansvariga för varje enskild affär i gallerian. Föreskrifterna säger att 

det på arbetsplatsen ska finnas chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare som har som 

uppgift att verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 

Detta innefattar bland annat det ska finnas arbetstagare som ska vara utbildade i och kunna 

genomföra brandbekämpning samt utrymning.  

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2009:2) ges också ut av Arbetsmiljöverket. Här anges bland 

annat föreskrifter om utformning av vägar och dörrar som leder till utrymningsvägar, själva 

utrymningsvägarna, nödbelysning, skyltar och vägledande markeringar för utrymning, 

utrymningslarm samt utrymningsplan. 

  



5 Brandscenarier 
Vid platsbesöket identifierades ett antal brandscenarier som anses vara representativa för de 

bränder som kan uppstå i gallerian. Troliga bränder identifierades genom att studera vilken typ 

av bränsle som kan tänkas brinna, möjliga antändningskällor samt brändernas placering. Vidare 

fördes resonemang kring hur de identifierade bränderna kan tänkas påverka personsäkerheten 

vid en utrymningssituation. 

De identifierade brandscenarierna beaktas utifrån sannolikhet och konsekvens med avseende på 

personsäkerhet för att sammanvägt ge en uppskattad risk. Sannolikheterna för inträffande av 

brandscenarierna bedöms kvalitativ med hjälp av insatsstatistik från kommunala 

räddningstjänster i landet. Statistik hämtas från Utvärdering av metoder för val av 

dimensionerande brandscenario (Hansson, 2007) och presenteras i tabell 5.1. Sannolikheterna 

för brandscenarierna jämförs sinsemellan för att sedan graderas på en skala mellan 1-4. 

Tabell 5.1 visar möjliga orsaker och dess sannolikheter, i procent, för brand inom handeln. 

Brandorsak Andel [%] 

Orsak ej angiven 25 
Tekniskt fel 22 
Anlagd brand med uppsåt 20 
Värmeöverföring 7 
Annan 7 
Glömd spis 6 
Levande ljus 2 
Rökning  2 
Självantändning 2 
Hantverkare 2 
Återtändning 2 
Barns lek med eld 1 
Gnistor 1 
Soteld 1 

 

Ett kvalitativt resonemang förs kring konsekvensen av de identifierade brandscenarierna med 

avseende på personsäkerhet. Resonemang förs kring brandspridning, brandgasspridning och 

mängden människor som kan förväntas utsättas för fara till följd av brand eller brandgaser. 

Konsekvenserna uppskattas och jämförs sinsemellan för att sedan graderas på en skala mellan 

1-4. 

  



Scenario 1 - Brand i kök på McDonald’s  
Branden startar i en fritös till följd av överhettning av frityrolja eller vid ett stekbord. Det finns 

risk för brandspridning till exempelvis fläktar, vilka kan innehålla fett så att branden sprids 

vidare till ventilationssystemet. En brand i dessa delar av köket kan komma att blockera 

utrymningsvägen som leder från köket och ner till källaren. Det finns automatiskt släcksystem 

till fritösen och bredvid stekbordet finns en handbrandsläckare. Konsekvensen anses därför blir 

låg och graderas till 2. Branden antas starta till följd av ett tekniskt fel vilket är en vanlig 

brandorsak inom handeln och sannolikheten graderas därför till 2. 

Sannolikhetsgradering: 2 

Konsekvensgradering: 2 

Scenario 2- Brand i kök på Restaurang Mulino 
Ett brandscenario, likt det som identifier ts för McD n ld’s, k n även inträff  på Rest ur ng 

Mulino, i deras fritös och/eller stekbord. Det serveras alkohol i restaurangen vilket bidrar till att 

det i lokalen kan finnas alkoholpåverkade personer som inte är lika tillförlitliga i en 

utrymningssituation som opåverkade människor. Andra troliga scenarier i restaurangen är elfel 

i någon av spelautomaterna eller att levande ljus antänder servetter vid bardisken. 

Restaurangen har öppet längre än övriga gallerian, vilket innebär att utgången som normalt står 

öppen ut mot galleriagången inte längre kan användas vid en utrymningssituation. Detta 

reducerar antalet av varandra oberoende utrymningsvägar till en. Konsekvensen med avseende 

på utrymning av en brand antas öka, gentemot exempelvis McDonalds, till följd av att det endast 

finns en utrymningsväg och det inte finns något automatiskt släcksystem, bara 

handbrandsläckare. Det bedöms dock inte finnas någon risk för någon omfattande 

brandspridning och därför graderas konsekvensen till 2, vilket är den samma som på 

McD n ld’s. Branden antas starta till följd av ett tekniskt fel vilket är en vanlig brandorsak inom 

handeln och graderas till 2. 

Sannolikhetsgradering: 2 

Konsekvensgradering: 2 

Scenario 3 - Brand i klädställ på JC 
Flera scenarier identifierades där möjlighet finns att brand anläggs i en klädsnurra eller 

klädställning i någon av gallerians butiker. Risk för brandspridning till intilliggande klädställ 

föreligger och brandbelastningen betraktas som hög. Detta kan inträffa på ett stort antal ställen i 

gallerian. Ett klädställ vid in-/utgången av en butik bedöms vara ett attraktivt föremål att 

anlägga en brand i, då man lätt kommer åt klädstället utan att behöva gå så långt in i butiken. 

Här väljs därför ett värsta scenario med en anlagd brand i ett klädställ på JC. Klädstället befinner 

sig mellan butikens ingång och rulltrappan. Branden kommer därför att blockera både en 

utrymningsväg (rulltrappan) för de personer som befinner sig i källaren, samt delvis blockera en 

utrymningsväg för de personer som befinner sig på entréplan i butiken (ingången). Då branden 

antas tillväxa snabbt och risken för brandspridning anses hög samt att en utrymningsväg från 

källarplanet blockeras graderas konsekvensen till 4. Då anlagd brand är en vanlig brandorsak 

inom handeln graderas sannolikheten till 2. 

Sannolikhetsgradering: 2 

Konsekvensgradering: 4 

  



Scenario 4 - Brand i skohylla på JC 
Ett andra brandscenario på JC väljs som brand i skohyllor. Brandorsaken tros vara tekniskt fel i 

lamporna som belyser hyllorna. Precis bakom skohyllorna finns ett lager med en öppning på 

vardera sidan och där skor och skolådor finns förvarade från golv till tak. Skohyllan är placerad 

på källarplan i butiken, bredvid rulltrappan som leder upp till entréplan. Branden kommer 

därför att blockera utrymningsvägen upp till entréplan, via rulltrappan. Under platsbesöket 

observerades att de båda nödutgångarna på källarplan var blockerade och risken finns att detta 

inte bara är temporärt och därför kommer dessa förutsättas vara blockerade i scenarioanalysen. 

Sprinklerhuvuden finns placerade rakt över skohyllorna, vilket kommer leda till en snabb 

aktivering och dämpning av branden. Då brandens tillväxt antas begränsas snabbt till följd av 

sprinkleraktivering graderas konsekvensen till 1. Då tekniskt fel är en vanlig brandorsak inom 

handel graderas sannolikheten till 2. 

Sannolikhetsgradering: 2 

Konsekvensgradering: 1 

Scenario 5 - Brand i kök på Birgers konditori 
Köket som tillhör Birgers Konditori ligger i ett separat rum. Ugnen används till att värma 

bakverk i och hålls ej under uppsikt under hela gräddningen. Därför finns risk för att branden 

som kan uppstå i eller i anslutning till ugnen inte upptäcks direkt.  

Dett  br ndscen ri   nses även täck  in ett  nn t möjligt scen ri  s m k n k ll s ”Br nd i 

person lrum”. Dett  med  vseende på  tt m n vist s sp r diskt i båd  l k ler, s mt  tt båd  är 

möblerade med spis och annan köksutrustning. Då branden uppstår i ett utrymme där besökare 

till köpcentret inte förväntas vistas, utan endast personal, graderas konsekvensen till 1. 

Brandorsaken är ett tekniskt fel men då ugnen inte antas vara igång under hela dagen samt är 

försedd med timer graderas sannolikheten endast till 1. 

Sannolikhetsgradering: 1 

Konsekvensgradering: 1 

Scenario 6 - Brand i möbler på Birgers konditori 
Vid evenemang töms scenen på möbler som istället placeras mitt på torgets serveringsyta. 

Möblerna staplas tätt ihop till något som kan liknas vid ett bål. Vid ett evenemang förväntas 

dessutom ett ovanligt stort antal personer vistas nära möblerna på torget, vilket kommer att öka 

trycket på utrymningsvägarna. Då möblerna staplas tätt och på höjden blir brandbelastning per 

kvadratmeter golvarea hög och brandspridning bedöms ske relativt snabbt. Möblerna är 

placerade i de allmänna utrymmena i gallerian och resten av folket i gallerian kommer därför 

också att vistas nära branden. Konsekvensen antas därför bli hög och graderas till 4. Branden 

antas vara anlagd vilket är en vanlig brandorsak inom handel och sannolikheten graderas därför 

till 2. 

Sannolikhetsgradering: 2 

Konsekvensgradering: 4 

  



Scenario 7- Brand i tidnings- eller vykortsställ på Adams Frukt och Godis 
En brand kan anläggas i ett tidningsställ utanför eller inne på Pressbyrån. En liknande brand kan 

även tänkas bli anlagd i ett tidnings- eller vykortsställ hos Adams Frukt och Godis. Med avseende 

på butikernas placering i gallerian anses sannolikheten vara större för anlagd brand hos Adams 

Frukt och Godis, än hos Pressbyrån, då man kan tänka sig att en person med uppsåt till anlagd 

brand snabbt vill kunna ta sig ut. En brand hos Adams Frukt och Godis kan även medföra att en 

av gallerians två huvudingångar, vilket också är viktiga utrymningsvägar, blockeras. Därför väljs 

anlagd brand hos Adams Frukt och Godis som ett värsta scenario av dem båda. Då en 

huvudsaklig utrymningsväg kan blockeras till följd av brand men då effektutvecklingen inte 

antas bli speciellt hög graderas konsekvensen endast till 2. Branden antas vara anlagd vilket är 

en vanlig brandorsak inom handeln. Då vykortsställen utanför Adams Frukt och Godis inte är 

under uppsikt inifrån butiken och dessutom ligger nära en av utgångarna från gallerian graderas 

sannolikheten till 3. 

Sannolikhetsgradering: 3 

Konsekvensgradering: 2 

Scenario 8 - Brand i spelhylla på Game Stop 
Spelfodral i plast antas antändas av varma och felfungerande spotlightlampor. På vardera sidan 

av butikens ingång finns även tomma wellpappkartonger staplade.  Butiken har bara en in- och 

utgång, vilken då kan bli blockerad av de staplade kartongerna. Vid platsbesöket var in- och 

utgången inte heller utmärkt med utrymningsskylt.  Med tanke på butikens öppna planlösning 

och att besökarna är medvetna om var utgången finns, då det är samma öppning som de 

kommer in genom, bör det inte råda något tvivel om hur man tar sig ut ur butiken. Då lokalen är 

liten och branden antas detekteras snabbt och personerna i lokalen antas kunna utrymma 

förväntas inte konsekvensen av en brand bli hög och graderas därför till 1. Branden antas starta 

till följd av ett tekniskt fel vilket är en vanlig brandorsak inom handeln och sannolikheten 

graderas därför till 2. 

Sannolikhetsgradering: 2 

Konsekvensgradering: 1 

Scenario 9 - Brand i kablar, dragna under innertak 
En brand kan uppstå i elkablar, dragna under innertaket på entréplan i gallerian. Under kablarna 

finns träribbor vilka skulle öka brandbelastningen om de antänds. Sprinklerhuvudena sitter 

mellan innertaket och kablarna och därför förväntas en snabb detektion och släckning kunna 

ske. Ingen snabb brandspridning förväntas uppstå med hänsyn till materialen som brinner. 

Konsekvensen graderas därför till 1. Branden förväntas uppstår till följd av ett tekniskt fel i 

kablarna och sannolikheten graderas därför till 2. 

Sannolikhetsgradering: 2 

Konsekvensgradering: 1 

  



Scenario 10 - Garagebrand 
Längs en vägg i garaget finns platser för mopeduppställning. Dessa platser var vid platsbesöket 

förvaringsplats för ett stort antal stolar. En del av dem var vadderade med stoppning och andra 

hade platssitsar. Det förvarandes även kartonger, bildäck och en motorcykel i utrymmet. Garaget 

är dammigt, brandbelastningen är hög och dessutom stod bilar parkerade tätt intill möblerna. En 

anlagd brand eller en kastad cigarettfimp bedöms kunna starta en brand. Då brandbelastningen 

kan anses som hög men då ett lågt antal personer förväntas vistas i garaget graderas 

konsekvensen till 2. Branden antas vara anlagd och ingen uppsikt finns över utrymmet. 

Sannolikheten graderas därför till 2. 

Sannolikhetsgradering: 2 

Konsekvensgradering: 2 

5.1 Val av brandscenarier 
Risken för de tio brandscenarierna uppskattas genom att de placeras i en riskmatris för att 

åskådliggöra vilka scenarier som har högst konsekvens och sannolikhet. Av dessa väljs de två 

scenarier med störst sannolikhet och konsekvens ut för att analyseras vidare. Då 

Sörmlandskustens räddningstjänst uttryckte önskan om att få vetskap om hur en garagebrand 

skulle påverka gallerian, så väljs även garagebrand som ett brandscenario för vidare analys. 

Detta trots att en brand i garaget inte förväntas ha stor konsekvens på personsäkerheten vid 

utrymning. För att åskådliggöra den uppskattade risken presenteras alla scenarierna och dess 

graderingar i tabell 5.2 och den totala risken åskådliggörs med en riskmatris i figur 5.1. 

Tabell 5.2 visar identifierade brandscenarier och dess graderingar med hänsyn till bedömd sannolikhet och 
konsekvens. 

Nr Scenario Sannolikhets-
gradering 

Konsekvens- 
gradering 

1 Brand i fritös, McDonalds 2 2 
2 Brand i kök, Restaurang Mulino 2 2 
3 Brand i klädställ, JC 2 4 
4 Brand i skohylla, JC 2 1 
5 Brand i kök, Birgers konditori 1 1 
6 Brand i möbler, Birgers konditori 2 4 
7 Brand i tidnings- eller vykortsställ, 

Adams frukt och godis 
3 2 

8 Brand i spelhylla, Gamestop 2 1 
9 Brand i kablar, dragna under innertak 2 1 
10 Garagebrand 2 2 

 

  



 

 

 

 

  

 

De brandscenarier som väljs ut för vidare analys är: 

 3 Brand i klädställ på JC 

 6  Brand i möbler på Birgers konditori 

 10 Garagebrand 
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 1, 2, 4, 
10 

7  

5 8, 9   

Figur 5.1  visar en riskmatris över identifierade brandscenarier. 

Konsekvens 

Sannolikhet 



6 Analysmetod 
I kapitlet presenteras metodiken som används för att utvärdera brandskyddet på Västerport 

köpcentrum. När en värdering av brandskyddet görs jämförs tid till kritiska förhållanden med 

tiden det tar att utrymma gallerian. Om tiden för utrymning är kortare jämfört med tiden till 

kritiska förhållanden anses utrymningen vara säker. Teori kring utrymning och kritiska 

förhållanden ges under rubriken Utrymning. För att få fram tid till kritiska förhållanden tas en 

representativ brand fram och resultat simuleras med hjälp av datorprogram. Tid för utrymning 

tas fram med kvalitativa resonemang och med hjälp av datorprogram. 

För att en analys av brandskyddet ska vara möjlig anpassas verkligheten, det vill säga brand och 

utrymning, till de modeller som finns tillgängliga.  

6.1 Brand 
Då fullskaliga försök inte är möjliga tas representativa bränder fram för att återspegla 

verkligheten. Bränderna beräknas genom konservativa val av bränsledata och konservativa 

beräkningar genomförs för att ta fram effektutvecklingskurvor och brandförlopp.  De 

förhållanden som uppstår i gallerian till följd av brand simuleras i FDS och CFAST. För att kunna 

simulera bränderna i FDS och CFAST måste förenklingar och antaganden göras för anpassning 

till datorprogrammen, dock utan att frångå verkligenheten för mycket. Till exempel förenklas 

geometrier och lös inredning beaktas inte. Bränsledata väljs konservativt för ett värsta bränsle, 

som kan tänkas ingå i förbränningen, med avseende på exempelvis sotproduktion och 

energiinnehåll.   

6.1.1 FDS 

Programmet är en CFD-modell som genomför LES-simuleringar. Programmet simulerar flöden 

av brandgaser genom numeriska lösningar av en viss form av Navier-Stokes ekvationer, som är 

lämpliga för termiskt drivna flöden med låga hastigheter (McGrattan, McDermott, Hostikka, & 

Floyd, 2010).  

Användning av FDS görs genom att bygga en geometri i datormiljö som återspeglar det verkliga 

objektets. I geometrin placeras mätutrustning som mäter temperatur, sikt och strålning.   

 En representativ brand tas fram med handberäkningar och tas med i simuleringarna. Branden 

simuleras genom att definiera en yta med en viss effektutveckling och kemisk reaktion baserad 

på de handberäkningar som gjorts. 

Programmet samt de antaganden och förenklingar som gjort för att anpassa verkligheten till en 

modell beskrivs mer utförligt i bilaga B. 

6.1.2 CFAST 

CFAST är ett datorprogram som simulerar spridning av brandgaser, brandgasers fördelning i 

utrymmen och brandgaslagrets höjd i en byggnad. Programmet är en tvåzonsmodell som kan 

hantera utrymmen på upp till 1000 m3 (Peacock, Jones, Reneke, & Forney, 2008). 

Programmet ger lösningar genom ett antal differentialekvationer. Beräkningarna bygger på teori 

om bevarande av massa och energi, allmänna gaslagen och förhållanden mellan densitet och inre 

energi (Peacock, Jones, Reneke, & Forney, 2008).  

  



6.2 Utrymning 
I avsnittet presenteras de faktorer som påverkar en utrymning och hur utrymning analyseras. 

6.2.1 Kritiska förhållanden 

Branden är en påverkande faktor vid utrymning, då miljön i lokalen förändras med 

brandförloppet. Exempelvis kan en snabbt tillväxande brand med kraftig rökutveckling starkt 

försvåra utrymningen. Denna rapport tar, vid analys av utrymning, hänsyn till temperatur, 

värmestrålning, brandgasers toxicitet, brandgaslagrets utbredning samt dålig sikt. Dessa 

kriterier bedöms inträffa innan det finns risk för nedfallande byggnadsdelar varför detta inte tas 

hänsyn till. Kriterierna är de samma som föreslås vid analytisk dimensionering i BBRAD 1 (BFS 

2011:27 - BBRAD 1, 2011) och presenteras i tabell 6.1. 

Tabell 6.1 visar de kriterier som måste uppfyllas för att säker utrymning ska kunna ske. 

Kriterium Godkänd nivå 

Temperatur  < 80 °C 
Värmestrålning < 2,5 kW/m2 

Toxicitet: 
- Kolmonoxid 
- Koldioxid 
- Syrgas 

 
< 2000 ppm 
< 5 % 
> 15 % 

Brandgaslagrets höjd 
ovan marken 

> 1,6+0,1∙rumshöjden = 1,95 m 

Siktförhållande > 10 meter 

 

Inga beräkningar på toxiciteten kommer att göras då kriteriet för toxicitet sammanfaller med 

kriteriet för kritisk höjd för brandgaslagret. I detta fall är det därför tillräckligt att endast 

kontrollera brandgaslagrets kritiska höjd (Brandskyddshandboken, 2005). 

6.2.2 Utrymningstider 

Det finns flera faktorer som påverkar hur lång tid det tar för en person att utrymma en byggnad. 

Exempel på dessa kan vara gånghastighet, lokalkännedom, hur väl utbildad personalen är samt 

gångavstånd. Ett utrymningsförlopp brukar delas in i tre olika delar, varseblivningstid, 

förberedelsetid och förflyttningstid. Den sammanlagda tiden för de tre olika delarna i 

utrymningen kallas för utrymningstid, se figur 6.1 och förklaringen till de tre delarna presenteras 

nedan. 

 



 

Figur 6.1 visar hur utrymningstiden delas upp i varseblivningstid, förberedelsetid och förflyttningstid. 

Varseblivningstid 

Varseblivningstid är den tid det tar för personer att uppmärksamma att en brand har utbrutit. 

Det kan till exempel utgöras av tiden det tar för en person att se att brand har uppstått eller 

tiden fram tills att brandlarmet utlöser (Frantzich, 2000). 

Förberedelsetid 

Förberedelsetiden är den tid det tar för en person att tolka situationen och förbereda handling. 

Det vill säga från dess att personen har blivit uppmärksammad om att brand har utbrutit till 

dess att personen påbörjar sin förflyttning för att utrymma (Frantzich, 2000). 

Rapporten Tid för utrymning vid brand (Frantzich, 2000) behandlar genomförda experiment om 

hur förberedelsetiden påverkas av hur personer i en byggnad blir informerade om att en brand 

har utbrutit. Försöken tyder på att ett informativt talat meddelande, som beskriver att brand 

utbrutit i byggnaden och ber personerna att utrymma, tenderar att minska förberedelsetiden. 

Försöken genomfördes i en biograf, vilket bör beaktas, men antyder likväl att ett informativt 

talat meddelande är effektivare än exempelvis en ringklocka. 

De förberedelsetider som används i rapporten utgår från föreslagna tider vid dimensionering i 

BBRAD 1 och presenteras i tabell 6.2. 

Tabell 6.2 visar olika förberedelsetider beroende på olika typer av larm och om branden är synlig för 
personen eller ej. 

Typ av larm Person ser branden Förberedelsetid [minuter] 

Inget larm Nej 4 
Inget larm Ja 1 
Ringklocka Nej 3,5 
Enkelt talat meddelande Nej 2 
Informativt talat 
meddelande 

Nej 1 

 

Förflyttningstid 

Förflyttningstiden är den tid det tar för personen att förflytta sig från den position där de 

befinner sig och fram tills att personen har utrymt. 



Förflyttningstiden beror till största del av personens förmåga att förflytta sig (Frantzich, 2001) 

men som tidigare nämnts påverkas förflyttningstiden av förhållandena i byggnaden . 

6.2.3 Simulex 

Datorprogrammet Simulex används i rapporten för att simulera utrymningstiden. Programmet 

är en så kallad partikelmodell, vilket innebär att de utrymmande personernas förflyttning styrs 

av koordinater som anger deras placering, samt en vinkel som anger deras förflyttningsriktning 

(Nilsson, Datorsimulering av utryming vid brand - inventering av tre angreppssätt, 2007). 

Simuleringarna utgår från importerade CAD-ritningar över byggnaden samt för användaren 

valfritt personantal. Personerna kan väljas tillhöra en kategori med förutbestämda egenskaper, 

avseende till exempel förflyttningshastighet och kön, eller genom att egenskaperna ställs in 

manuellt från person till person. Det går även att bestämma tiden tills de börjar förflytta sig 

vilket gör att varseblivningstid och förberedelsetid kan läggas in i simuleringen. Användaren 

definierar vilka utgångar och trappor som de olika personerna ska använda under simuleringen 

(Nilsson, Datorsimulering av utryming vid brand - inventering av tre angreppssätt, 2007).  

En brist med programmet är att personerna som utrymmer vid vissa tillfällen inte går i bredd 

när det tillåts, utan istället går efter varandra en och en, något som inte inträffar vid verklig 

utrymning. De tar även den närmaste vägen till definierad utgång och inte den snabbaste vilket 

kan leda till köbildning på orealistiska ställen (Nilsson, Datorsimulering av utryming vid brand - 

inventering av tre angreppssätt, 2007). För att komma runt detta problem ritas linjer in på 

ritningarna vilket tvingar personerna att förflytta sig mer verklighetstroget..  

6.3 Utrymningsanalys 
I utrymningsanalysen görs en samlad bedömning om tillfredställande utrymning är möjlig 

utifrån de resultat som analyserna av brand och utrymning ger. 

I utrymningsanalysen beaktas både tiden det tar för utrymning och tiden fram tills att kritiska 

förhållanden uppnås. Dessa jämförs för att beräkna en säkerhetsmarginal, vilket är tiden för 

utrymning minus tiden till kritiska förhållanden. Visar säkerhetsmarginalen på en positiv tid 

innebär detta att personer som befinner sig i byggnaden hinner utrymma innan kritiska 

förhållanden uppnås och utrymning anses därmed tillfredsställande.  

När en person har lämnat utsatt brandcell anses denna vara i säkerhet och ingen vidare analys 

görs. För att utrymningen ska anses vara tillfredställande ska alla galleriabesökare samt all 

personal ha utrymt gallerian och dess tillhörande utrymmen innan kritiska förhållanden 

uppstår.  

  



7 Analys av valda brandscenarier 
I kapitlet görs scenarioanalys av de utvalda brandscenarierna enligt den metod som beskrevs i 

kapitel 6. 

7.1 Brandscenario 1 – Brand i klädställ på JC 
I avsnittet genomförs en analys av branden på JC och utrymning av gallerian. En bedömning görs 

därefter om tillfredställande utrymning är möjlig. 

7.1.1 Förutsättningar 

Branden startar i ett klädställ innanför ingång 1 i butiken, se figur 7.1. Det anses föreligga risk 

för brandspridning till intilliggande klädställ ut med väggen och vidare till fristående klädställ på 

golvet.  

 

Figur 7.1 visar en överskådlig bild av JC och brandens placering. 

En effektutvecklingskurva för det antända klädstället har tagits fram, se bilaga C. Därefter har 

strålningsberäkningar utförts som visar att spridning till de intilliggande klädställen längs med 

väggen sker. Därför tas även dessa med i effektutvecklingskurvan. Strålningsberäkningar visar 

också att klädställen längs med väggen avger tillräckligt mycket strålning för att även klädställen 

på golvet bredvid ska antändas. Klädställen bedöms vara likartade, varför samma 

effektutvecklingskurva används för alla och slås ihop till en för brandscenariot slutgiltig kurva. 

En effektutvecklingskurva som visar effekten efter sprinkleraktivering har tagits fram med hjälp 

av ett samband som står att finna i Selecting Design Fires (Staffansson, 2010). I figur 7.2 visas 

effektutvecklingskurvan för ett klädställ och i figur 7.3 för samtliga klädställ både med och utan 

sprinkleraktivering. 



 

Figur 7.2 visar effektutvecklingskurvan för ett brinnande klädställ. 

 

Figur 7.3 visar effektutvecklingskurvan för samtliga klädställ med och utan sprinkleraktivering. 

I Simulex-simuleringarna är maxantalet på 2000 personer jämnt fördelade över gallerian vilket 

kan ses i figur 7.4. Under utrymning förväntas de utrymmande personerna endast använda 

huvudentréerna och de ingångar som finns från gatan och in i butikerna. För motivering till val 

av använda dörrar se bilaga C.  
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Figur 7.4 visar en översiktsbild av Västerports entréplan för brandscenario 1, innan Simulex-simuleringen 
startats. 

Personerna närmast branden har en varseblivnings- och föreberedelsetid på en minut och när 

de sedan rör sig bort från branden förutsätts de upplysa andra besökare på vägen om att de 

också ska utrymma.  I djupa butiker, källarplan och områden längst bort från branden antas 

varseblivningstiden vara densamma som utrymningslarmet vilket är en minut. I de delar av 

gallerian där utrymningslarmet består av ringklockor antas förberedelsetiden vara 3,5 minuter 

och på Systembolaget vara en minut då de har talat meddelande. För motiveringar se bilaga C. 

7.1.2 Resultat från FDS-simuleringar 

Branden startar i ett klädställ innanför butiksöppningen på JC och sprider sig till intilliggande 

klädställ efter en minut. Rökluckorna öppnas i FDS genom att branden detekteras av en 

rökdetektor i taket. Rökluckorna öppnas efter 30 sekunder och sprinkleraktivering har i Detact-

QS beräknats ske efter 170 sekunder. Inga sprinkler simuleras i FDS utan effekten av branden 

hålls konstant vid denna tid och framåt. För indata till Detact-QS se bilaga B. 

Brandgasspridning sker i gallerian till följd av branden på JC; dock sker ingen kraftig påverkan 

av miljön med avseende på temperatur och brandgaslagrets höjd. En visuell uppskattning av 

brandgaslagrets höjd i FDS, med hjälp av temperaturtvärsnitt, visar att brandgaslagret inte 

understiger 1,95 meter någonstans, vilket är den kritiska nivån för brandgaslagrets höjd.  

Resultaten från FDS simuleringarna visar att brandgaslagret stabiliseras på en höjd av ungefär 



2,5 m. Inte heller kritisk nivå för temperatur överstigs. Det uppmäts temperaturer på 120 °C i 

taknivå, i brandrummet och strax utanför. Temperaturen sjunker snabbt med höjden av 

brandgaslagret och blir endast 50 °C på en höjd av 2,5 meter. I figur 7.5 presenteras ett exempel 

på ett temperaturtvärsnitt i FDS-simuleringen. 

 

Figur 7.5 visar ett temperaturgränssnitt utanför brandrummet. 

Strålning från branden mäts i korridoren utanför ingång 1 enligt figur 7.1 och ovanför 

rulltrappan i brandrummet. Kritiska strålningsnivåer uppmäts efter ungefär 2 minuter.  

Sikten i gallerian, som mäts med linjerökdetektorer, understiger det dimensionerande kriteriet 

på 10 meter på ett flertal platser i gallerian. I figur 7.6 nedan visas en överskådlig bild över 

geometrin som använts i FDS-simuleringarna samt var sikten mäts. Se bilaga B för presentation 

av hur sikten beräknas.  



 

Figur 7.6 visar geometrin som används i FDS-simuleringarna.  

I tabell 7.1 presenteras hur sikten förändras i gallerian, när 10 meters sikt undertigs och de 

sämsta siktförhållanden som uppstår i de mätpunkter som presenteras i figur 7.6. 

Tabell 7.1 visar tid till 10 meters sikt och den lägsta sikt som uppnås. 

Linjerökdetektor 
nr. 

Tid till 10 meters 
sikt [s] 

Lägsta sikt som 
uppnås [m] 

1 - >10 
2 - >10 
3 200 5 
4 270 5,5 
5 - >10 
6 200 3,5 
7 400 7 
8 500 7,5 
9 350 3,5 

 

Kontroll av FDS-simuleringarna genomfördes och presenteras i bilaga B.  

7.1.2.1 Variation av simuleringar med felfungerande aktiva system 

Simuleringar genomfördes även av scenariot utan att beakta det befintliga brandskyddet med 

rökluckor och sprinklersystem. Detta gjordes för att visa effekterna av hur förhållandena i 

gallerian förändras till följd av ett undermåligt brandskydd och på det sättet visa värdet av att 

bedriva ett kontinuerligt systematiskt brandskyddsarbete. 



Förhållandena i gallerian blev snabbt kritiska, då inget sprinklersystem kunde begränsa branden 

och ej heller några rökluckor kunde ventilera bort brandgaserna. De kritiska nivåerna överstegs 

i stort sett i hela gallerian. 

7.1.3 Resultat från Simulex-simuleringar 

Enligt FDS-simuleringarna blir det kritiska förhållanden med avseende på strålning och sikt vid 

ingång 1, och med avseende på sikt vid ingång 2, se figur 7.1. Branden påverkar förhållandena så 

pass mycket inne i butikslokalen att personerna som befinner sig på källarplan inte förväntas 

utrymma genom entréplan. Detta på grund av att nedifrån ses ett brandgaslager i taknivå, 

branden hörs och personerna förväntas ej vilja utrymma genom detta. En test-simluering 

gjordes även för att få ett riktmärke på hur lång tid det kan ta utrymma källarvåningen via 

ingång 2. Resultatet visade att det rör sig om tider på upp till 5 minuter vilket är längre än tiden 

till kritiska förhållanden vid ingång 2. Detta styrker bedömningen om att personerna på 

källarplan måste ha möjlighet att utrymma via källarplan, där nödutgångarna i dagsläget är 

blockerade. En uppstädning framför dessa utgångar bedöms vara en åtgärd som skall göras och 

därför görs alla Simulex-simuleringar utifrån att nödutgångarna på JC:s källarplan går att 

använda.  

I detta scenario är det intressanta i gallerian att undersöka utrymning vid JC och vid utgången 

mot västra Kvarngatan då det endast är på dessa platser som kritiska förhållanden uppstår eller 

är nära att uppstå. 

Två simuleringar görs, en där utgång O i figur 2.1 tas med i simuleringen och en där utgång O 

inte beaktas till följd av att Bönornas delikatesser antas ha utvidgat butiken. Båda 

simuleringarna visar på att utrymning av gallerian tar ungefär 9,5 minuter, vilket kan ses i tabell 

7.2, och inga stora skillnader uppstår simuleringarna sinsemellan.  Det tar ungefär 2,5 minuter 

att utrymma övervåningen på JC, se tabell 7.2. Den största köbildningen uppstår vid entrén mot 

Västra Kvarngatan till följd av de personer som utrymmer från Systembolaget och 

Dea/Axelssons, se figur 7.7. 

Tabell 7.2 visar utrymningstider för olika scenarier. 

 

 

 

Del att utrymma Utrymningstid [min] 

JCs övervåning 2,5 

Hela gallerian 9,5 



 

Figur 7.7 visar en översiktsbild av Västerports entréplan som visar att köbildning uppstår utanför 
Systembolaget vid brandscenario 2. Detta gäller oavsett om utgången vid Bönornas delikatesser används 
eller ej.  

7.1.4 Utrymningsanalys 

Simuleringar och beräkningar visar att inga kritiska nivåer uppstår i gallerian med avseende på 

brandgaslagrets höjd och temperatur. I närheten av branden uppstår kritiska strålningsnivåer 

varför utgång 1 på JC, se figur 7.1, inte anses möjlig att utrymma genom. Efter två minuter anses 

inte heller korridoren med entré mot Västra Storgatan kunna passeras. Tiden till kritiska 

förhållanden är ungefär en minut längre än tiden det tar att utrymma ovanvåningen på JC vilket 

innebär att personsäkerheten uppfylls för butiken. 

Sikten sjunker som lägst till 3,5 meter i entrén mot Västra Kvarngatan. Dock finns studier som 

visar att folk väljer att utrymma genom rök om sikten inte understiger tre meter (ISO, 2004). 

Detta i kombination med att brandgaslagret inte sjunker ner till kritisk nivå gör att utrymning 

anses möjlig genom entrén mot Västra Kvarngatan.  

7.1.5 Känslighetsanalys och slutsats 

Variationer av FDS-simuleringarna visar att kritiska förhållanden uppnås snabbt då de aktiva 

systemen inte fungerar som avsett. Detta visar på vikten av att ett systematiskt 

brandskyddsarbete genomförs och att det sker regelbundna kontroller av sprinklersystem och 

rökluckor. 



Vid platsbesöket var utrymningsvägarna på JC:s källarplan blockerade med diverse föremål. Vid 

platsbesöket ansågs därför inte en utrymning möjlig genom dessa nödutgångar. Personerna på 

källarplan förväntas inte heller kunna upptäcka branden innan den hinner påverka 

förhållandena i lokalen till den grad att en utrymning via entréplan inte längre upplevs möjlig. 

Därför är det av största vikt att utrymningsvägarna på källarplanet går att användas.  

Utrymningstiderna för ovanvåningen på JC är gjorda med ett högt antal personer, men ändå 

rimligt i förhållande till det maximala antalet på 2000 personer, och det bedöms inte kunna vara 

fler personer inne i butiken. Vid simuleringarna har besökarna tvingats att gå på rad ut ur 

butiken vilket ger maximal förflyttningstid. Detta och att tidsskillnaden mellan utrymningstid 

och tid till kritiska förhållanden är en minut gör att tiderna bedöms vara konservativa men inte 

orimliga.  

Beroende på vilka utrymningsvägar personalen styr besökarna till behöver inte dessa utrymma 

via vägar där sikten är försämrad. För att undvika köbildning helt i de södra delarna av gallerian 

finns alternativet att dels ta bort serveringen utanför Systembolaget, vilket gör att flödet ökar 

och utrymningstiden sänks med cirka en minut, dels att närliggande butiker får som rutin att 

utrymma via alternativa utrymningsvägar. För Systembolaget skulle det innebära att utrymma 

via sitt lager och för Dea/Axelssons att utrymma en del av besökarna via nödutgång M i figur 2.1. 

Jämförelse mellan tid till kritiska förhållanden och olika utrymningsalternativ presenteras i 

tabell 7.3. 

Tabell 7.3 visar utrymningstid, tid till kritiska förhållanden och tidsskillnaden dem emellan vid olika 
scenarier. 

Del att utrymma Utrymningstid [min] Tid till kritisk 
sikt [min] 

∆t [min] 

JC övervåning 2,5 3,5 1 
Entrén vid Västra 
Kvarngatan med 
servering 

9,5 6,5 3 

Entrén vid Västra 
Kvarngatan utan 
servering 

8,5 6,5 2 

Södra delen av 
Västerport med 
alternativa 
utrymningsvägar 

 Upp till 7 minuter 
beroende på hur 
många som utrymmer 
via alternativa 
utrymningsvägar 

6,5  

 

Regleringen av vilka utrymningsvägar som ska användas kräver dock ett nära arbete mellan 

centrumledning, fastighetsskötare och butiker samt att all personal utbildas. 

Variationer av utrymningssimuleringarna som gjordes kring utgången vid Bönornas delikatesser 

visar att det inte skiljer nämnvärt på tiden för utrymning, vare sig dörren används eller ej. 

Därför anses det möjligt att utöka Bönornas delikatesser. 

Det är möjligt att utrymma via Västra Kvarngatan trots att sikten sjunker till 3,5 meter men det 

rekommenderas att utrymma en del av besökarna via Systembolagets lager och Dea/Axelssons 



utrymningsdörr för att säkerställa personsäkerheten. I tabell 7.3 visas effekten av att använda 

alternativa utrymningsvägar. De alternativa utrymningsvägarna kräver dock mer av personalen 

och att åtgärderna förankras i det systematiska brandskyddsarbetet.  

7.2 Brandscenario 2 – Brand på Birgers konditori 
I avsnittet genomförs en analys av branden på Birgers konditori och utrymning av gallerian. En 

bedömning görs därefter om tillfredställande utrymning är möjlig. 

7.2.1 Förutsättningar 

Vid uppträdanden på scenen, bredvid torget, plockas alla möbler ner från scenen och placeras i 

mitten av torget tillsammans med de möbler som brukar stå där. Möblerna, som är stoppade 

fåtöljer med trästomme, metallstolar med plastsits, metallstolar med träsits samt träbord, 

staplas på varandra likt ett bål. En möjlig antändning av bålet tros ske genom en anlagd brand 

och det bedöms som mest trolig att branden startar i en av de stoppade fåtöljerna, eftersom 

stoppningen sticker upp på en del av dem. En brandspridning till intilliggande cafédisk bedöms 

ej kunna ske inom rimlig tid för utrymning och tas därför ej hänsyn till. I figur 7.8 visas en 

överskådlig bild av torget och brandens placering. 

 

Figur 7.8 visar en bild av torget och brandens initiala placering. 

Effektutvecklingen för de fyra olika möbelgrupperna har tagits fram samt och adderats för att få 

en effektutvecklingskurva. I figur 7.9 visas effektutvecklingskurvor för de olika möbelgrupperna 

och i figur 7.10 visas den sammanlagda effektutvecklingen både för sprinkleraktivering och utan. 

En effektutvecklingskurva som visar effekten efter sprinkleraktivering har tagits fram med hjälp 

av ett samband som står att finna i Selecting Design Fires (Staffansson, 2010).   



 

Figur 7.9 visar effektutvecklingskurvor för de olika möbelgrupperna. 

 

Figur 7.10 visar summan av de fyra effektutvecklingskurvorna, både med och utan sprinkleraktivering. 

I Simulex-simuleringarna är maxantalet på 2000 personer jämnt fördelade över gallerian men 

med en högre koncentration på torget, vilket kan ses i figur 7.11. Även i detta scenario bedöms 

det att de utrymmande personerna i största mån kommer att använda sig av de entréer de 

använde för att gå in i gallerian, det vill säga huvudentréerna och de ingångar som butikerna har 

mot gatan. Nödutgångarna N och Y i figur 2.4 används inte då de bedöms vara allt för 

svåröppnade.  

För att se hur utrymningen påverkas av att Bönornas delikatesser bygger ut görs en simulering 

där personerna på torget utrymmer enbart via utgångarna mot Västra Kvarngatan och Västra 

Storgatan. 
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Figur 7.11 visar personfördelningen på torget vid evenemang då branden placerats under rökluckorna. 

Närmast branden har personerna en varseblivnings- och förberedelsetid på en minut och ju 

längre ut från branden de befinner sig kommer tiderna att öka. I övriga gallerian är 

varseblivningstiden densamma som aktivering av utrymningslarmet vilket är en minut. 

Förberedelsetiden är en minut för Systembolaget då de har talat meddelande och 3,5 minut för 

övriga gallerian som har ringklockor. För motiveringar till varseblivnings- och förberedelsetider 

se bilaga C. 

7.2.2 Resultat från FDS-simuleringar 

Simulering av scenariot med sprinklersystem och rökluckor visar att branden på 500 kW inte 

åstadkommer någon nämnvärd påverkan på förhållandena i gallerian kopplat till kriterierna för 

utrymning. Brandgaserna ansamlas i atriet fram tills att rökdetektorerna detekterar brand och 

öppnar rökluckorna. Endast i anslutning till att luckorna öppnas sprids en liten mängd 

brandgaser ut runt omkring atriet, dock utan att överstiga några kriterier.  De brandgaser som 

därefter produceras stiger upp i atriet och försvinner ut genom rökluckorna. I figurerna 7.12 och 

7.13 visas förhållandena i gallerian under brandscenariot. 



 

Figur 7.12  visar brandgasspridningen i gallerian då rökluckorna öppnas. 

 

Figur 7.13 visar hur majoriteten av de producerade brandgaserna ventileras bort av rökluckorna. 

Som visas i figur 7.12 har endast en lokal brandgasspridning skett i nära anslutning till atriet vid 

tiden fram tills att rökluckorna öppnats. Då lokal brandgasspridning uppstod valdes endast 

brandgaslagrets höjd och temperaturen att studeras. Detta gjordes med hjälp av ett 

temperaturtvärsnitt för att kontrollera att det inte uppstår några kritiska förhållanden med 

avseende på personsäkerhet i närheten av branden. Brandgaslagrets höjd uppskattades, med 

hjälp av temperaturen, till 3 m och temperaturen till 23 °C. I figur 7.13 visas hur rökluckorna 

ventilerar bort de brandgaser som bildas under den resterande tiden av brandförloppet.  



7.2.2.1 Variation av FDS-simuleringar 

 

Figur 7.14 visar en bild av torget och brandens initiala placering. 

Brandscenariot varierades genom att placera branden bredvid atriet för att se hur brandgaser 

sprids om de inte stiger rakt ut genom rökluckorna. Brandgasspridning uppstod då i hela 

gallerian och drabbade alla butiker. Brandgaslagrets höjd togs fram genom en visuell 

uppskattnings i FDS med hjälp av temperaturgränssnitt. Resultatet visar att brandgaslagret 

sjönk till cirka 3 meters höjd och stabiliserades på den nivån.  

Mätningar av temperaturen visade att ovanför branden var temperaturen i översta delen av 

brandgaslagret cirka 120 °C men sjönk längre ner i brandgaslagret till ungefär 50-60°C. I övriga 

delar av gallerian var temperaturen jämn över hela brandgaslagret och uppmättes till ungefär 

50-60 °C. 

Sikten mättes på samma plats som visas i figur 7.6 och kritiska förhållanden nåddes på flera av 

platserna. I tabell 7.4 nedan presenteras minsta uppmätta sikt och tid fram till kritiska 

förhållanden. 

Tabell 7.4 visar kritiska förhållanden för brandscenario 2 - Brand i Birgers konditori. 

Linjerökdetektor  
nr. 

Tid till 10 meters 
siktförhållanden [s] 

Minsta sikt [m] 

1 - >10 
2 - >10 
3 - >10 
4 440 7 
5 - >10 
6 340 5 
7 500 10 
8 440 7 
9 310 3,5 

 



Strålning mättes 3 meter från branden då personer inte antas gå närmare. Kritiska 

strålningsnivåer uppnåddes efter cirka 5,5 minuter. 

Vidare varierades scenariot genom att simulera branden då både rökluckor och sprinklersystem 

felfungerade. I alla varianter av scenariot uppnåddes kritiska förhållanden snabbt på ett flertal 

platser med avseende på utrymningssäkerhet och därmed anses inte tillfredställande utrymning 

möjlig om dessa aktiva system skulle felfungera. Detta tyder ännu en gång på vikten av ett bra 

genomfört systematiskt brandskyddsarbete.  

7.2.3 Resultat från Simulex-simuleringar 

Från källarplanet på JC ser det ut att vara ett kompakt brandgaslager enligt FDS-simuleringarna 

och därför görs bedömningen att personer på källarplanet upplever förhållandena som kritiska 

och därför väljer att utrymma via källaren.  

Det konstateras att utrymningen inte påverkas då det inte uppstår några kritiska förhållanden 

på torget då det tar ungefär tre minuter att utrymma.  

Att sikten sjunker under 10 meter i korridoren mot Västra Kvarngatan har tagits i beaktande. 

Som tidigare presenterats visar studier på att personer väljer att utrymma genom utrymmen 

trots försämrad sikt så länge sikten inte understiger 3 meter (ISO, 2004). Sikten understiger inte 

3,5 meter och personerna som utsätts för dessa siktförhållanden anses ha en hög medvetenhet 

om var de skall gå eftersom siktförsämringen uppstår nära en utgång där personer köar. Detta i 

kombination med att personer inte utsätts för lågt brandgaslager och ej heller höga 

temperaturer gör att författarna anser att utrymning är möjlig. 

7.2.4 Känslighetsanalys och slutsats 

Vid en brand i möblerna på Birgers konditori visar simuleringar att då möblerna placeras mitt 

under atriet sker ingen brandgasspridning. Då branden placeras vid sidan av atriet uppstår 

brandgasspridning i stora delar av gallerian vilket ger försämrad sikt. Detta visar på att 

brandens placering har stor inverkan på förhållandena i gallerian. Det ger förändrade 

förutsättningar vad gäller utrymning vilket kan ses i figur 7.15.  



 

Figur 7.15 visar en översikt av Västerports entréplan för brandscenario 2 innan Simulex-simuleringen har 
startats. Branden har flyttats från sin ursprungsplats och placerats vid sidan av torget. 

Effekten av branden har satts till en tredjedel efter sprinkleraktivering, vilket kan variera till 

följd av hur möblerna staplas. Om det till exempel antas att bord staplas högt upp i högen kan 

detta ha en skyddande effekt på branden från sprinklervatten och brandens effekt kan då bli 

högre än vad som beräknats. Detta skulle leda till en kraftigare brandgasspridning och 

utrymningssäkerheten skulle därför påverkas negativt. Om sprinklerna inte aktivera som de ska 

kommer kritiska förhållanden att uppstå innan torget har utrymts. Samma resonemang gäller 

om möblerna staplas på ett sådant sätt att sprinklervattnet inte kommer åt branden. Därför dras 

slutsatsen att det inte är lämpligt att placera så stora mängder möbler i en hög på torget, då 

simuleringarna visar på stora skillnader vid variation av branden.  

På platsbesöket uppmärksammades att det hängde tyg i atriet ovanför cafédisken. Detta kan ha 

negativ påverkan på sprinklersystemet på grund av att tyget kan hindra de varma brandgaserna 

från att stiga upp och fördröja aktiveringen av sprinklersystemet. På grund av tidsbrist är detta 

inte något som rapporten har kunnat undersöka närmare och därför betraktas detta vara en 

osäkerhet i de utförda beräkningarna. Tyget bedöms dock inte vara något hinder för vattnet när 

sprinklersystemet väl löst ut, då tyget inte hänger rakt under de berörda sprinklerhuvudena 

utan en bit ifrån. 



7.3 Brandscenario 3 – Garagebrand 
Den troligaste anledningen till en brand i garaget, anses vara en anlagd brand i en bil eller i de 

möbler som förvaras på moped- och MC-parkeringarna. Därför anses det inte lämpligt att 

förvara stora mängder möbler och skräp i garaget. En av de utrymningsvägar som finns i garaget 

är en spiraltrappa som leder från garaget och upp och ut i det fria. Längst upp på trappan finns 

ett gallerförråd med spånskivor fastsatta mot insidan av gallret. Inne i förrådet förvaras en stor 

mäng kartonger med matvaror. Förrådet blockerar inte vägen för utrymning men om det skulle 

antändas bedöms inte utrymning via trappan vara möjlig. Således anses det inte vara en lämplig 

placering av förrådet. Samma resonemang gäller för förrådet som befinner sig rakt under 

spiraltrappan. 

Kontroll av ventilationsritningar visar att garaget har ett separat ventilationssystem och som 

inte är förbundet med gallerian eller de ovanliggande lägenheterna. Det finns rökluckor 

placerade i garaget som öppnas manuellt av räddningstjänsten vid ankomst till gallerian. Mellan 

gallerian och garaget finns brandcellsindelade utrymningsvägar och brandväggar. 

Därför bedöms det inte föreligga någon risk för brandgasspridning från garaget till gallerian. 

Med hänsyn till att garaget endast används av butikspersonal samt boende i lägenheterna 

kommer inte utrymningssäkerheten för galleriabesökarna att påverkas. Därför görs ingen vidare 

analys av scenariot.  

  



8 Förslag till åtgärder 
Nedan presenteras de åtgärder som skall eller bör göras, följt av en motivering.  

8.1 Åtgärder som skall göras: 

 Uppdatera brandskyddsdokumentationen. 

Motivering: Brandskyddsdokumentationen är en bra grund att bygga det systematiska 

brandskyddsarbetet på. Därför är det viktigt att den är utförlig och kontinuerligt uppdateras så 

den ger en bra och korrekt bild av objektet. I nuvarande skick ger den befintliga 

brandskyddsdokumentationen en felaktig bild av Västerport köpcentrum samt anses inte kunna 

ligga till grund för det systematiska brandskyddsarbetet. Därför anser rapportskrivarna att 

brandskyddsdokumentationen måste uppdateras för att ge Västerport ett fullgott brandskydd. 

Författning: Enligt SRVFS 2004:3 rekommenderas ett köpcentrum använda sig av en 

brandskyddsdokumentation för att kunna bedriva ett bra systematiskt brandskyddsarbete.  

Åtgärd: Gå igenom brandskyddsdokumentationen och uppdaterar de fel som finns samt 

utveckla svagare partier. Bland annat behövs det uppdaterade ritningar över gallerian men det 

är även bra om ritningar över sprinklersystemet och detektorer adderas. Detta för att lättare 

kunna underhålla systemen och undvika onödiga skador vid exempelvis en ombyggnation. Det 

är även bra att veta vilket sprinklersystem som finns för att veta vilka typer av bränder det 

klarar av om brandbelastningen skulle ändras. Detektorernas placering är bra att veta om så att 

dessa inte omedvetet blockeras och så att det går att se om de är lämpligt placerade och om de 

är tillräckligt många. Uppdatering av brandskyddsdokumentationen ska göras kontinuerligt 

efter varje betydande ändring. 

 

 Förankra det systematiska brandskyddsarbetet hos de anställda i butikerna.  

Motivering: Enligt AFS 2001:1 ska det i gallerian finnas arbetstagare som är utbildade i och kan 

genomföra brandbekämpning samt utrymning.  

Det finns idag ett genomtänkt systematiskt brandskyddsarbete men det saknas förankring i 

butikerna. De flesta anställda som fyllde i enkätundersökningen har liten eller ingen kunskap om 

brandskyddet. En svårighet kan vara att många är timanställda och därför inte närvarar vid 

genomgångar och utbildningar. En positiv skillnad märktes på de butiker där de anställda har 

arbetat länge och/eller har en brandintresserad butiksansvarig. God brandskyddskunskap hos 

personalen underlättar för att ge en säker utrymning. 

Ett exempel är de gula västarna som enligt förvaltningen hade delats ut till tre butiker, men där 

endast en av de angivna butikerna hade vetskap om dessa. 

Åtgärd: Skapa samarbete mellan förvaltning/ägare och butikerna samt försöka få dem 

intresserade av brandskyddet. Ett bra sätt är gränsdragningslistor som tydligt anger vad som 

förväntas av respektive butik och av förvaltningen. Förvaltningen/ägaren kan hjälpa dem att se 

över sitt eget systematiska brandskydd samt komma med förslag på möjliga förbättringar. Det 

vore också önskvärt att förankra arbetet med de gula västarna fullt ut, då detta bedöms vara en 

enkel men oerhört effektiv åtgärd för att förbättra en eventuell utrymning. 



 

 Frigöra utrymningsvägarna på JC:s källarplan, samt förbättra möjligheten att utrymma 

genom Lindex bakre dörr på entréplan. 

Motivering: Vid brand på JCs entréplan, vid trappan och den mindre rulltrappan, blockeras två 

möjliga utrymningsvägar uppåt och ut ur butiken. Om förbindelsen till ovanvåningen, via den 

andra rulltrappan, bryts kommer utrymning inte kunna ske innan kritiska förhållanden sker. Det 

är därför inte tillåtet att utrymningsvägarna är blockerade. Utrymningstiden förkortas betydligt 

om alla utrymningsvägar används korrekt. 

Författning: Enligt AFS 2009:2 76 § gäller följande: Utrymningsvägar samt vägar och dörrar till 

utrymningsvägar ska vara lättillgängliga och hållas fria från hinder. 

Åtgärd: Städa upp, plocka ner uppskruvade hyllor från väggen och utbilda personalen om varför 

det är viktigt att hålla utrymningsvägarna fria från föremål. 

 

 Ta bort förråden under samt uppe vid spiraltrappan i garaget. 

Motivering: Det är olämpligt att ha brännbart material vid en nödutgång. Då det inte är någon 

utrymningsväg som direkt blockeras och då förråden inte förhindrar utrymning så vida de inte 

antänds, är de dock inte olagliga. Om det skulle börja brinna i något av förråden försvinner 

däremot en av utrymningsvägarna som leder ut från garaget. Därför ses det som en relativt 

enkel åtgärd att flytta deras läge i förhållande till vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå. 

Åtgärd: Flytta förråden till utrymmen där de inte negativt påverkar utrymningsvägarna. 

 

 Se över utrymningsdörrarna och åtgärda svåröppnade sådana. 

Motivering: En del av de utrymningsdörrar som finns kräver flera moment för att öppnas, något 

som i en utrymningssituation kan uppfattas stressande samt försvåra utrymningen. Vissa av 

dörrarna hade reglar som kan vara svåra att nå om man har en funktionsnedsättning eller är 

under medellängd. Det är också viktigt att de handtag som finns är greppvänliga. Det är viktigt 

att tänka på att handtag och vred som verkar logiska och lättöppnade i verkligheten, kan vara 

svåra att öppna i en utrymningssituation då andra förhållanden råder.   

Exempel på detta är glasdörren som leder från Birgers café till trapphuset, skjutdörrarna samt 

glasdörren som leder ut till galleriagången från Systembolaget och utrymningsdörren mellan 

Brothers/Lava och JC.  

Författning: Enligt AFS 2009:2 77§ gäller följande: Dörrar till eller i en utrymningsväg ska vara 

lätta att öppna. De får inte vara så låsta eller reglade att utrymning försvåras. 

Åtgärd: Byta ut de reglar och handtag som finns mot enklare öppningsanordningar.  

 

 Upphöra med att förvara möblerna på torget under evenemang. 



Motivering: Känslighetsanalysen för brandscenario 2- Brand i möbler på Birgers konditori har 

identifierat stora variationer på brandförloppet, beroende på var på torget möblerna placeras. 

Det går aldrig att garantera att möblerna placeras så att kritiska förhållanden ej uppstår. Möjliga 

orsaker till detta kan vara att det är lätt att glömma varför det finns restriktioner eller att det 

inte passar med aktuellt evenemang att placera stolarna på rätt plats. Med hänsyn till detta kan 

därför inte någon utrymningssäkerhet garanteras om möblerna förvaras där och därför skall 

denna förvaring upphöra. En lämpligare förvaring för dessa möbler kan vara i källaren, som är 

avskiljd från resten av gallerian med brandklassade väggar.    

8.2 Åtgärder som bör göras 
 Uppdatera brandskyddsplanen 

Motivering: Skriften Brandplan och Brandskyddsinformation saknar datum, vilket önskas finnas 

så att det ska vara möjligt att se när den senast uppdaterades. Detta för att kunna se när nästa 

uppdatering bör göras, med tanke på att det ofta byggs om samt byts verksamhet i lokaler i en 

galleria. Skriften bör även ses över med avseende på att åtgärderna bör komma i kronologisk 

ordning. 

Åtgärd: Förvaltningen/ägaren bör gå igenom skriften Brandplan och Brandskyddsinformation 

och uppdatera denna enligt tidigare motivering. 

 

 Införa talat utrymningslarm i hela gallerian 

Motivering: Rapporten visar att utrymning går snabbare om talat meddelande används som 

utrymningslarm istället för ringklocka. Om besökarna blir upplysta om vad som sker samt får 

klara instruktioner om hur de ska agera, blir utrymningen mer effektiv och kan förkortas med 

flera minuter. En ringklocka kan däremot vara förvirrande vilket leder till längre utrymningstid.  

 

 Endast använda moped- och MC-platserna till vad de är avsedda för 

Motivering: Då brandskyddet antagligen är dimensionerat för en brandbelastning som inte 

innefattar lagrade möbler och föremål i garaget, bör inte moped- och MC-platserna användas 

som extra förvaringsutrymme. Vid en garagebrand kan detta bidra till att brandskyddet i garaget 

inte fungerar så som det är tänkt och att en utrymning försvåras genom att det råder sämre 

förhållanden än vad som tidigare tänkts.  

Åtgärd: Göra moped- och MC-platserna fria från möbler och annat som inte ska förvaras där. Det 

kan även vara bra att sätta upp en skylt som anger att det är förbjudet att förvara annat än 

mopeder och motorcyklar på platserna.  

 

 Inte använda icke brandklassade väggar i utrymningsvägar 

Motivering: Tanken med en utrymningsväg som är en egen brandcell är att personer som 

utrymmer via denna ska befinna sig i säkerhet så fort de har tagit sig till utrymningsvägen. Den 



icke brandklassade väggen gör att detta inte kan garanteras vid utrymning och ger även tillfälle 

för anlagd brand som kan komma att påverka personsäkerheten. 

Åtgärd: Ta bort wellpappförrådet som finns i en av utrymningsvägarna i källaren. 

 

 Installera förregling i alla butiker som har utrymningsdörrar 

Motivering: Det är viktigt att de nödutrymningsdörrar som finns ska kunna användas om så 

krävs och det är lätt hänt att glömma bort att låsa upp en dörr på morgonen. Därför är det bra att 

ha en vital funktion, som till exempel belysningen, kopplat till utrymningsdörrarna. Då kan 

belysningen inte slås på innan alla dörrar är upplåsta. 

Åtgärd: Installera förregling i de butiker som saknar detta.  

 

  



9 Sammanfattande diskussion  
Rapportens resultat beror på en rad begränsningar och osäkerheter. Dessa felkällor beror på att 

rapporten har använt sig av simuleringsprogram som verktyg för att kvantifiera de kvalitativt 

framtagna brandscenarierna. Resultaten av simuleringarna i sin tur har använts för att granska 

utrymningen kvalitativt med. Det är ofrånkomligt att det uppstår osäkerheter i och med att man 

aldrig kan återskapa verkligheten exakt, utan att det blir just modeller i ett program. 

Osäkerheterna kan dock kontrolleras genom att man är medveten om de olika 

simuleringsprogrammens begränsningar. 

Rapporten har medvetet valt att inte utgå från Boverkets byggregler, BBR 19, i analysen. Detta 

beror på att då detta är en granskning av det befintliga brandskyddet, bedöms det klokare att ge 

förslag på åtgärder utifrån analysen som gjorts. BBR19 gäller inte heller retroaktivt och därför 

bedöms det ligga mer vikt bakom de föreslagna åtgärderna om de motiveras på annat sätt.  

9.1 FDS 
Den största begränsningen med användandet av FDS är att ingen nodkonvergens har 

genomförts. På grund av tidsbrist har detta inte kunnat göras och därmed kan det inte med full 

säkerhet sägas att simuleringarna återspeglar ett verkligt brandförlopp. Då det inte har urskilts 

några orimligheter i resultaten, bedöms de under omständigheterna vara tillräckligt tillförlitliga 

för att användas i denna rapport.  

Ingen hänsyn har tagits lös inredning vilket kan ha påverkan på de turbulenta flöden av 

brandgaser som uppstår till följd av brand. I scenariot Brand i klädställ på JC kan framförallt 

vägghängd inredning, exempelvis hyllor, ha inverkan på flödet av brandgaser då detta får till 

följd att mindre turbulens uppstår vid väggen än vad som skulle skett vid ett verkligt 

brandförlopp. Genom att gå miste om turbulens i simuleringarna minskas inblandningen av kall 

luft i flödet av brandgaserna. Detta ger varmare brandgaser och tiden fram tills att kritiska 

förhållanden minskas. Denna osäkerhet bidrar därför till att ge ett konservativt värde på tid till 

kritiska förhållanden och är därför inget som bedöms vara ett problem i rapporten.  

Dessutom finns begränsningar i FDS med hanteringen av flöden utmed sneda väggar. Då 

väggarna i FDS simuleras som ett stort antal mindre väggar med räta vinklar kommer mer 

turbulens uppstå. Detta ger en större inblandning av kall luft vilket medför kallare brandgaser 

och ett brandgaslager som sjunker snabbare. Dock var inte temperaturerna höga i de delar av 

gallerian där personer förväntas utrymma längs med sneda väggar och det anses inte föreligga 

någon risk för kritiska förhållanden. Inverkan på brandgaslagrets höjd kan ses som konservativ 

och är därför inget problem då brandgaslagret inte nådde kritisk nivå. 

Geometrierna har i så stor mån som möjligt återskapats utifrån ritningarna, men med mindre 

anpassningar för att kunna fungera väl med den cellstorlek som använts. Detta medför att 

mindre avvikelser förekommer från hur den riktiga gallerian ser ut, något som kan ha viss 

inverkan på resultaten. Detta kan till exempel påverka rökfyllnaden av utrymmena, både positivt 

och negativt. Större lokaler medför längre tid till rökfyllnad, medan mindre lokaler medför 

kortare tid. De angivna geometrierna bedöms dock vara representativa för Västerports 

Köpcentrum och är därför inget som går att påverka under rapportens tidsram. 

Flera olika väggkonstruktioner identifierades på platsbesöket men i simuleringarna har alla 

väggar approximerats till betong eller glas. Detta har viss inverkan på främst 



temperaturförhållandena i gallerian. Dock kommer man aldrig ifrån att förenklingar av det här 

slaget måste göras och de valda väggmaterialen bör inte medföra några större skillnader mot 

verkligheten.  

I FDS har brandgaslagrets höjd valts att studeras med hjälp av temperaturtvärsnitt. Då metoden 

är starkt beroende av temperaturen av brandgaserna finns det begränsningar och svårigheter 

att avläsa ett brandgaslager med låga temperaturer. I rapporten har en tydlig temperaturökning 

över en kort sträcka valts som representativ för gränsen av brandgaslagret. Brandgaslagret hade 

kunnat studeras genom användande av sikttvärsnitt eller mätstationer med träd av 

termoelement. Hur en annan metod av att mäta brandgaslagrets höjd hade gett annorlunda 

resultat har inte utvärderats ytterligare. Då det uppnås rimliga resultat gällande brandgaslagrets 

höjd och temperaturen i brandgaserna anses resultaten vara tillförlitliga och ingen vidare analys 

görs. 

9.2 Simulex 
Det är svårt att veta hur information om en brand, utöver utrymningslarmet, sprider sig i en 

utrymningssituation. En möjlig händelse är att personer som står i närheten av varandra hjälps 

åt med att sprida budskapet om utrymning. En annan möjlighet är att butikspersonalen 

meddelar galleriabesökarna om att och var de ska ta sig ut. Den ena situationen utesluter inte 

heller den andra. Därför är det svårt att fastställa några exakta varseblivnings- och 

förberedelsetider. Därför har dessa tider tagits fram kvalitativt med bakgrund i BBRAD1, men 

för att vara på den säkra tiden har det konservativa alternativet valts, så länge det inte har 

ansetts orimligt.  

Förflyttningstiden går inte heller att fastställa exakt då alla människor rör sig olika snabbt. En 

begränsning i Simulex är att de utrymmande personerna väljer närmaste vägen och inte den 

snabbaste, vilket kan orsaka orimliga köer. För att undvika detta har hinder sats ut i gallerian, så 

att personerna ska tvingas gå en annan väg och på så sätt undvika den sortens köbildning. Detta 

kan dock bidra till att personer får gå en väg som inte anses rimlig, men det bedöms ändå vara 

ett verkligare händelseförlopp än de långa köerna.  

En annan brist med programmet är att ibland krockar de utrymmande personerna med 

varandra och blir stående istället för att som en i verklig situation gå förbi varandra. Det är 

heller inte möjligt att få de utrymmande personerna att välja en annan mer logisk väg om de 

skulle komma till en kö. 

9.3 Detact-QS 
Tiden till sprinkleraktivering har beräknats med programmet Detact-QS, som interpolerar fram 

ett värde utifrån en inmatad effektutvecklingskurva. På grund av interpoleringen kommer 

värdet aldrig att bli mer noggrant än de inmatade värdena. Då sprinklerbulbernas tekniska 

egenskaper inte är kända, gjordes en konservativ bedömning med avseende på RTI-värde och 

aktiveringstemperatur. RTI-värdet valdes till 300 m1/2s1/2 och aktiveringstemperaturen sattes 

till 68 °C, med motiveringen att bulberna var relativt tjocka och eftersom användandet av ett 

konservativt värde är att föredra. 

9.4 Aktiva system 
Det är viktigt att det finns tillgång på tilluft för att rökluckor ska fungera som tänkt. Vid 

användning av rökluckor i FDS-simuleringar angavs de två huvudingångarna samt ingången vid 



Bönornas delikatesser som öppningar för tilluften. Detta grundas på att vid en utrymning så 

kommer dessa dörrar att hållas öppna och därför anses tillgången på tilluft vara tillräcklig i 

gallerian. 

I rapporten har ingen hänsyn tagits till hur sprinkler och rökluckor interagerar med varandra.  

Rökluckorna har simulerats i FDS medan sprinkleraktivering beräknats i Detact-QS för att sedan 

tas hänsyn till i de framräknade effektkurvorna. För att beräkna hur de olika systemen 

interagerar med varandra krävs omfattande beräkningar och ytterligare data gällande både 

ventilation och sprinklerhuvuden och har därför inte utretts vidare.  

Öppnandet av rökluckor kan ha en effekt som medför fördröjd sprinkleraktivering. Detta har 

inte tagits hänsyn till i simuleringarna. Dock visar FDS simuleringar där sprinkleraktivering inte 

har tagits i beaktande att temperaturerna under taknivå ovanför branden blir tillräckligt höga 

för att sprinkler ska aktiveras. Detta sker innan beräknad tid för sprinkleraktivering och därför 

dras slutsatsen att sprinkleraktiveringen inte bör fördröjas till följd av öppnandet av rökluckor. 

Sprinkleraktivering gör att brandgaserna pressas ner mot golvet. Ingen kontroll över hur mycket 

brandgaserna sjunker till följd av sprinkleraktivering har gjorts på grund av att det medför 

komplexa beräkningar och för att information om sprinklersystemets utformning saknas. Därför 

görs ingen vidare analys. 

9.5 Kritiska förhållanden 
Det är viktigt att inte se de kritiska förhållandena som några exakta kriterier. Exempel på detta 

kan vara att bara för att sikten understiger tio meter betyder det inte att utrymmande personer 

kommer att stanna tvärt och inte längre kunna gå vidare. Det är rimligt att anta att utrymmande 

personer följer efter varandra även om sikten inte är fullständig. Ett annat exempel är den 

högsta tillåtna temperaturen på 80 °C, vilket egentligen är en rimlig temperatur att utsättas för i 

en bastu. Detta tyder på att dessa kriterier är väl tilltagna och därför skulle utrymning kunna 

vara fullt genomförbar även om vissa av dem överstigs.  

 



  



10 Slutsats 
 Det är viktigt att fastställa regelbundna rutiner för underhåll och kontroll av de aktiva 

systemen, samt att följa dessa. En viktig förutsättning för att kunna bedriva dessa 

kontroller är att det finns fullständiga och regelbundet uppdaterade ritningar över 

gallerian. Detta gäller såväl byggnadsritningar som ritningar över var de aktiva 

brandskydden finns utplacerade. Det är också viktigt att det finns fullständiga 

specifikationer över de aktiva system som används i gallerian. 

 Det är viktigt att det förs en dialog mellan centrumledning, förvaltning, ägare och 

butiker, så att det finns en tydlig fördelning över vem som gör vad angående det 

systematiska brandskyddsarbetet och vid utrymning.  

 Bönornas delikatesser tillåts utvidga sin butik då det inte påverkar personsäkerheten vid 

utrymning.  

 En garagebrand påverkar ej de utrymmande personerna i övriga fastigheten. 

 Om åtgärderna som skall genomföras verkställs bedöms brandsäkerheten på Västerport 

köpcentrum vara fullgod. 
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Bilaga A 
I det här avsnittet presenteras en sammanställning av enkätundersökning som gjordes under 

platsbesöket på Västerport köpcentrum. Undersökningen riktade sig till personalen och ställde 

frågor om deras kunskap gällande befintligt brandskydd, vad de ska göra vid brand, om de fått 

gå någon relevant utbildning med mera. Syftet var att se om det fanns någon skillnad 

kunskapsmässigt mellan fastanställda och timanställda och om det systematiska 

brandskyddsarbetet följdes och var väl förankrat i butikerna. Totalt samlades 16 enkäter in. 

Tabell A.1 visar sammanställningen av enkäterna. 

                   Befattning   

 anställd chef Totalt  
 ordinarie Tim/vik ordinarie  Ja Nej  
Vet du hur brandlarmet 
låter? 

4 Ja 1 Nej 3 Ja 2 
Nej 

4 Ja 2 Nej  11 5  

Har du någon 
brandskyddsutbildning? 

3 Ja 2 Nej 1 Ja 4 
Nej 

2 Ja 4 Nej  6 10  

Vet du var det finns 
släckutrustning? 

5 Ja 0 Nej 4 Ja 1 
Nej 

6 Ja 0 Nej  15 1  

Vet du hur man 
använder utrustningen? 

4 Ja 1 Nej 4 Ja 1 
Nej 

5 Ja 1 Nej  13 3  

 

På frågan om vad personalen skulle göra vid ett brandlarm svarade de följande: 

Gamestop, timanställd: Bedömer om branden går att släcka, om inte ser vi till att alla kunder 

utrymmer butiken. Sedan kontaktar vi brandkår/polis. Vi samlas sedan på baksidan av gallerian. 

JC, timanställd: Se till att utrymma lokalerna från kunder, se till att lokalerna är tomma och 

sedan tag med mina medarbetare. 

Telenor, timanställd: springer ut på gatan, kolla om någon är kvar i butiken. 

McDonalds, ordinarie arbetsledare: Ser till så att restaurangen töms på folk inklusive min 

personal. Sen möts vi upp på återsamlingsplatsen (hörnet vid Åhléns) och räknar av personalen. 

Invänt r sv r från ”br ndmännen”. 

Systembolaget, ordinarie: Olika beroende på arbetsuppgifter. Kund: lots kunder genom butiken 

– visa utrymningsvägar 

Lager: öppna lagerdörr och lotsa kunderna ut genom utrymningsvägen från lagret. 

Lindex, ordinarie: utrymmer lokalen 

McDonalds, ordinarie anställd: tar kontakt med min arbetsledare. 

Dea Axelssons, ordinarie: Ta på sig väst, ut med alla kunder, samla ihop kollegorna. Kan man 

släcka gör man det, exempel en klädsnurra som brinner. Samlas vid lastkajen utanför 

byggnaden. Räkna in alla. 

Telenor, ordinarie: har inte gått igenom rutinerna. Kolla vart det brinner och se om det går att 

släcka. Ringer brandkåren. Går ut. 



McDonalds, arbetsledare ordinarie: Samla ihop. Kolla hur många anställda som jobbar. 

Samlingsplats. 

Bönornas delikatesser, chef: Utrymmer butiken. Går till lastkajen. 

Gamestop, chef ordinarie: Ser till att få ut alla kunderna först sedan ser till att dörrar är öppna ut 

från gallerian för kunder och personal. 

Apoteket, chef ordinarie: Lämnar lokalen efter att jag fått ut alla kunderna. Uppsamlingsplats vid 

Bagaregatan vid personalentré. 

Systembolaget, chef ordinarie: Ser till att få ut alla kunderna ur butiken. Ser till att all personal 

går till vår uppsamlingsplats. Stannar kvar och kollar att alla är ute ur butiken, ringer 112. (om 

det går släcker jag själv).  

  



Bilaga B 
I bilagan presenteras de program som använts vid simuleringar av brand och utrymning med 

ingående. En beskrivning görs av hur programmen fungerar samt vilka förenklingar som har gjorts 

för att anpassa den verkliga gallerian till en modell. 

B.1 Fire Dynamics Simulator, FDS. 
I avsnittet presenteras programmet FDS och hur det används i rapporten. 

B.1.1 Programmet 

Som beskrivits i rapporten är FDS en CFD modell som genomför LES-simuleringar av termiskt 

driva flöden. I avsnittet presenteras mer ingående användningen av FDS. 

FDS löser branden och dess flöde optimalt då effekten på branden i förhållande till cellstorleken 

ligger inom rimliga värden. Detta ges av att dividera den karakteristiska branddiametern med 

cellstorleken, D*/δx. Ekvationen, ekvation B.1, för den karakteristiska branddiametern står att 

finna i manualen till FDS och ser ut på följande sätt: 

   (
 ̇

         √ 
)

 

 
    (ekvation B.1) 

För att modellen ska vara giltig ska värdet av D*/δx ligga mellan 4 och 16.  

Dessutom löser FDS endast turbulenta flöden som är lika stora eller större än cellstorleken. Med 

andra ord är den mest avgörande parametern för en realistisk FDS-simulering storleken på de 

celler som används. 

Förbränningsmodellen som används är en enstegsmodell för ett bränsle. Förbränningen 

kontrolleras av två parametrar, mängden förbränningsprodukter och mängden ursprungligt 

bränsle. Detta innebär att massan av förbränningsprodukter motsvarar den ursprungliga 

massan av oförbränt bränsle. Modellen fungerar normalt genom att alla gaser förbränns 

omgående och inga oförbrända gaser lämnas kvar. Vid underventilerade bränder kan dock 

oförbrända gaser lämnas kvar vilket FDS har svårt att hantera. Detta har i rapporten motverkats 

genom att hålla gallerian huvudingångar öppna då de anses stå öppna under utrymningen. 

  



B.1.2 Beräkning av sikt 

Sikten i gallerian mättes med hjälp av optiska linjerökdetektorer placerade på höjden 2 meter 

från golvet. Sikten beräknades med hjälp av dämpningen av ljus över en viss sträcka. Beräkning 

av sikten gjordes enligt följande beräkningsgång med ekvationerna B.2 och B.3 och med 

konstanter hämtade ur manualen till FDS5 (McGrattan, McDermott, Hostikka, & Floyd, 2010).  

                                (ekvation B.2) 

där S är sikten i meter, C är en dimensionslös konstant för ett objekt som kan ses genom rök och 

K är den optiska densiteten per meter. K betecknas även DL. C sattes till 8, vilket motsvarar en 

upplyst skylt (McGrattan, McDermott, Hostikka, & Floyd, 2010). 

Linjerökdetektorerna i FDS5 ger resultat av sikten i den optiska dämpningen, path obscuration, 

per meter i enheten procent. Beräkning av DL utifrån den optiska dämpningen görs enligt 

ekvation B.3 (Nilsson & Holmstedt, 2007). 
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)                      (ekvation B.3) 

B.1.3 Förenklingar och antaganden 

I simuleringarna görs antaganden och förenklingar för att kunna simulera utvalda 

brandscenarier i Västerports Köpcentrum. 

Samma geometri har använts vid alla FDS-simuleringar och endast brandens placering har 

varierats. Vid simulering utan sprinkleraktivering har endast brandens effektutvecklingskurva 

ändrats och vid felfungerande rökluckor har endast öppningsfunktionen bortsetts från.  

Vid platsbesöket identifierades ett antal olika väggkonstruktioner och ytskikt. Förenklingar har 

gjorts av geometrierna genom att alla väggar i simuleringarna har satts till betongväggar. De 

väggar som till största del består av skyltfönster har i största mån angetts som glasväggar; detta 

för att återskapa geometrin så noga som möjligt. Systembolagets vägg mot galleriagången är 

försedd med ridåsprinkler som bedöms ha viss kylande effekt varpå väggarna har 

approximerats till betong. Ingen vidare analys har gjorts angående påverkan av simuleringarna 

vad gäller värmegenomsläpplighet eller absorberad värmemängd. 

Atriet i mitten av torget består av sluttande glastak med rökluckor. För att möjliggöra öppning 

av luckorna i FDS har atriet approximerats till en rektangulär kub med glasrutor. Öppningen av 

rökluckorna i gallerian har kopplats till rökdetektorer i simuleringar, men inget 

tvådetektorberoende har tagits i beaktan. Enligt uppgift från fastighetsförvaltningen öppnas 

luckorna helt varpå de har approximerats till öppningar i taknivå parallella med golvet. 

B.2 Kontroll av FDS-simuleringar 
Kontroll av FDS-simuleringar gjordes med CFAST för att se om resultaten kan styrkas med 

ytterligare simuleringar. En stor begränsning med tillvägagångsättet är att CFAST är en 

tvåzonsmodell och har begränsade möjligheter att hantera stora geometrier, vilket användes i 

FDS-simuleringarna. 

Simuleringarna i CFAST visar att brandgaslagret sjunker lägre än det dimensionerande kriteriet 

på ett flertal platser i gallerian, tvärtemot vad FDS-simuleringarna visar. Resultat från CFAST-

simuleringarna antyder dock att brandgaslagrets höjd är lägre i korridoren mot Västra 



Kvarngatan än i resten av gallerian. FDS-simuleringarna visar svagt att brandgaslagret befinner 

sig lägre i just denna korridor än i resten av gallerian. 

Resultaten från CFAST-simuleringarna visar att temperaturen i brandgaslagret är låg och 

befinner sig någonstans mellan 20-50 °C. Temperaturen stiger dock i brandgaslagret över torget 

som dock befinner sig på 2,5 meters höjd. FDS-simuleringarna visar liknande höjd, med en 

kraftigt lägre temperatur i den lägre delen av brandgaslagret men med temperaturer på upp 

emot 80 ᵒC strax under taknivån. 

FDS-simuleringarna kan inte direkt styrkas utifrån CFAST-simuleringarna då det är stora lokala 

skillnader för vissa delar av gallerian. I korridorerna visar CFAST ett lägre brandgaslager än vad 

FDS gör men visar på liknande värden gällande brandrummet och intilliggande butiker. 

Anledningen till detta är att CFAST inte hanterar brandgasflöden i korridorer på ett korrekt sätt 

till följd av tvåzonsmodellen. Med hänsyn till problematiken kring geometrin som används för 

simuleringarna görs ingen vidare analys av FDS-resultaten med hjälp av CFAST. 

Gällande strålningen användes handberäkningar för att kontrollera FDS-simuleringarna. Det 

intressanta i det här fallet är att se när strålning blir för hög för de som ska utrymma JC. För att 

de ska kunna använda rulltrappan från källarplanet och upp och om utrymning kan ske i 

korridoren förbi JC får infallande strålning inte överstiga 2,5 kW/m2. Strålningen beräknas med 

ekvationerna för strålning i bilaga C. Då flamhöjden varierar med tiden beräknas strålningen i 

tidsintervall om en halv minut vilket ger att mellan 1-1½ minuter efter brandens start, kan 

utrymmande inte längre använda utgången närmast trappan och lilla rulltrappan. De 

självstående klädställen avger tillräckligt mycket strålning när de antänts för att en utrymmande 

person inte ska kunna använda trappan eller lilla rulltrappan, för att sedan gå ut genom 

ingången närmast södra utgången. Detta innebär att efter 4 minuter sekunder kan utrymmande 

personer inte använda trappan eller den lilla rulltrappan för att utrymma källarplanet. Efter 2 

minuter kan utrymmande personer inte passera i galleriagången utanför JC på grund av för hög 

strålning vilket innebär att en av de mest frekventa använda utrymningsvägarna försvinner. 

B.3 Detact-QS 
Programmet Detact-QS har använts till att beräkna tiden till sprinkleraktivering för scenarierna 

1 och 2. Indata till programmet presenteras i tabell B.1. 

 Tabell B.1 redovisar den indata som använts i Detact-QS för att beräkna tiden till sprinkleraktivering. 

 JC Birgers konditori 

Vertikalt avstånd mellan bränslets högsta punkt 
och taket [m] 

2 4 

Horisontellt avstånd mellan bränslets mitt och 
närmaste sprinklerhuvud [m] 

2,5 2,5 

Rumstemperatur [°C] 20 20 
Sprinklerbulbens aktiveringstemperatur [°C] 68 68 
Sprinklerbulbens RTI-värde [m1/2s1/2] 300 300 

  



  



Bilaga C  
I följande bilaga redovisas de beräkningar som ligger till grund för brand- och 

utrymningssimuleringarna för de olika scenarierna. 

C.1 Brandscenario 1 – Brand i klädställ på JC 
Branden startar i dörröppningen och sprider sig sedan längs med väggen i butiken och till 

närstående klädställ om strålningen är tillräckligt hög. Klädstället som branden startar i är 1,4 

meter högt, har en diameter på 1 meter och står 1 meter från nästa klädställ. Den totala vikten 

kläder i ett ställ bedöms vara runt 35 kg och totalt antänds 7 stycken klädställ inom rimlig 

utrymningstid. 

C.1.1 Effektutveckling 

Ett klädställs effektutvecklingskurv  beräkn s s m en αt2-kurv  där α h r s tts till 0,047       

(Angerd, 1999). Det finns fler  värden i r pp rten men dett  α-värde stämmer bäst överens med 

det berörda scenariot.  

För att se hur branden sprider sig i butiken undersöks om brand i ett klädställ sänder ut 

tillräckligt med strålning för att nästa klädställ ska antändas. Detta görs med hjälp av ekvation 

C.1 (Drysdale, 1998).  

 ̇            (ekvation C.1) 

I t bell C.1 fås synf kt rn gen m  tt t  fr m S  ch α med hjälp  v ekv ti nern  C.2  ch C.3. 

  
  

  
  (ekvation C.2) 

och 

           
   (ekvation C.3) 

Tabell C.1 visar värdet på synfaktorn   för olika värden på S och  . 

 

Beräkningarna görs från en yta till en punkt där flamman approximeras till en fyrkant och det 

strålningsutsatta klädstället till en punkt, se figur C.1. Flamman delas upp i fyra delar och 



synfaktorn från vardera av dessa adderas sedan enligt ekvation C.4 för att få den totala 

synfaktorn. 

                           (ekvation C.4) 

 

Figur C.1 visar hur en flamma approximeras till en fyrkant och strålar mot en punkt. 

Höjden på flamman beräknas med hjälp av Heskestads flamhöjdskorrelation (Karlsson & 

Quintiere, 2000).  

         ̇           (ekvation C.5) 

Klädstället antas stråla med svartkroppsstrålning då det ger en emissivitetsfaktor på 1, vilket är 

ett konservativt värde (Brandskyddshandboken, 2005). Flammans temperatur antas vara 900 

°C.  

Då  ̇ ändras med tiden används Microsoft Excel för att ta fram flamhöjden för varje tidsintervall 

om 30 sekunder. Då även kläderna i klädställen brinner läggs 1,4 meter till på flamhöjden för att 

få den totala strålande ytan.  

Nedan presenteras en beräkningsgång för brandspridning mellan klädställen via strålning. 

Dessa värden är tagna 60 sekunder in i brandförloppet. 

        och         vilket ger att 

  
  

  
 

   

   
       

  
       

   
         

         

Genom interpolering av tabell C.1 och med ekvation C.4 fås att 

ges att      0, 1 = 0,4 

Mottagen strålning fås genom ekvation C.1: 

 ̇                                     

Då den kritiska strålningen för spontan antändning av bomullstyg är          under en tid av 

5 s (AS 1530.4, Methods for fire tests on buildning materials, components and structures, 1999), 

dras därför slutsatsen att ett klädställ kommer att kunna antända ett annat. Grundat på 

beräkningarna förväntas detta ske ungefär en minut efter att det första klädstället antänts. För 



att få fram den slutgiltiga effektkurvan adderas därför klädställens effektutvecklingskurvor med 

varandra, med ett intervall på en minut. 

C.1.2 Simulex-simuleringar 

I avsnittet presenteras modellen av utrymning som har gjorts för att återspegla en verklig 

utrymning. 

I figur 2.1 visas en planritning över gallerian och källarplanet, med nödutgångarna utmärkta. När 

simuleringar görs bedöms vissa utrymningsvägar inte användas. Nödutgången i bakkant av 

Lindex förväntas inte användas då dörren är svårtillgänglig. Utrymningsvägarna N, Q och Y 

förväntas inte användas då dörrarna inte är attraktiva och att personer förväntas utrymma 

samma väg som de kom in3. Detta innebär att de flesta besökare kommer att använda 

huvudentréerna eller de dörrar i bakkant som fungerar som ingång. Personalen kommer att 

använda de dörrar som de är mest vana vid och som befinner sig närmast deras 

uppsamlingsplats. 

Hinder i form av klädställ, bord och dylikt har ställts ut i butikerna och gångarna för återspegla 

verkligheten så väl som möjligt.  

Totalt befinner sig 2000 personer i gallerian och för att få rimliga gånghastigheter på 

personerna i byggnaden används förutbestämda kategorier i Simulex. Besökare har satts till 

k teg rin ”sh ppers”, efters m denn  k teg ri innef tt r  ll  åldr r  ch kön. När 

dimensionering görs av nybyggnationer ställs krav i BBR 19 att 1 % ska vara funktionsnedsatta 

(BFS 2011:26). Författarna anser att detta är ett rimligt antagande och därför sätts 20 personer 

till ”dis bled. De  nställd  i g lleri n sätts till ” ffice w rkers”.  

Grundförutsättningar för simuleringarna är: 

 90 ” ffice w rkers” 

 20 ”dis bled” 

 1890 ”sh ppers” 

I simuleringarna är varseblivningstiden för besökare som inte ser branden densamma som 

aktiveringstiden för rökdetektorerna . Enligt FDS tar det 30-40 sekunder tills rökdetektorerna 

aktiverar men för att få konservativa värden används en minut. Besökarna närmast klädstället 

har en varseblivnings- och förberedelsetid på en minut. Då det är mycket folk och trångt bedöms 

branden uppfattas snabbt och besökarna reagera direkt när utrymningslarmet aktiverar. Enligt 

boverket är enbart förberedelsetiden en minut om personen ser branden, se avsnitt 6.2.1, men i 

det här fallet bedöms varseblivningstiden vara försumbar.  När de utrymmande personerna 

passerar andra besökare följer de med strömmen. I ”djup ” butiker  ch på källarplanet får 

besökarna en förberedelsetid på 3,5 minuter. Detta för att de inte antas lägga märke till 

omgivningen då de är inne i sin shopping och det är mycket folk i rörelse. JC utrymmer källaren 

via källargångarna då förhållandena på övervåningen har blivit så pass dåliga att en säker 

utrymning via entréplan inte kan garanteras. Då Systembolaget har talat informativt 

meddelande blir förberedelsetiden där en minut (BFS 2011:27 - BBRAD 1, 2011) .  

                                                             
3
 Daniel Nilsson, Bitr. universitetslektor, Lunds Tekniska Högskola, föreläsning 2012-02-10 och 2012-02-16. 



C.2 Brandscenario 2 – Brand på Birgers konditori 
Efter iakttagelser som gjorts under platsbesöket bestäms möblerna till 35 stycken fåtöljer, 12 

stycken stolar i plast (polypropen), 24 stolar i material motsvarande plywood och 45 stycken 

träbord.  

C.2.1 Effektutveckling 

Möblerna delas upp i fyra bränslepaket och för varje paket räknas en effektutvecklingskurva ut. 

Branden börjar i en fåtölj som står placerad i mitten av högen och sedan sprider sig branden i de 

ovanstående fyra bränslepaketen. Effektkurvorna adderas sedan i Microsoft Excel och skapar 

tillsammans en effektutvecklingskurva. Hänsyn tas ej till att bränderna i de olika bränslepaketen 

bör påverka varandra när de brinner då detta blir alltför komplext att beräkna. 

 Fåtöljerna liknas vid fåtölj 3:7 från CBUF (CBUF) då de bedöms ha en liknande uppbyggnad och 

därför har effektutvecklingen för denna fåtölj använts. Tiden till brandspridning mellan 

fåtöljerna bedöms kvalitativt till att vara två minuter. Denna tid väljs då det är först efter två 

minuter som effekten ökar markant och detta tolkas som att flammorna då har fått fäste i 

fåtöljen och är tillräckligt starka för att kunna sprida sig vidare. Denna tid minskas med 30 

sekunder efter att fyra stycken fåtöljer har antänts, då de efterföljande fåtöljerna bedöms vara 

brandutsatta på mer än en sida. Då fåtöljerna inte bedöms kunna staplas tillräckligt högt för att 

en skorstenseffekt ska kunna uppstå, beaktas inte denna effekt vid brandförloppet. Efter 25 

minuter har 17 stycken fåtöljer antänts och därför är bara de 17 med i effektutvecklingskurvan. 

Plaststolarna står i två staplar med tolv stolar i varje och effektutvecklingskurvan är tagen från 

Initial Fires (Särdqvist, 1993).  I försöket har dessa antänts med 17 gram träflisor och det tar 150 

sekunder från dess att tändkällan antänder tills att stolarna smälter och antänds. Därför görs 

antagandet att det ramlar ner stoppning från fåtöljer och därefter tar det 150 sekunder tills 

stolarna antänds. Det tar därför relativt lång tid innan stolarna smälter och bildar en pölbrand 

men när de väl antänts brinner de mycket häftigt. 

De andra stolarna bedöms ha sådan uppbyggnad att de kan liknas vid plywoodstolar (Särdqvist, 

1993). Dessa har en tunn stoppning vilket stolarna på Birgers Konditori inte har, men detta 

bortses från eftersom det ger en högre effekt vilket ger en konservativ beräkning. Stolarna står i 

sex staplar med fyra stycken i varje. I försöket har de antänts med en gasbrännare stående vid 

sidan av en stapel och det tog då ungefär 200 sekunder innan stolarna antändes. Gasbrännaren 

och en fåtölj som brinner bedöms vara likvärdiga och stolarna sätts därför till att börja brinna 

efter 210 sekunder. 

Borden approximeras till en massa bestående av trä eftersom de kommer att vara tätt staplade 

på v r ndr . Effektutvecklingen beräkn s med ekv ti n C.6. α-värdet sätts till 0,0052 kW/m2 

(Angerd, 1999). 

 ̇                (ekvation C.6) 

Borden bedöms vara svårantändliga eftersom det inte finns något för flammorna att fästa i och 

därför bedöms det krävas mycket infallande strålning innan de antänds. Tiden till antändning 

bedöms till fem minuter då fåtöljerna har hunnit brinna med 500 kW under en längre tid. Enligt 

Carbeck är den maximala effekten per kvadratmeter för borden 220 kW/m2 vilket ger att de 45 

borden har en total maximal effekt på 6900 kW. Vid beräkning med ekvation C.6 kommer 

borden inte hinna nå maxeffekt innan utrymningen bedöms ha avslutats. 



C.2.2 Simulex-simuleringar 

Samma förutsättningar vad gäller personantal och förutbestämda personkategorier som i 

brandscenario 1 används: 

 89 ” ffice w rkers” 

 20 ”dis bled” 

 1889 ”sh ppers” 

Personerna närmast branden har en varseblivnings- och förberedelsetid på cirka en minut då de 

bedöms se branden enligt samma resonemang som för brandscenario 2. När dessa börjar 

utrymma följer övriga i gallerian med strömmen ut. Butikerna nära branden har kortare 

varseblivnings- och förberedelsetid då utrymningslarmet aktiverar efter en minut och larmet i 

kombination med rök och folkmassor som förflyttar sig gör att de bedöms reagera snabbare än 

de 3,5 minuter som anges som förberedelsetid i BBRAD 1. Personerna som befinner sig i dessa 

butiker ges varseblivnings- och förberedelsetid på 1,5-2 minuter. ”Djupa butiker” och 

källarplanet antas ha en varseblivningstid som motsvarar rökdetektorernas aktivering. Enligt 

FDS aktiverar två detektorer inom en halv minut men då deras placeringar är oklara antas en 

minut som konservativt värde. Förberedelsetid tas från BBRAD 1 och är 3, 5minuter. JC 

utrymmer källaren via källargångarna då förhållandena sedda från källarplanet bedöms 

upplevas vara svårare än vad de är. Systembolaget påbörjar utrymning efter 2 minuter eftersom 

de har informativt talat larm, sa avsnitt 6.2.1.  

  



  



Bilaga D 
I bilagan presenteras indatafilen till brandscenario 1 med sprinkler aktiverade och rökluckor 

har tagits i beaktande.  

&HEAD CHID='jclusp', TITLE='Brandscenario 1'/ 

 

&MESH ID='MESH1', IJK=160,320,20, XB=-1.0,31.0,-2.0,62.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH2', IJK=120,90,20, XB=31.0,55.0,-2.0,16.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH3', IJK=240,160,20, XB=55.0,103.0,-2.0,30.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH4', IJK=240,100,40, XB=31.0,55.0,16.0,26.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH5', IJK=240,100,40, XB=31.0,55.0,26.0,36.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH6', IJK=240,100,40, XB=31.0,55.0,36.0,46.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH7', IJK=120,80,20, XB=31.0,55.0,46.0,62.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH8', IJK=240,160,20, XB=55.0,103.0,30.0,62.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH9', IJK=50,50,12, XB=41.0,46.0,42.0,47.0,4.0,5.2/ 

 

&TIME T_END=900.0/ 

 

&PROP ID='Cleary Ionization I1', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=2.5, 

      BETA_E=-0.7, 

      ALPHA_C=0.8, 

      BETA_C=-0.9/ 

 

&PROP ID='Cleary Photoelectric P1', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=1.8, 

      BETA_E=-1.0, 

      ALPHA_C=1.0, 

      BETA_C=-0.8/ 

 

&PROP ID='Heskestad Ionization', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.8/ 

&DEVC ID=' SD CI1 JC', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=42.9,30.6,3.55/ 

&DEVC ID='A1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=53.55,35.15,2.15/ 

&DEVC ID='A1l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=53.55,35.15,2.0/ 

&DEVC ID='A2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=58.55,35.15,2.15/ 

&DEVC ID='A2l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=58.55,35.15,2.0/ 

&DEVC ID='A3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=63.5,35.15,2.15/ 

&DEVC ID='A3l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=63.5,35.15,2.0/ 

&DEVC ID='A4', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=71.5,36.9,2.15/ 

&DEVC ID='A4l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=71.5,36.9,2.0/ 

&DEVC ID='A5', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=81.5,37.9,2.15/ 

&DEVC ID='A5l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=81.5,37.9,2.0/ 

&DEVC ID='A6', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=89.5,37.5,2.15/ 

&DEVC ID='A6l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=89.5,37.5,2.0/ 

&DEVC ID='A7', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=93.9,37.1,2.15/ 

&DEVC ID='A7l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=93.9,37.1,2.0/ 

&DEVC ID='A8', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=96.9,37.1,2.15/ 

&DEVC ID='A8l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=96.9,37.1,2.0/ 

&DEVC ID='BD1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=22.1,51.7,2.15/ 

&DEVC ID='BD1l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=22.1,51.7,2.0/ 

&DEVC ID='BD2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=27.1,51.7,2.15/ 

&DEVC ID='BD2l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=27.1,51.7,2.0/ 

&DEVC ID='BD3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=32.1,51.7,2.15/ 

&DEVC ID='BD3l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=32.1,51.7,2.0/ 

 



&DEVC ID='BEAM', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=1.0,6.0,20.0,20.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM02', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=7.0,12.0,20.0,20.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM03', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=20.0,25.0,26.0,26.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM04', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=33.0,38.0,34.0,34.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM05', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=21.0,26.0,51.5,51.5,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM06', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=14.0,19.0,23.0,23.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM07', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=25.0,30.0,29.0,29.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM08', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=27.0,32.0,51.5,51.5,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM09', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,51.0,51.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM10', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,48.0,48.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM11', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,45.0,45.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM12', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,42.0,42.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM13', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,39.0,39.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM14', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,36.0,36.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM16', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,36.0,36.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM17', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,39.0,39.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM18', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,42.0,42.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM19', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,45.0,45.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM20', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,48.0,48.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM21', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,51.0,51.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM22', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=44.0,49.0,49.5,49.5,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM23', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=46.0,46.0,23.0,28.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM24', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=47.0,52.0,45.0,45.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM25', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=47.0,52.0,42.0,42.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM26', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=47.0,52.0,39.0,39.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM27', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=47.0,52.0,36.0,36.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM29', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=38.0,43.0,32.5,32.5,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM30', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=43.5,48.5,32.5,32.5,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM31', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=43.5,48.5,30.0,30.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM32', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=38.0,43.0,30.0,30.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM33', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=38.0,38.0,23.0,28.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM34', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=40.0,40.0,23.0,28.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM35', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=42.0,42.0,23.0,28.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM36', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=44.0,44.0,23.0,28.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM37', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=48.0,48.0,23.0,28.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM38', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=50.0,50.0,23.0,28.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM39', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=38.0,38.0,17.0,22.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM40', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=40.0,40.0,17.0,22.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM41', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=42.0,42.0,17.0,22.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM42', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=44.0,44.0,17.0,22.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM43', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=46.0,46.0,17.0,22.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM44', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=48.0,48.0,18.0,23.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM45', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=50.0,50.0,18.0,23.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM46', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=52.0,52.0,38.0,33.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM47', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=53.0,58.0,35.5,35.5,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM48', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=60.0,65.0,35.5,35.5,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM49', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=69.0,74.0,37.0,37.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM50', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=76.0,81.0,38.0,38.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM51', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=83.0,88.0,38.0,38.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM52', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=87.0,92.0,37.0,37.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM53', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=93.0,98.0,37.0,37.0,2.0,2.0, SETPOINT=77.69/ 

 

&DEVC ID='BEAM1', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=1.0,6.0,20.0,20.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM102', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=7.0,12.0,20.0,20.0,2.2,2.2 SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM103', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=20.0,25.0,26.0,26.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM104', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=33.0,38.0,34.0,34.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM105', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=21.0,26.0,51.5,51.5,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 



&DEVC ID='BEAM106', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=14.0,19.0,23.0,23.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM107', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=25.0,30.0,29.0,29.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM108', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=27.0,32.0,51.5,51.5,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM109', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,51.0,51.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM110', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,48.0,48.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM111', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,45.0,45.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM112', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,42.0,42.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM113', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,39.0,39.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM114', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=35.0,40.0,36.0,36.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM116', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,36.0,36.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM117', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,39.0,39.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM118', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,42.0,42.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM119', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,45.0,45.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM120', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,48.0,48.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM121', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=41.0,46.0,51.0,51.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM122', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=44.0,49.0,49.5,49.5,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM123', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=46.0,46.0,23.0,28.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM124', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=47.0,52.0,45.0,45.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM125', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=47.0,52.0,42.0,42.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM126', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=47.0,52.0,39.0,39.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM127', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=47.0,52.0,36.0,36.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM129', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=38.0,43.0,32.5,32.5,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM130', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=43.5,48.5,32.5,32.5,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM131', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=43.5,48.5,30.0,30.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM132', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=38.0,43.0,30.0,30.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM133', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=38.0,38.0,23.0,28.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM134', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=40.0,40.0,23.0,28.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM135', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=42.0,42.0,23.0,28.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM136', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=44.0,44.0,23.0,28.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM137', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=48.0,48.0,23.0,28.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM138', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=50.0,50.0,23.0,28.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM139', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=38.0,38.0,17.0,22.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM140', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=40.0,40.0,17.0,22.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM141', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=42.0,42.0,17.0,22.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM142', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=44.0,44.0,17.0,22.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM143', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=46.0,46.0,17.0,22.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM144', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=48.0,48.0,18.0,23.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM145', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=50.0,50.0,18.0,23.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM146', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=52.0,52.0,38.0,33.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM147', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=53.0,58.0,35.5,35.5,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM148', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=60.0,65.0,35.5,35.5,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM149', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=69.0,74.0,37.0,37.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM150', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=76.0,81.0,38.0,38.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM151', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=83.0,88.0,38.0,38.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM152', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=87.0,92.0,37.0,37.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

&DEVC ID='BEAM153', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=93.0,98.0,37.0,37.0,2.2,2.2, SETPOINT=77.69/ 

 

&DEVC ID='JC1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.0,30.6,2.15/ 

&DEVC ID='JC1l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.0,30.6,2.0/ 

&DEVC ID='JC2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.0,25.6,2.15/ 

&DEVC ID='JC2l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.0,25.6,2.0/ 

&DEVC ID='JC3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.0,20.6,2.15/ 

&DEVC ID='JC3l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.0,20.6,2.0/ 

&DEVC ID='JC4', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.0,30.6,2.15/ 

&DEVC ID='JC4l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.0,30.6,2.0/ 

&DEVC ID='JC5', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.0,25.6,2.15/ 

&DEVC ID='JC5l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.0,25.6,2.0/ 



&DEVC ID='JC6', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.0,20.6,2.15/ 

&DEVC ID='JC6l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=42.0,20.6,2.0/ 

&DEVC ID='JC7', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=47.0,30.6,2.15/ 

&DEVC ID='JC7l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=47.0,30.6,2.0/ 

&DEVC ID='JC8', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=47.0,25.6,2.15/ 

&DEVC ID='JC8l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=47.0,25.6,2.0/ 

&DEVC ID='JC9', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=47.0,20.6,2.15/ 

&DEVC ID='JC9l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=47.0,20.6,2.0/ 

&DEVC ID='Mc1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=5.0,19.9,2.15/ 

&DEVC ID='Mc1l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=5.0,19.9,2.0/ 

&DEVC ID='Mc2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.0,19.9,2.15/ 

&DEVC ID='Mc2l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.0,19.9,2.0/ 

&DEVC ID='Mc3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.3,23.9,2.15/ 

&DEVC ID='Mc3l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.3,23.9,2.0/ 

&DEVC ID='Mc4', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=30.3,31.1,2.15/ 

&DEVC ID='Mc4l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=30.3,31.1,2.0/ 

&DEVC ID='Mc5', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=36.55,35.15,2.15/ 

&DEVC ID='Mc5l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=36.55,35.15,2.0/ 

&DEVC ID='SD CI1 JCl', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=42.9,22.6,3.55/ 

&DEVC ID='SD CP1 JC', PROP_ID='Cleary Photoelectric P1', XYZ=42.9,30.6,3.55/ 

&DEVC ID='SD CP1 JCl', PROP_ID='Cleary Photoelectric P1', XYZ=42.9,22.6,3.55/ 

&DEVC ID='SD HI JC', PROP_ID='Heskestad Ionization', XYZ=42.9,30.6,3.55/ 

&DEVC ID='SD HI JCl', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=42.9,22.6,3.55/ 

&DEVC ID='T1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=48.55,50.55,2.15/ 

&DEVC ID='T1l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=48.55,50.55,2.8/ 

&DEVC ID='T2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=48.95,38.65,2.15/ 

&DEVC ID='T2l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=48.95,38.65,2.8/ 

&DEVC ID='T3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.05,38.65,2.15/ 

&DEVC ID='T3l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.05,38.65,2.8/ 

&DEVC ID='T4', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.05,50.35,2.15/ 

&DEVC ID='T4l', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=37.05,50.35,2.8/ 

 

&DEVC ID='GASrt', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=40.5,31.5,1.8, ORIENTATION=-1.0,0.0,0.0, 

ROTATION=360.0/ 

&DEVC ID='GASko', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=35.9,34.0,1.8, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0, 

ROTATION=360.0/ 

&DEVC ID='GASsf', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=42.4,35.0,1.8, ORIENTATION=0.0,-1.0,0.0, 

ROTATION=360.0/ 

 

&CTRL ID='CTRL', FUNCTION_TYPE='ALL', LATCH=.TRUE., INPUT_ID='or'/ 

&CTRL ID='or', FUNCTION_TYPE='ANY', LATCH=.FALSE., INPUT_ID=' SD CI1 JC','SD CI1 JCl','SD CP1 JC','SD CP1 JCl','SD 

HI JC','SD HI JCl'/ 

 

&MATL ID='concrete', 

      SPECIFIC_HEAT=0.88, 

      CONDUCTIVITY=1.2, 

      DENSITY=2200.0/ 

&MATL ID='glass', 

      SPECIFIC_HEAT=0.84, 

      CONDUCTIVITY=0.78, 

      DENSITY=2700.0/ 

 

&SURF ID='VAGG1', 

      COLOR='BLUE', 

      MATL_ID(1,1)='concrete', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.1/ 



&SURF ID='GLAS', 

      COLOR='RED', 

      MATL_ID(1,1)='glass', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.02/ 

&SURF ID='VAGG2', 

      MATL_ID(1,1)='concrete', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.2/ 

&SURF ID='VAGG3', 

      MATL_ID(1,1)='concrete', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.3/ 

&SURF ID='TAK', 

      COLOR='INVISIBLE', 

      MATL_ID(1,1)='concrete', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.4/ 

 

&SURF ID='INERT_FIRE', 

      FYI='Forcefully invoke the mixture fraction model.', 

      HRRPUA=0.001/ 

 

&OBST XB=0.0,101.0,0.0,60.0,0.0,0.2, SURF_ID='VAGG1'/ Obstruction #1 

&OBST XB=0.0,0.1,21.75,22.95,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #2 

&OBST XB=0.0,0.2,18.15,23.0,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #3 

&OBST XB=0.0,0.3,22.95,26.85,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #4 

&OBST XB=0.0,9.0,26.85,27.0902,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #5 

&OBST XB=9.0,9.2,22.95,27.0457,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #6 

&OBST XB=0.3,3.9,22.95,23.15,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ obst5 

&OBST XB=7.5,9.0,22.95,23.15,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #7 

&OBST XB=0.0,0.3,0.0,16.95,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #8 

&OBST XB=0.0,0.1,16.95,18.15,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #9 

&OBST XB=0.0,0.2,16.95,18.15,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #10 

&OBST XB=0.3,3.9,16.75,16.95,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #11 

&OBST XB=8.3,9.0,16.75,16.95,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #12 

&OBST XB=0.0,14.1,0.0,0.3,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ obst 10 

&OBST XB=13.9,14.1,0.2,19.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #13 

&OBST XB=9.0,9.2,16.7485,18.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #14 

&OBST XB=9.2,11.4,17.8,18.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #15 

&OBST XB=9.0,9.2,9.4,16.75,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #16 

&OBST XB=9.2,14.2,10.2,10.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #17 

&OBST XB=12.8,13.9,19.2,19.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #21 

&OBST XB=14.1,25.2,0.0,0.3,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ OBST 20 

&OBST XB=25.0,25.2,0.3,21.5516,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #22 

&OBST XB=9.0,9.2,22.2,22.95,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #43 

&OBST XB=9.2,11.4,22.2,22.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #44 

&OBST XB=22.6,24.6,29.2,29.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ OBST 70 

&OBST XB=24.4,24.6,29.4,31.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #47 

&OBST XB=34.0,34.2,36.2,43.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.6,34.0,43.2,43.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #66 

&OBST XB=26.6,26.8,39.5,43.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #67 

&OBST XB=26.6,26.8,36.3,39.5,0.2,1.3, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #68 

&OBST XB=25.6,26.6,39.4,39.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #69 

&OBST XB=25.6,25.8,35.4,39.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #70 

&OBST XB=35.2,35.4,15.2,30.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ OBST 140 

&OBST XB=35.4,36.8,16.4,16.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #108 



&OBST XB=35.4,36.8,15.2,15.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #109 

&OBST XB=36.6,36.8,12.0,16.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #110 

&OBST XB=36.8,38.6,12.0,12.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #111 

&OBST XB=38.6,38.8,0.3,15.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #112 

&OBST XB=25.2,38.8,0.0,0.3,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #113 

&OBST XB=36.8,38.6,14.8,15.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #114 

&OBST XB=38.6,46.8,15.0,15.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #115 

&OBST XB=46.8,47.0,15.2,17.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #116 

&OBST XB=47.0,50.8,17.0,17.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ OBST 150 

&OBST XB=50.8,51.1,17.2,20.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #117 

&OBST XB=50.4,50.7,21.0,25.8,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #123 

&OBST XB=50.8,51.1,26.2,30.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #128 

&OBST XB=46.2,47.2,33.8,34.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #145 

&OBST XB=39.6,40.1,33.8,34.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #146 

&OBST XB=40.1,46.2,33.9,34.0,0.2,1.2, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #153 

&OBST XB=51.1,53.7,28.9,29.1,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #155 

&OBST XB=53.7,54.7,28.9,29.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #156 

&OBST XB=54.1,54.3,29.9,30.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #157 

&OBST XB=56.8,57.4,32.7,32.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #166 

&OBST XB=60.4,64.4,32.7,32.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #167 

&OBST XB=62.6,62.8,0.3,32.706,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #168 

&OBST XB=53.2,62.8,0.0,0.3,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #169 

&OBST XB=53.2,53.5,0.3,1.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #170 

&OBST XB=50.5,50.8,0.0,1.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #171 

&OBST XB=50.5,50.7,1.5,12.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #172 

&OBST XB=50.7,52.3,12.3,12.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #173 

 

&OBST XB=52.1,52.3,12.5,28.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #174 

&OBST XB=66.3,66.8,32.7,32.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #175 

&OBST XB=66.6,66.8,23.5,32.7,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #176 

&OBST XB=62.8,66.6,23.5,23.7,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #177 

&OBST XB=69.6,70.6,32.7,32.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #178 

&OBST XB=70.4,70.6,15.5,32.7,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #179 

&OBST XB=66.6,70.6,15.3,15.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #180 

&OBST XB=66.6,66.8,15.5,23.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #181 

&OBST XB=73.5,94.4,35.5,35.7,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #234 

&OBST XB=94.4,94.6,24.1,35.7,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #235 

&OBST XB=94.6,100.1,24.1,24.3,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #236 

&OBST XB=100.1,100.4,15.3,24.1,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #237 

&OBST XB=66.8,100.1,15.3,15.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #238 

&OBST XB=94.4,96.4,35.5,35.7,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #239 

&OBST XB=97.9,100.1,35.5,35.7,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #240 

&OBST XB=100.1,100.4,24.1,35.7,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #241 

&OBST XB=98.9,99.2,35.7,38.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #242 

&OBST XB=34.0,34.3,43.2,45.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #243 

&OBST XB=34.0,34.3,47.0,48.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #244 

&OBST XB=20.3,26.4,43.7,43.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #245 

&OBST XB=26.4,26.6,43.2,43.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #246 

&OBST XB=20.0,20.3,43.7,50.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ OBST 190 

&OBST XB=20.3,33.0731,50.0,50.3,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #247 

&OBST XB=20.2762,32.0,52.9,53.0,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #300 

&OBST XB=20.3,35.6,52.8977,53.1,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #301 

&OBST XB=20.0,20.3,52.6,53.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #303 

&OBST XB=22.6,22.9,56.5,57.1,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #304 

&OBST XB=22.9,24.3,56.8,57.1,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #305 

&OBST XB=24.3,24.6,57.1,59.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #306 

&OBST XB=24.6,53.4,59.6,59.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #307 



&OBST XB=30.1,30.3,56.8,59.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #308 

&OBST XB=30.3,36.0,56.8,57.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #309 

&OBST XB=36.0,36.2,53.0,56.8,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #310 

&OBST XB=35.7,36.0,53.0,53.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #311 

&OBST XB=36.2,48.0,56.4,56.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #312 

&OBST XB=48.8,50.4,55.7,55.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #322 

&OBST XB=50.4,50.6,54.9,55.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #323 

&OBST XB=52.1,52.2,45.8,46.7,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #401 

&OBST XB=52.1,52.2,45.8,46.7,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #402 

&OBST XB=52.1,52.3,45.05,45.8,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #403 

&OBST XB=52.1,52.2,43.55,45.05,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #404 

&OBST XB=52.1,52.2,43.55,45.05,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #405 

&OBST XB=52.1,52.3,42.95,43.55,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #406 

&OBST XB=52.1,52.2,41.15,42.95,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #407 

&OBST XB=52.1,52.2,41.15,42.95,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #408 

&OBST XB=52.1,52.3,40.4,41.15,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #409 

&OBST XB=55.0,55.6,37.6,37.8,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #418 

&OBST XB=55.6,57.7,37.6,37.7,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #419 

&OBST XB=55.6,57.7,37.6,37.7,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #420 

&OBST XB=57.7,58.15,37.6,37.8,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #421 

&OBST XB=60.25,71.75,39.7,40.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #444 

&OBST XB=72.35,73.45,40.3,40.6,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #445 

&OBST XB=73.45,75.05,40.3,40.4,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #446 

&OBST XB=73.45,75.05,40.3,40.4,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #447 

&OBST XB=75.05,75.65,40.3,40.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #448 

&OBST XB=75.65,78.25,40.3,40.4,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #449 

&OBST XB=75.65,78.25,40.3,40.4,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #450 

&OBST XB=78.25,78.45,40.3,40.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #451 

&OBST XB=78.45,81.85,40.3,40.4,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #452 

&OBST XB=78.45,81.85,40.3,40.4,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #453 

&OBST XB=81.95,82.15,41.1,55.8,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #474 

&OBST XB=53.7,82.15,55.8,56.1,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #475 

&OBST XB=53.4,53.7,55.8,59.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #476 

&OBST XB=56.1,56.3,49.2,55.8,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #477 

&OBST XB=53.7,56.1,49.2,49.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #478 

&OBST XB=53.7,53.9,47.3,49.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #479 

&OBST XB=52.3,53.7,47.3,47.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #480 

&OBST XB=82.35,86.55,40.8,40.9,0.2,2.8, SURF_ID='GLAS'/ Obstruction #519 

&OBST XB=82.35,86.55,40.8,40.9,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #520 

&OBST XB=86.55,86.95,40.8,41.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #521 

&OBST XB=87.8,91.6,39.9,40.0,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #542 

&OBST XB=91.6,92.4,39.9,40.3,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #544 

&OBST XB=91.9,92.1,40.3,48.3,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #545 

&OBST XB=87.7,91.9,48.3,48.5,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #546 

&OBST XB=87.7,87.9,48.5,49.9,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #547 

&OBST XB=82.0,87.9,49.9,50.1,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #548 

&OBST XB=93.8,100.1,38.4,38.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #554 

&OBST XB=100.1,100.4,38.4,53.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction #555 

&OBST XB=93.9,100.1,53.0,53.2,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #556 

&OBST XB=93.9,94.1,44.4,53.0,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #557 

&OBST XB=52.1,52.3,46.7,47.4,0.2,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction #400 

&OBST XB=3.9,7.5,22.95,23.15,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction 

&OBST XB=3.9,8.3,16.75,16.95,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction 

&OBST XB=34.0,34.3,45.6,47.0,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.0,20.3,50.6,52.6,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=57.4,60.4,32.7,32.9,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=64.4,66.3,32.7,32.9,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction 



&OBST XB=66.8,69.6,32.7,32.9,2.8,3.6, SURF_ID='INERT'/ Obstruction 

&OBST XB=96.4,97.9,35.5,35.7,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG2'/ Obstruction 

&OBST XB=50.8,53.2,0.0,0.3,2.8,3.6, SURF_ID='VAGG3'/ Obstruction 

&OBST XB=36.2,50.7,53.0,56.7,0.2,0.8, SURF_ID='VAGG3'/ scen 

&OBST XB=47.7,50.7,52.0,53.0,0.2,0.8, SURF_ID='VAGG3'/ scen 

&OBST XB=41.3,41.4,42.2,46.0,3.6,4.9, SURF_ID='GLAS'/ Atriet 

&OBST XB=41.4,45.0,45.9,46.0,3.6,4.9, SURF_ID='GLAS'/ Atriet 

&OBST XB=45.0,45.1,42.2,46.0,3.6,4.9, SURF_ID='GLAS'/ Atriet 

&OBST XB=41.4,45.0,42.2,42.3,3.6,4.9, SURF_ID='GLAS'/ Atriet 

&OBST XB=41.4,45.0,42.2,46.0,4.8,4.9, SURF_ID='GLAS'/ Atriet 

 

 

&OBST XB=-0.4,31.0,-0.2,61.8,3.6,3.8, SURF_ID='TAK'/ Obstruction 

&OBST XB=31.0,55.0,-0.2,16.0,3.6,3.8, SURF_ID='TAK'/ Obstruction 

&OBST XB=31.0,55.0,16.0,42.2,3.6,3.8, SURF_ID='TAK'/ Obstruction 

&OBST XB=31.0,41.3,42.2,46.0,3.6,3.8, SURF_ID='TAK'/ Obstruction 

&OBST XB=31.0,55.0,46.0,61.8,3.6,3.8, SURF_ID='TAK'/ Obstruction 

&OBST XB=45.1,55.0,42.2,46.0,3.6,3.8, SURF_ID='TAK'/ Obstruction 

&OBST XB=55.0,101.0,-0.4,61.8,3.6,3.8, SURF_ID='TAK'/ Obstruction 

 

&OBST XB=47.1,47.4,33.8,33.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.2,47.3,33.9,34.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.3,47.5,33.7,33.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.4,47.6,33.6,33.7,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.5,47.7,33.5,33.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.6,47.8,33.4,33.5,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.7,47.9,33.3,33.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.9,48.0,33.2,33.3,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.0,48.1,33.1,33.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.1,48.3,33.0,33.1,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.2,48.4,32.9,33.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.3,48.5,32.8,32.9,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.4,48.6,32.7,32.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.5,48.7,32.6,32.7,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.6,48.8,32.5,32.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.7,48.9,32.4,32.5,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.9,49.0,32.3,32.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.0,49.1,32.2,32.3,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.1,49.3,32.1,32.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.2,49.4,32.0,32.1,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.3,49.5,31.9,32.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.4,49.6,31.8,31.9,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.5,49.7,31.7,31.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.6,49.8,31.6,31.7,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.7,49.8,31.5,31.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.8,49.9,31.5,31.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.9,50.0,31.4,31.5,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.0,50.2,31.3,31.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.1,50.3,31.2,31.3,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.2,50.4,31.1,31.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.3,50.5,31.0,31.1,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.4,50.6,30.9,31.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.5,50.7,30.8,30.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.6,50.8,30.7,30.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.7,50.9,30.6,30.7,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.8,51.0,30.5,30.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.9,51.0,30.4,30.5,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 



&OBST XB=39.0,39.3,33.6,33.7,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=39.1,39.5,33.7,33.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=39.3,39.7,33.8,33.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=39.5,39.6,33.9,34.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=39.1,39.1,33.5,33.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=82.0,82.2,41.0,41.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=82.2,82.4,40.8,41.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=81.8,82.0,40.2,40.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=82.0,82.2,40.4,40.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=81.8,82.0,40.4,40.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=82.0,82.0,40.6,40.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=82.2,82.4,40.6,40.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.2,54.4,30.4,30.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.2,54.4,30.4,30.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.4,54.6,30.6,30.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.4,54.6,30.6,30.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.6,54.8,30.8,31.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.6,54.8,30.8,31.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.6,54.8,30.8,31.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.8,55.0,31.0,31.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.8,55.0,31.0,31.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.0,55.2,31.2,31.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.0,55.2,31.2,31.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.2,55.4,31.4,31.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.2,55.4,31.5,31.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.4,55.6,31.6,31.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.4,55.6,31.6,31.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.6,55.8,31.8,32.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.6,55.8,31.8,32.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.8,56.0,32.0,32.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.8,56.0,32.0,32.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=56.0,56.2,32.2,32.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=56.0,56.2,32.2,32.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=56.2,56.4,32.2,32.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=56.2,56.4,32.2,32.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=56.4,56.6,32.4,32.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=56.4,56.6,32.4,32.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=56.6,56.8,32.6,32.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=56.6,56.8,32.6,32.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=56.8,57.0,32.8,33.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.0,54.2,30.2,30.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.8,48.2,56.4,56.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.2,48.4,56.2,56.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.4,48.6,56.0,56.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.6,48.8,55.8,56.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.8,33.0,50.2,50.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.0,33.2,50.0,50.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=33.0,33.2,50.4,50.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.0,33.4,49.8,50.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=33.2,33.4,50.6,50.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.2,33.6,49.6,49.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=33.4,33.6,49.4,49.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=33.4,33.8,49.2,49.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=33.6,34.0,49.0,49.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=33.8,34.0,48.8,49.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=34.0,34.2,48.4,48.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=33.5,33.9,36.0,36.1,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 



&OBST XB=33.7,34.1,36.1,36.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.9,34.2,36.2,36.3,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.4,33.5,36.0,36.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.1,34.1,36.3,36.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.0,31.1,34.4,34.5,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.0,31.2,34.5,34.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.0,31.4,34.6,34.7,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.2,31.6,34.7,34.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.4,31.8,34.8,34.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.5,32.0,34.9,35.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.7,32.1,35.0,35.1,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.9,32.3,35.1,35.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.1,32.5,35.2,35.3,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.3,32.7,35.3,35.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.4,32.9,35.4,35.5,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.6,33.0,35.5,35.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.8,33.2,35.6,35.7,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.0,33.4,35.7,35.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.2,33.6,35.8,35.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.3,33.8,35.9,36.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.4,24.6,30.8,31.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.6,25.0,31.0,31.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.0,25.4,31.2,31.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.4,25.8,31.4,31.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.6,26.0,35.2,35.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.8,26.0,35.0,35.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.8,26.2,31.6,31.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.0,26.2,34.6,35.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.0,26.4,31.8,32.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.2,26.4,34.4,34.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.4,26.6,34.0,34.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.4,26.8,32.0,32.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.6,26.8,33.8,34.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.6,27.0,33.6,33.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.8,27.0,33.4,33.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.8,27.2,32.2,32.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=27.0,27.2,33.2,33.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=27.0,27.4,33.0,33.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=27.2,27.4,32.8,33.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=27.2,27.6,32.4,32.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=27.4,28.0,32.6,32.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=27.8,28.2,32.8,33.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=28.2,28.6,33.0,33.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=28.6,29.0,33.2,33.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=29.0,29.4,33.4,33.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=29.2,29.8,33.6,33.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=29.6,30.0,33.8,34.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=30.0,30.4,34.0,34.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=30.4,30.8,34.2,34.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=30.8,31.0,34.4,34.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.8,25.8,35.4,35.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.0,31.2,28.8,28.9,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.0,31.4,28.9,29.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.2,31.5,29.0,29.1,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.3,31.7,29.1,29.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.5,31.9,29.2,29.3,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.7,32.0,29.3,29.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 



&OBST XB=31.8,32.2,29.4,29.5,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.0,32.4,29.5,29.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.1,32.5,29.6,29.7,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.3,32.7,29.7,29.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.5,32.9,29.8,29.9,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.6,33.0,29.9,30.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=32.8,33.2,30.0,30.1,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.0,33.4,30.1,30.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.1,33.5,30.2,30.3,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.3,33.7,30.3,30.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.5,33.9,30.4,30.5,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.6,34.0,30.5,30.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=33.8,34.2,30.6,30.7,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.0,34.1,30.7,30.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.1,34.3,30.7,30.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.1,34.5,30.8,30.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.3,35.0,30.9,31.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.5,34.9,31.0,31.1,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.7,35.0,31.1,31.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.8,35.0,30.8,30.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.8,35.1,30.7,30.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.8,35.2,31.2,31.3,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.9,35.1,30.6,30.7,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.0,35.2,30.5,30.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.0,35.3,30.4,30.5,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.0,35.3,31.3,31.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.1,35.3,30.3,30.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.1,35.4,30.2,30.3,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.2,35.3,30.1,30.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.0,31.0,28.7,28.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=34.2,34.2,30.6,30.7,0.2,2.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.2,35.2,31.4,31.5,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=14.0,14.4,19.2,19.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=14.2,14.8,19.4,19.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=14.6,15.0,19.6,19.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=15.0,15.4,19.8,20.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=15.4,15.8,20.0,20.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=15.8,16.2,20.2,20.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=16.2,16.6,20.4,20.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=16.4,16.8,20.6,20.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=16.8,17.2,20.8,21.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=17.2,17.6,21.0,21.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=17.6,18.0,21.2,21.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=18.0,18.4,21.4,21.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=18.4,18.8,21.6,21.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=18.8,19.2,21.8,22.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=19.2,19.6,22.0,22.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=19.4,19.6,21.6,22.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=19.6,19.8,21.2,21.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=19.6,20.0,22.2,22.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=19.8,20.0,20.8,21.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.0,20.2,20.6,20.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.0,20.2,22.4,22.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.0,20.4,20.4,20.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.2,20.4,20.2,20.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.2,20.4,22.4,22.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.2,20.6,20.0,20.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 



&OBST XB=20.2,20.6,22.6,22.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.4,20.6,19.8,20.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.4,20.8,19.6,19.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.6,20.8,19.4,19.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.6,21.0,19.2,19.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.6,21.0,22.8,23.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.8,21.0,19.0,19.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.0,21.2,18.6,19.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.0,21.2,23.0,23.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.2,21.4,18.2,18.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.2,21.6,23.2,23.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.4,21.6,17.8,18.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.6,21.8,17.4,17.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.6,21.8,23.4,23.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.8,22.0,17.0,17.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.8,22.0,23.4,23.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.8,22.2,23.6,23.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.0,22.2,16.6,17.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.2,22.4,16.2,16.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.2,22.6,23.8,24.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.4,22.6,15.8,16.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.6,22.8,15.4,15.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.6,23.0,24.0,24.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.8,23.0,15.2,15.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.8,23.2,15.0,15.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.0,23.2,14.8,15.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.0,23.4,14.6,14.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.0,23.4,24.2,24.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.2,23.4,14.4,14.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.2,23.6,14.2,14.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.4,23.6,14.0,14.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.4,23.8,13.8,14.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.4,23.8,24.4,24.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.6,23.8,13.6,13.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.6,23.8,24.0,24.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.8,24.0,13.2,13.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.8,24.0,23.6,24.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=23.8,24.2,24.6,24.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.0,24.2,12.8,13.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.0,24.2,23.2,23.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.0,24.6,24.8,25.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.2,24.4,12.4,12.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.2,24.4,22.8,23.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.4,24.6,12.0,12.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.4,24.6,22.4,22.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.4,24.8,25.0,25.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.6,24.8,11.6,12.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.6,24.8,22.2,22.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.6,25.0,22.0,22.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.8,25.0,11.2,11.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.8,25.0,21.8,22.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.8,25.2,21.6,21.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=24.8,25.2,25.2,25.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.0,25.2,11.0,11.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.0,25.2,21.4,21.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.2,25.6,25.4,25.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=25.6,26.0,25.6,25.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 



&OBST XB=26.0,26.2,25.8,26.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.2,26.4,25.8,26.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.2,26.6,26.0,26.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=26.6,27.0,26.2,26.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=27.0,27.4,26.4,26.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=27.2,27.6,26.6,26.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=27.6,28.0,26.8,27.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=28.0,28.4,27.0,27.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=28.2,28.6,27.2,27.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=28.6,29.0,27.4,27.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=29.0,29.4,27.6,27.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=29.2,29.6,27.8,28.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=29.6,30.0,28.0,28.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=30.0,30.4,28.2,28.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=30.2,30.6,28.4,28.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=30.6,31.0,28.6,28.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=31.0,31.0,28.8,29.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=70.4,70.6,32.6,32.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=70.6,70.8,32.8,33.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=70.8,71.0,33.0,33.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=71.0,71.2,33.2,33.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=71.2,71.4,33.4,33.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=71.4,71.6,33.6,33.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=71.6,71.8,33.8,34.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=71.8,72.0,34.0,34.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=72.0,72.2,34.2,34.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=72.2,72.4,34.4,34.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=72.4,72.6,34.6,34.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=72.6,72.8,34.8,35.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=72.8,73.0,35.0,35.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=73.4,73.6,35.6,35.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=73.0,73.2,35.2,35.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=73.2,73.4,35.4,35.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=73.0,73.2,35.2,35.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.4,50.6,21.0,21.1,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.5,50.7,20.9,21.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.6,50.8,20.8,20.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.7,50.9,20.7,20.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.8,51.1,20.6,20.7,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.9,51.0,20.5,20.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.7,51.0,26.0,26.1,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.8,51.1,26.1,26.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.9,51.0,26.2,26.3,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.6,50.7,26.0,26.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.5,50.7,25.7,25.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.5,50.8,25.8,25.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.6,50.9,25.9,26.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=50.4,50.5,25.8,25.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=71.6,72.0,39.8,40.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=71.8,72.2,40.0,40.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=72.0,72.4,40.2,40.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=72.2,72.4,40.4,40.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=72.4,72.6,40.4,40.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=20.0,20.4,53.0,53.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=20.2,20.6,53.2,53.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=20.4,20.6,53.4,53.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=20.6,20.8,53.6,53.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 



&OBST XB=20.6,21.0,53.8,54.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=20.8,21.2,54.0,54.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=21.0,21.2,54.2,54.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=21.2,21.4,54.4,54.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=21.2,21.6,54.6,54.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=21.4,21.8,54.8,55.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=21.6,21.8,55.0,55.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=21.8,22.0,55.2,55.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=21.8,22.2,55.4,55.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=22.0,22.4,55.6,55.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=22.2,22.4,55.8,56.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=22.4,22.6,56.0,56.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=22.4,22.8,56.2,56.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=22.6,22.8,56.4,56.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=20.2,20.2,52.8,53.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG3'/ Wall 

&OBST XB=92.0,92.2,42.4,42.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.2,92.4,42.6,42.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.4,92.6,42.8,43.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.6,92.8,43.0,43.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.8,93.0,43.2,43.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.0,93.2,43.4,43.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.2,93.4,43.6,43.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.4,93.6,43.8,44.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.6,93.8,44.0,44.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.8,94.0,44.2,44.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=11.4,11.6,22.2,22.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=11.4,11.8,22.4,22.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=11.8,12.2,22.6,22.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=12.2,12.6,22.8,23.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=12.4,12.8,23.0,23.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=12.8,13.2,23.2,23.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=13.2,13.4,23.4,23.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=13.4,13.8,23.6,23.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=13.8,14.2,23.8,24.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=14.0,14.4,24.0,24.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=14.4,14.8,24.2,24.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=14.8,15.0,24.4,24.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=15.0,15.4,24.6,24.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=15.4,15.8,24.8,25.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=15.6,16.0,25.0,25.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=16.0,16.4,25.2,25.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=16.4,16.8,25.4,25.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=16.6,17.0,25.6,25.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=17.0,17.4,25.8,26.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=17.4,17.6,26.0,26.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=17.6,18.0,26.2,26.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=18.0,18.4,26.4,26.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=18.2,18.6,26.6,26.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=18.6,19.0,26.8,27.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=19.0,19.2,27.0,27.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=19.2,19.6,27.2,27.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=19.6,20.0,27.4,27.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=19.8,20.2,27.6,27.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.2,20.6,27.8,28.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.6,21.0,28.0,28.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=20.8,21.2,28.2,28.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.2,21.6,28.4,28.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 



&OBST XB=21.6,21.8,28.6,28.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=21.8,22.2,28.8,29.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.2,22.6,29.0,29.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=22.4,22.8,29.2,29.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=11.2,11.4,22.4,22.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=11.4,11.6,17.8,18.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=11.4,11.8,18.0,18.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=11.6,12.0,18.2,18.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=11.8,12.2,18.4,18.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=12.2,12.4,18.6,18.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=12.4,12.6,18.8,19.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=12.6,12.8,19.0,19.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=12.8,13.0,19.2,19.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=11.2,11.4,18.0,18.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.8,93.0,39.2,39.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.0,93.2,39.0,39.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.2,93.4,38.8,39.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.2,92.4,40.0,40.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.4,92.6,39.8,39.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.6,92.8,39.6,39.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.4,93.6,38.8,38.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.6,93.8,38.6,38.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.2,92.4,39.8,40.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.4,92.6,39.6,39.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=92.6,92.8,39.4,39.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.2,93.4,38.8,39.0,0.2,2.8, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.4,93.6,38.6,38.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=93.6,93.8,38.4,38.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=58.0,58.2,37.6,37.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=58.2,58.4,37.8,38.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=58.4,58.6,38.0,38.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=58.6,58.8,38.2,38.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=58.8,59.2,38.4,38.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=59.0,59.2,38.6,38.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=59.2,59.4,38.2,38.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=59.2,59.4,38.8,39.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=59.4,59.6,38.0,38.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=59.4,59.6,39.0,39.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=59.6,59.8,37.8,38.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=59.6,59.8,39.2,39.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=59.8,60.0,37.6,37.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=59.8,60.0,39.4,39.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=60.0,60.2,37.4,37.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=60.0,60.2,39.6,39.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=60.2,60.4,37.2,37.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=60.2,60.4,39.8,40.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=61.6,61.8,38.6,38.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=61.8,62.0,38.8,39.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=62.0,62.2,39.0,39.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=62.2,62.4,39.2,39.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=62.4,62.6,39.4,39.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=62.6,62.8,39.6,39.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=62.8,63.0,39.8,40.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=60.4,60.6,37.4,37.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=60.6,60.8,37.6,37.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=60.8,61.0,37.8,38.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=61.0,61.2,38.0,38.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 



&OBST XB=61.2,61.4,38.2,38.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=61.4,61.6,38.4,38.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=60.6,60.6,37.4,37.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=60.8,60.8,37.6,37.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=61.0,61.0,37.8,38.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=61.2,61.2,38.0,38.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=61.4,61.4,38.2,38.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=61.6,61.6,38.4,38.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=86.8,87.0,40.8,41.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=87.0,87.2,40.6,40.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=87.2,87.4,40.4,40.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=87.4,87.6,40.2,40.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=87.6,87.8,40.0,40.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.2,35.4,52.6,52.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.4,35.6,52.8,53.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=35.6,35.8,53.0,53.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.1,52.3,40.3,40.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.2,52.3,40.4,40.5,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.2,52.4,40.2,40.3,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.3,52.5,40.1,40.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.4,52.5,39.9,40.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.4,52.6,40.0,40.1,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.5,52.7,39.9,40.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.6,52.8,39.8,39.9,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.7,52.9,39.7,39.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.8,53.0,39.6,39.7,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.9,53.1,39.5,39.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=53.0,53.2,39.4,39.5,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=53.1,53.3,39.3,39.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=53.2,53.4,39.2,39.3,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=53.3,53.5,39.1,39.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=53.4,53.7,39.0,39.1,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=53.5,53.8,38.9,39.0,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=53.7,53.9,38.8,38.9,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=53.8,54.0,38.7,38.8,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=53.9,54.1,38.6,38.7,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.0,54.2,38.5,38.6,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.1,54.3,38.4,38.5,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.2,54.4,38.3,38.4,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.3,54.5,38.2,38.3,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.4,54.7,38.1,38.2,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.5,54.7,38.0,38.1,2.8,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.7,54.8,38.0,38.1,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.7,54.9,37.9,38.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.8,55.0,37.8,37.9,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.9,55.1,37.7,37.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=55.0,55.1,37.6,37.7,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=54.6,54.7,37.9,38.1,0.2,2.8, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.6,47.8,52.0,52.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.6,48.0,51.8,52.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.8,48.0,52.2,52.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=47.8,48.2,51.6,51.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.0,48.2,52.4,52.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.0,48.4,51.4,51.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.2,48.4,52.6,52.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.2,48.6,51.2,51.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.4,48.6,52.8,53.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 



&OBST XB=48.4,48.8,51.0,51.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.6,48.8,53.0,53.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.6,49.0,50.8,51.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.8,49.0,53.2,53.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=48.8,49.2,50.6,50.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.0,49.2,53.4,53.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.0,49.4,50.4,50.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.2,49.4,53.6,53.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.2,49.6,50.2,50.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.4,49.6,53.8,54.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.4,49.8,50.0,50.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.6,49.8,54.0,54.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.6,50.0,49.8,50.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.8,50.0,49.6,49.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=49.8,50.0,54.2,54.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.0,50.2,49.4,49.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.0,50.2,54.4,54.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.2,50.4,49.2,49.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.2,50.4,54.6,54.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.4,50.6,49.0,49.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.4,50.6,54.8,55.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.6,50.8,48.8,49.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=50.8,51.0,48.6,48.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=51.0,51.2,48.4,48.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=51.2,51.4,48.2,48.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=51.4,51.6,48.0,48.2,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=51.6,51.8,47.8,48.0,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=51.8,52.0,47.6,47.8,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.0,52.2,47.4,47.6,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

&OBST XB=52.2,52.4,47.4,47.4,0.2,3.6, SAWTOOTH=.FALSE., SURF_ID='VAGG2'/ Wall 

 

&HOLE XB=33.9,34.3,37.1,39.5,0.2,2.8/ Hole #1 

&HOLE XB=98.8,99.4,36.3,37.9,0.2,2.8/ Hole #2 

&HOLE XB=79.2,80.8,40.2,40.6,0.2,2.8/ Hole #4 

&HOLE XB=88.8,90.6,39.8,40.2,0.2,2.8/ Hole #5 

 

&HOLE XB=14.4,15.0,20.8,22.8,3.5,3.9, CTRL_ID='CTRL'/ Apoteket ventilation 

&HOLE XB=15.4,16.2,21.6,23.6,3.5,3.9, CTRL_ID='CTRL'/ Apoteket ventilation 

&HOLE XB=16.6,17.2,22.4,24.4,3.5,3.9, CTRL_ID='CTRL'/ Apoteket ventilation 

&HOLE XB=17.6,18.4,23.2,25.2,3.5,3.9, CTRL_ID='CTRL'/ Apoteket ventilation 

&HOLE XB=18.8,19.4,24.0,26.0,3.5,3.9, CTRL_ID='CTRL'/ Apoteket ventilation 

&HOLE XB=19.8,20.6,24.8,26.8,3.5,3.9, CTRL_ID='CTRL'/ Apoteket ventilation 

 

&HOLE XB=41.4,43.1,44.2,45.9,4.7,5.0, CTRL_ID='CTRL'/ Torget ventilation 

&HOLE XB=41.4,43.1,42.3,44.0,4.7,5.0, CTRL_ID='CTRL'/ Torget ventialation 

&HOLE XB=43.3,45.0,44.2,45.9,4.7,5.0, CTRL_ID='CTRL'/ Torget ventilation 

&HOLE XB=43.3,45.0,42.3,44.0,4.7,5.0, CTRL_ID='CTRL'/ Torget ventilation 

 

&HOLE XB=69.6,71.6,35.6,38.2,3.5,3.9, CTRL_ID='CTRL'/ Bolaget ventliation 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-1.0,103.0,-2.0,62.0,0.0,0.0, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-1.0,-1.0,-2.0,62.0,0.0,4.0, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=103.0,103.0,-2.0,62.0,0.0,4.0, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-1.0,103.0,-2.0,-2.0,0.0,4.0, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-1.0,103.0,62.0,62.0,0.0,4.0, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-1.0,41.0,-2.0,62.0,4.0,4.0, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=41.0,46.0,-2.0,42.0,4.0,4.0, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 



&VENT SURF_ID='OPEN', XB=41.0,46.0,47.0,62.0,4.0,4.0, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=46.0,103.0,-2.0,62.0,4.0,4.0, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=41.0,41.0,42.0,47.0,4.0,5.2, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=46.0,46.0,42.0,47.0,4.0,5.2, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=41.0,46.0,42.0,42.0,4.0,5.2, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=41.0,46.0,47.0,47.0,4.0,5.2, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=41.0,46.0,42.0,47.0,5.2,5.2, RGB=240,240,240, TRANSPARENCY=0.0/ Vent 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=10.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=100.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=15.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=20.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=25.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=30.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=35.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=40.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=45.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=50.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=55.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=60.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=65.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=70.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=75.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=80.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=85.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=90.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=95.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=10.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=15.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=20.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=25.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=30.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=35.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=40.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=45.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=50.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=55.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=60.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=2.2/ 

 

&REAC ID='Polyester' 

C=1 

H=1.4 

O=0.22 

HEAT_OF_COMBUSTION=19500 

SOOT_YIELD= 0.089/ 

 

&SURF ID='KLADBRAND1' 

COLOR='BLACK' 

HRRPUA=2000.00 

RAMP_Q='FIRE_RAMP_Q1'/ 

 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=0,F=0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=1,F=0.0000235/ 



&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=30,F=0.02115/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=60,F=0.0846235/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=90,F=0.19035/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=120,F=0.3384/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=150,F=0.52875/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=170,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=180,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=210,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=240,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=270,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=300,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=330,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=360,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=390,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=420,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=450,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=480,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=510,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=540,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=570,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=600,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=630,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=660,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=690,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=720,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=750,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=780,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=810,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=840,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=870,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=900,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=930,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=960,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=990,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=1020,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=1050,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=1080,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=1110,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=1140,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=1170,F=0.67915/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q1',T=1200,F=0.67915/ 

 

&OBST XB= 35.5, 36.5 ,30.0,31.0,0.2,0.4 

SURF_IDS='KLADBRAND1', 'INERT', 'INERT' / 

 

&SURF ID='KLADBRAND2' 

COLOR='BLACK' 

HRRPUA=2000.00 

RAMP_Q='FIRE_RAMP_Q2'/ 

 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=0,F=0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=59,F=0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=60,F=0.0000235/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=90,F=0.02115/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=120,F=0.084647/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=150,F=0.2115/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=170,F=0.3431/ 



&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=180,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=210,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=240,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=270,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=300,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=330,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=360,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=390,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=420,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=450,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=480,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=510,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=540,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=570,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=600,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=630,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=660,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=690,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=720,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=750,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=780,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=810,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=840,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=870,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=900,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=930,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=960,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=990,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=1020,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=1050,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=1080,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=1110,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=1140,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=1170,F=0.3431/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q2',T=1200,F=0.3431/ 

 

&OBST XB= 35.5, 36.5 ,28.0,29.0,0.2,0.4 

SURF_IDS='KLADBRAND2', 'INERT', 'INERT' / 

 

&TAIL / 
 

Nedan presenteras förändringar i indatafilen till FDS-simuleringar av brandscenario 2. Meshen 

och branden är helt förändrad men endast väldigt små variationer av geometrin har gjorts för att 

passa cellstorlek. Endast mesh och branden presenteras nedan då geometrin redan har 

presenterats ovan. 

&HEAD CHID='tlusp', TITLE='Brandscenario 2'/ 

 

&MESH ID='MESH1', IJK=180,162,20, XB=-3.0,33.0,-0.4,32.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH2', IJK=120,162,20, XB=33.0,57.0,-0.4,32.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH3', IJK=225,162,20, XB=57,102.0,-0.4,32.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH4', IJK=180,150,20, XB=-3.0,33.0,32.0,62.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH5', IJK=240,100,40, XB=33.0,57.0,32.0,42.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH6', IJK=240,100,40, XB=33.0,57.0,42.0,52.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH7', IJK=240,100,40, XB=33.0,57.0,52.0,62.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH8', IJK=225,150,20, XB=57.0,102.0,32.0,62.0,0.0,4.0/ 

&MESH ID='MESH9', IJK=50,50,12, XB=41.0,46.0,42.0,47.0,4.0,5.2/ 



 

&REAC ID='POLYURETAN' 

C=1 

H=1.8 

O=0.35 

N=0.006 

HEAT_OF_COMBUSTION=19000 

SOOT_YIELD= 0.227/ 

 

&SURF ID='POLYURETAN' 

COLOR='RED' 

HRRPUA=1000.00 

RAMP_Q='RAMP_TORG'/ 

 

&OBST XB= 42.0,43.0,39.0,40.0,0.2,0.4 

SURF_IDS='POLYURETAN', 'INERT', 'INERT' / 

 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=0,F=0/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=30,F=0.05/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=60,F=0.045/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=90,F=0.06/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=120,F=0.19/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=150,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=180,F=0.445/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=210,F=0.46/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=240,F=0.605/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=270,F=0.85/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=300,F=0.77/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=330,F=0.96468/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=360,F=1.21072/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=390,F=1.26712/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=410,F=1.2/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=470,F=1.2/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=471,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=480,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=510,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=540,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=570,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=600,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=630,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=660,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=690,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=720,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=750,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=780,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=810,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=840,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=870,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=900,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=930,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=960,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=990,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=1020,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=1050,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=1080,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=1110,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=1140,F=0.5/ 



&RAMP ID='RAMP_TORG', T=1170,F=0.5/ 

&RAMP ID='RAMP_TORG', T=1200,F=0.5/ 

 

 

&TAIL / 
 

 

 

 

  



 


