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Förord 
Under våren har författarna spenderat mycket tid, energi och möda i arbetet med denna rapport. Vår 
förhoppning är att våra resultat kan komma till nytta och glädje för Östersunds sjukhus och Jämtlands 
Räddningstjänstförbund. 

Grupparbetet har fungerat smidigt och smärtfritt, även vid de tyngsta perioderna har det alltid funnits 
rum för mycket skratt. Arbetet har givit oss erfarenheter och lärdomar som är viktiga för våra framtida 
karriärer inom brandingenjörsyrket. 

Vi vill rikta ett särskilt stort tack till följande personer: 

 

 

 Hanna Palmqvist Avdelningen för Brandteknik och riskhantering,
 Doktorand  Lunds Tekniska Högskola 
 

  Stort tack för ditt stöd och din hjälp i arbetet med rapporten. 

 Stefan Bergander  Östersunds sjukhus 
 Risksamordnare 
 Stefan Östlund Östersunds sjukhus 
 Driftchef 

Ett varmt tack för visat engagemang och intresse för vår uppgift och för 
ett fantastiskt mottagande vid platsbesöket. 

Teresia Gustafsson Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Brandingenjör 
Håkan Olsen  Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Chef förebyggandeavdelningen 

Tack för visat intresse och stöd, samt det fina omhändertagandet vid vårt 
besök i Östersund. 

 

I övrigt vill gruppen tacka följande personer för deras stöd i arbetet: 

 Håkan Frantzich Avdelningen för Brandteknik och riskhantering,
 Docent  Lunds Tekniska Högskola  

 Daniel Nilsson Avdelningen för Brandteknik och riskhantering,
 Teknologie Doktor Lunds Tekniska Högskola 
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Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av en brandteknisk riskvärdering av Östersunds sjukhus och innefattar 
utvärdering av brand- och utrymningssäkerheten på det studerade objektet. Rapporten är genomförd i 
utbildningssyfte och utgör en stor del av kursen Brandteknisk riskvärdering på 
brandingenjörsprogrammet, Lunds Tekniska Högskola.  

I rapporten riktas fokus mot höghusdelen av byggnaden, vilken är den del som innebär störst 
svårigheter vid en utrymningssituation. I denna byggnad finns 15 våningsplan med två avdelningar per 
plan, där många patienter antas vara helt sängliggande. Patientrummen utgör i sig inga egna 
brandceller, utan varje våningsplan är indelat i två stora brandceller där utrymningsstrategin är att 
utrymma från den brandutsatta delen till den intilliggande. Eftersom patienterna kan förväntas behöva 
assistans är antalet vårdare på plats därför helt avgörande för hur snabbt denna utrymning kan ske. 
Verksamheten är upplagd så att det per våningsplan finns stationerat 18 – 20 vårdare dagtid och 2 – 4 
vårdare nattetid på de plan som är nattbemannade. På varje plan finns upp till 44 patienter. 

Skyddsmålet i denna rapport är att utrymning ska kunna ske på ett tillfredställande sätt, det vill säga att 
ingen ska utsättas för kritiska förhållanden. För utvärdering av brand- och utrymningssäkerheten har 
en kvalitativ riskbedömning av olika tänkbara brandscenarier genomförts, vilken bygger på statistik 
från tidigare sjukhusbränder insamlad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Detta 
resulterade i att tre dimensionerande brandscenarier studerades vidare, vilka är:  

 Brand i personalrum 
 Brand i korridor 
 Brand i patientrum 

Resultatet av simuleringar i programmen Fire Dynamics Simulator och Escape and Rescue Model 
visar på en bristfällig utrymningssäkerhet vid ett eventuellt brandtillbud. Detta på grund av det låga 
antalet vårdare nattetid som kan bistå utrymningsaktionen samt på grund av att kritiska förhållanden 
för godtagbar exponering vid utrymning nås efter mycket kort tid.  

För att förbättra brand- och utrymningssäkerheten presenteras förslag på åtgärder som bör genomföras: 

 Installation av konventionellt sprinklersystem/vattendimma  
 Ökning av antalet vårdare som larmas vid ett brandtillbud 

Övriga åtgärder som rekommenderas är:  

 Utbildning av personal 
 Minskning av mängden brännbart material i korridorer 
 Installation av utrymningshiss 
 Återupprättande av den gamla brandcellsgränsen som komplement till den nuvarande  
 Dörrstängare på alla dörrar 
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Abstract 
This report is the result of a fire safety evaluation at the Östersund Hospital, in which the fire and 
egress safety is evaluated. It is written for the purpose of learning, and is a large part of the course 
Fire Safety Evaluation in the Fire Safety Engineering programme of the Department of Fire Safety 
Engineering and Systems Safety, Lund University. 
 
The report focuses on the high rise building of the hospital, since this implies the highest amount of 
complications when it comes to fire and egress safety. Since the dormitories themselves are not fire 
compartments, every floor is split up into two larger fire compartments. In case of fire the strategy is 
to evacuate the patients over to the unaffected fire compartment. The number of staff able to assist in 
the evacuation is therefore crucial when it comes to ensuring a fast evacuation. During daytime the 
amount of staff stationed on each floor is 18-20, whereas the amount is as low as 2-4 during 
nighttime. Up to 44 patients reside on each floor at any given time. 
 
The fire safety goal of this report is to ensure a satisfying evacuation, in other words to make sure 
that nobody is exposed to critical conditions during evacuation. The fire and egress safety has been 
evaluated through a qualitative risk assessment of several fire scenarios that is based on statistics of 
hospital fires gathered by MSB. This risk assessment resulted in the choice of three dimensioning fire 
scenarios that were investigated further: 
  

 Staff room fire  
 Corridor fire 
 Dormitory fire 

 
The fire and evacuation simulations that were conducted in Fire Dynamics Simulator and Escape and 
Rescue Model show a lack of safety in the aspect of evacuation, due to too long evacuation times. This 
is in turn both a result of the low number of staff stationed on each floor during nighttime, but also due 
to the fact that critical conditions in terms of acceptable levels of exposure are reached after very short 
times. 
 
To enhance the fire and egress safety at the hospital of Östersund, interventions that should be 
implemented are proposed: 
 

 Installation of a sprinkler system 
 An increase in the amount of staff being alerted in case of fire  

 
 

Other recommended interventions are: 
 

 Education of staff 
 Decrease the amount of combustible materials in the corridors 
 Installation of emergency elevator 
 Reestablishment of the old fire wall as a complement to the new one 
 Door closing devices on all doors 
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Nomenklaturlista 
 
A = Golvarea [m2] 

 = Total takarea [m2] 
 = Total golvarea [m2] 
 = Area för öppning  [m2] 
 = Total öppningsarea [m2] 
 = Total inneslutningsarea [m2] 
 = Total väggarea [m2] 

 = Konstant för ljusreflekterande skylt i FDS 
 = Värmekapacitet [kJ/kgK] 

D = Flammans diameter [m] 
 = Det vertikala avståndet mellan flamman och en mottagande ytan [m] 
 = Optisk densitet [m-1] 

 = Totalt energiinehåll [MJ] 
 = Synfaktor mellan flamman och den mottagande ytan [-] 

  = Effektivt värmeledningstal [kW/m2K] 
 = Höjd för öppning  [m] 
 = Viktad öppningshöjd [m] 

 = Termisk konduktivitet [W/m2] 
L = Flamhöjd [m] 

 = Längd hos sträcka för mätning av optisk densitet [m] 
 = Den kortare sträckan utav basen och höjden på flammans delyta [m] 
 = Den längre sträckan utav basen och höjden på flammans delyta [m] 

 = Massavbrinning per golvarea vid ideal förbränning [g/m2s] 
 = Total vikt [kg] 

 = Effektutveckling [kW/m2] 
 = Effektutvecklingen som krävs för övertändning [kW] 

 = Maximal effektutveckling [kW] 
 = Infallande strålning på mottagande yta [kW/m2] 

 = Effektutveckling för ventilationskontrollerad brand [kW] 
 = Anpassat tal för avläsning i synfaktorstabell 2.7 i An Introduction to Fire Dynamics, Drysdale 

2009 
 = tid sedan antändning [s] 
 = Termisk penetrationstid [s] 

 = Förbränningseffektivitet [-] 
 = Strålande fraktion av brandens effektutveckling [-] 

 = Anpassat tal för avläsning i synfaktorstabell 2.7 i An Introduction to Fire Dynamics, Drysdale 
2009 

 = Värmediffusionsförmåga [m2/s] 
 = Tillväxtkonstant [kW/s2] 
 = Densitet [kg/m3] 
 = Väggtjocklek [m] 

 = Förbränningsvärme [MJ/kg] 
 = Kemisk förbränningsvärme [kJ/g] 
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1 Inledning 
Denna rapport är resultatet av en brandteknisk riskvärdering av Östersunds sjukhus med fokus på 
utrymning och människors säkerhet vid händelse av brand. Kursen Brandteknisk Riskvärdering 
(VBR054) ges under tredje året på brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. 
Innehållet i rapporten riktar sig främst till räddningstjänsten och sjukhuset i Östersund men även andra 
sakkunniga och intresserade av utrymning och brandskyddsdimensionering anses kunna ta del av 
innehållet. Under projektets gång besökte gruppen sjukhuset i Östersund för att samla underlag till en 
riskvärdering av objektet. Vid platsbesöket skapades även en bild av vad säkerhetsansvariga på 
objektet tyckte var av vikt och vad de önskade uppnå med att erbjuda objektet till kursen. Handledare 
har tilldelats gruppen både från Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering och Jämtlands 
Räddningstjänstförbund i syfte att bistå med svar på frågor och övrig hjälp i arbetsprocessen. 

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att nå ökad förståelse vid nyttjandet av analytisk dimensionering samt att 
knyta ihop kunskaper från tidigare kurser för att inse hur dessa kan användas vid utvärdering av 
personsäkerheten i en byggnad. Rapporten ska även bistå Östersunds sjukhus med ytterligare underlag 
i deras fortsatta arbete med brandsäkerheten.  

1.2 Mål 
De största riskerna som uppkommer i händelse av brand ska identifieras. Bedöms riskerna vara av 
sådan storlek att säker utrymning ej kan garanteras skall lösningar alternativt förbättringar av 
brandsäkerheten presenteras med målet att öka personsäkerheten. 

1.3 Avgränsningar 
För att anpassa rapportens längd efter den tid som är avsatt för uppgiften avgränsas den till att endast 
omfatta sjukhusets höghusbyggnad där utrymning kan vara intressant att utvärdera på grund 
svårigheterna med att utrymma plan högt ovanför marknivå. De flesta patienterna kan inte heller 
utrymma själva och behöver därför hjälp av personal eller räddningstjänst. Samtliga scenarier antas 
ske på ett representativt plan i höghuset. 

Rapporten avgränsas även till att endast utvärdera personsäkerheten i händelse av brand. Ekonomiska 
aspekter, bärighet, miljöaspekter samt räddningsmanskapets säkerhet beaktas inte. Åtgärder med 
orimligt höga kostnader kommer dock att avfärdas. 

1.4 Metod 
Projektet inleds med förberedelser inför platsbesöket på sjukhuset i Östersund. Frågor och checklistor 
som anses vara av vikt tas fram under handledning. För att skapa en övergripande bild av objektet 
nyttjas ritningarna. 

Under besöket studeras objektet och de möjliga scenarier och lokaler som antas innebära störst risk för 
personer vid brand diskuteras. Information som typ av vård, antal patienter per plan, antal anställda 
under dygnet och rutiner vid brand med mera reds ut. I samverkan med säkerhetsansvariga på objektet 
diskuteras önskemål och visioner om den ökade säkerheten. 

Arbetsgången följer metodiken som visas i figur 1.1. Först avgränsas arbetet till önskad omfattning 
och efter att scenarierna har tagits fram sker en grovanalys för att bestämma vilka av dem som har 
störst sannolikhet att inträffa och värst konsekvenser för personsäkerheten. De scenarier som bedöms 
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vara de värsta troliga brandscenarierna analyseras vidare. Utrymningstiden ställs i jämförelse med 
tiden till kritiska förhållanden för att se om kritiska förhållanden hinner uppkomma under 
utrymningen. Om säker utrymning ej kan ske kommer förslag på åtgärder att ges. 

 

För att göra rapporten så väl anpassad som möjligt till det studerade objektet används 
scenariometodik, vilket innebär att effektkurvor konstrueras för varje dimensionerande brandscenario 
istället för att enbart använda förkonstruerade designbränder.  

1.5 Skyddsmål 
Utrymning ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt. I denna rapport sätts skyddsmålet till att ingen 
skall utsättas för kritiska förhållanden. 

1.6 Acceptanskriterium 
För att skyddsmålet ska kunna uppnås måste tiden för utrymning vara kortare än tiden till kritiska 
förhållanden.  

Figur 1.1 Arbetsgång för Brandteknisk riskvärdering av Östersunds sjukhus. 
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2 Objektsbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs byggnadens utformning och innehåll samt befintligt brandskydd. All 
information som presenteras bygger på författarnas observationer vid platsbesöket samt information 
från driftchef och risksamordnare. 

2.1 Sjukhusområdet 
Östersunds sjukhus omfattar många byggnader inom sjukhusområdet som hyser olika avdelningar. 
Denna rapport är dock avgränsad till att endast behandla höghuset, som är den största byggnaden och 
där majoriteten av verksamheten sker. De flesta våningsplan är byggnadstekniskt likadana eller 
snarlika och därför behandlas endast ett våningsplan i höghuset med antagandet att resultat och 
resonemang kan appliceras på övriga plan.  

2.2 Höghuset 
Höghuset har 15 plan där patienter vistas på samtliga plan förutom plan 1, 2, 6 och 15 som används till 
tekniska utrymmen och administration. Våningsplanen med patienter är uppdelade i två olika 
avdelningar och geometrin för dessa plan är samma över hela höghuset. För de mer detaljerade 
beskrivningarna kommer plan 13 att användas som ett referensplan, eftersom platsbesöket ägde rum 
där av verksamhetstekniska skäl. Byggnaden är rektangulärt formad med måtten 76x36 meter.  Varje 
plan har två stycken tre meter breda korridorer som löper parallellt med långsidorna och delar upp 
planet i två yttre delar och en mittendel. Patientrummen är placerade i de yttre delarna längs med 
långsidornas ytterväggar där även en del kontorsrum, personalrum, fikarum och andra utrymmen 
finns.  Utrymmet i mitten inhyser diverse mindre rum och förråd, bland annat linneförråd och förråd 
för förvaring av syrgasflaskor. Genom detta utrymme löper även ett kontor som sammanlänkar de 
båda avdelningarna. På varje avdelning finns ett dagrum som är stort och luftigt och som ligger i 
öppen anslutning till korridoren. Samtliga rum har takhöjden 2,3 meter. Vid tiden för platsbesöket stod 
många dörrar till förråd och patientrum öppna. Se figur 2.1 för ritning över det representativa planet, 
plan 13. 

 

Figur 2.1 Översiktsritning över plan 13 med brandcellsgränsen markerad. 
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Patientrummen är utrustade med sängar, bord, byråer, patientliftar, TV-apparater och fåtöljer. 
Dörrbredden i patientrummen är 1,1 meter och är väl tilltagen för att möjliggöra förflyttning av 
patientsängar. Varje patientrum har även en egen toalett. Varje avdelning har ett eget personalrum och 
dessa kan vara utformade på olika sätt. På plan 13 är personalrummet utformat som ett vanligt kök 
med ett pentry och en del köksutrustning. Rummet har en area på omkring 16 kvadratmeter och är tätt 
möblerat med hög potentiell brandbelastning. Pentryt löper längs hela högerväggen och är utrustat 
med köksluckor i trä, till vänster innanför dörren står ett vitrinskåp i trä. I mitten av rummet finns ett 
köksbord med nio tillhörande trästolar med lätt stoppade sittdynor och längs väggen mittemot 
köksdörren står två stoppade fåtöljer med fotpall. Mellan dessa fåtöljer finns även några små hyllor 
uppsatta på väggen.  

Höghuset har två trapphus som är placerade i varsin del av byggnaden. Trapporna är smala och branta 
spiraltrappor. I anslutning till trapphuset i den södra delen av byggnaden är dörrarna försedda med ett 
extra handtag i huvudhöjd för att minska risken för olyckstillbud där förvirrade och svaga patienter tar 
sig in i trapphusen. I anslutning till det norra trapphuset finns fyra stycken större hissar med möjlighet 
att transportera sängar mellan våningarna. Det finns även två mindre personhissar. 

2.3 Verksamhet 
Medelvårdtiden på Östersunds sjukhus är 2,3 dygn vilket innebär att merparten av patienterna är 
sängliggande. Verksamheten som bedrivs på sjukhuset skiljer sig åt mellan de olika våningsplanen, 
där allt från lindrigt skadade och sjuka till helt sängbundna patienter vårdas. På plan 13 finns 
kirurgavdelningar, vilket innebär att merparten av patienterna inte har möjlighet att själva förflytta sig. 
Varje avdelning har plats för 22 patienter, vilket innebär att totalt 44 patienter kan vårdas samtidigt per 
våningsplan. Dagtid utgörs personalstyrkan av mellan 18 och 20 personer per våningsplan, nattetid 
reduceras denna till mellan 2 och 4 personer.  

2.4 Ventilation 
Byggnaden ventileras genom ett FTX-system, det vill säga ett system med både frånluft och tilluft 
samt med värmeåtervinning. I höghusdelen finns två stora fläktrum, ett på plan 14 som ventilerar plan 
7 – 14 och ett på plan 1 som ventilerar plan 1 – 6. Fläktarnas motorer är frekvensriktade, vilket innebär 
att variabla luftflöden tillämpas. För att förhindra att giftiga gaser kommer in byggnaden utifrån kan 
all ventilation stängas av med en brytare vid brandlarmanläggningens centralapparat.  

I patientrummen är tilluftsdonen placerade i taket utanför toaletten och frånluftsdonen i taket inne på 
respektive rums toalett. I korridorer finns endast frånluftsdon. 

Brandgasspjäll finns endast i brandcellsgränser och aktiveras automatiskt vid detektion av brand. Det 
finns alltså inga ventilationstekniska åtgärder mot brandspridning mellan vårdrum inom en brandcell. 

2.5 Närhet till järnvägen 
Sjukhuset ligger 150 meter från en järnväg där transporter med farligt gods förekommer. I en 
riskanalys som Tyréns AB gjorde 2009 i samband med planering av nybyggnationer i närheten av 
järnvägen framgick att ett hotell tilläts byggas minst 30 meter från järnvägen. I den brandtekniska 
riskvärderingen anses därmed att sjukhuset ligger utom rimlig risk för påverkan från eventuella farligt 
gods-olyckor. Dock kan inte risken helt ignoreras då till exempel ett utsläpp av giftig gas i 80 procent 
av fallen ger en riskzon på 150 meter (Tyréns AB, 2009) och alltså i sällsynta fall även längre än 150 
meter. Denna risk anses dock vara i princip eliminerad med hjälp av brytaren av ventilationen som 
sitter vid brandlarmets centralapparat. 
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2.6 Befintligt brandskydd 
I detta avsnitt beskrivs befintligt brandskydd och brandskyddsarbete på Östersunds sjukhus.  

2.6.1 Brandcellsindelning 
Varje plan är delat längs mitten av byggnaden av en gammal brandvägg av okänd klass, där dörrar ofta 
står öppna mellan avdelningarna. En ny vägg har byggts tvärs över byggnaden på varje plan i klass 
EI60 som därmed delar upp varje plan i två brandceller, se figur 2.1. Samtliga dörrar i 
brandcellsgränser har dörrstängare och magnetupphängning. Trapphusen och hissrummen på varje 
plan är även dem egna brandceller. 

2.6.2 Larmsystem 
Det har nyligen installerats ett automatiskt brand- och utrymningslarm med adresserbara detektorer. 
Detektorerna är rökdetektorer, värmedetektorer eller rök/värme-detektorer, dock finns 
linjevärmedetektorer installerade utomhus vid lastbryggor och utskjutande tak som en extra 
säkerhetsåtgärd. Rökdetektorerna är placerade längs med korridorerna och en i varje patientrum medan 
värmedetektorerna är placerade där det föreligger risk för falsklarm, exempelvis i tvättrummen. 
Utrymningslarmet ger talat meddelande i publika delar, som i personalutrymmen och mottagningar, 
och ringsignal i resten av byggnaden. Det finns alltså inget talat meddelande i vårdmiljöerna. 

På varje våning finns en display som visar brandlarmets status, se figur 2.2. Vid aktiverat brandlarm 
visar displayen exakt information om vilken detektor som utlöst och visar dess placering på en 
planritning. 

 

Figur 2.2 Display för översikt av brandlarmets status. 

Vid detektion aktiveras utrymningslarmet på den våning indikering sker, närmsta dygnsbemannade 
våning över och under samt på eventuella våningar emellan. Till exempel om brand uppstår på våning 
13, som är dygnsbemannad, går larmet på våning 11, 12, 13 och 14, då våning 12 endast är 
dagbemannad. 
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2.6.3 Släcksystem 
I skrivande stund finns inget släcksystem installerat i höghuset. Dock finns planer på att installera ett 
stort vattendimsystem av högtryckstyp med ett basnät till vilket inkoppling kan ske efter hand som 
renovering av plan sker.  

2.6.4 Släckutrustning 
På varje plan finns en brandsläckarstation med en koldioxidsläckare, en skumsläckare och brandfiltar. 
Utöver dessa finns fyra brandposter, det vill säga vattenslangar för brandsläckning. 

Stigarledning finns med uttag på fyra ställen per våning, två på vardera sidan om brandcellsgränsen. 
Slanghäckar med 2x25 meter smalslang finns i trapphuset på varje plan.  

2.6.5 Brandgasventilation 
I trapphusen finns brandgasfläktar som förutom att ventilera ut brandgaser kan användas för att skapa 
över- eller undertryck i trapphusen. 

2.6.6 Utrymning 
Utrymningsstrategin går ut på att personalen utrymmer patienterna till andra sidan EI60-väggen på 
samma plan. Då detta är en insats som tar tid kommer personal från andra plan, de plan där larmet går, 
och assisterar. Detta medför problem nattetid då personalstyrkan på ett plan är betydligt mycket 
mindre än på dagtid och således även på de plan därifrån assistans behövs. Dock kan displayerna ses 
av personal på samtliga plan, vilket skulle kunna leda till att fler kan komma och assistera om 
meddelandet uppmärksammas. I värsta fall kan komma att krävas total utrymning av ett plan, vilket 
innebär att samtliga patienter måste bäras ner för trapporna av personal och räddningstjänst. 

2.6.7 Systematiskt brandskyddsarbete 
Systematiskt brandskyddsarbete består av utbildning av personalen och årliga möten och genomgångar 
med räddningstjänsten inklusive orientering, kontroll av brandgasfläktar, kommunikation med mera. 
Brand- och riskombud finns. Brandlarmsystemet testas varje månad. Östersunds sjukhus systematiska 
brandskyddsarbete bedöms som bra, då mycket tid och energi läggs på utbildningen och informationen 
om åtgärder vid brand. Det är uppenbart att objektet tar sitt brandskydd på största allvar. 
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3 Statistik 
För att kunna välja ut och bedöma risknivån hos de brandscenarier som kommer att undersökas i 
denna rapport används statistik från MSB:s kunskapsbank IDA, som bygger på insatsrapporter från 
Sveriges räddningstjänster. I de fall där branden haft flera startutrymmen har endast det högst 
prioriterade enligt insatsrapporten angetts.  

Diagrammen i detta kapitel konstrueras genom att antalet bränder som uppkommit i varje 
dokumenterat startutrymme jämförs. Därefter väljs de med flest antal bränder och de för 
riskvärderingen mest intressanta startutrymmena för redovisning, där dessa visas som andel av det 
totala antalet bränder. De kategorier som anses vara väldigt lika varandra har slagits samman till en 
gemensam kategori. Proceduren är densamma för statistik över brandorsaker.  

3.1 Startutrymmen 
I figur 3.1 redovisas de startutrymmen som utgjort störst andel av alla sjukhusbränder under perioden 
1996 – 2010, samt de som är av störst intresse för denna rapport. Resterande utrymmen grupperas i 
kategorin ”Övrigt startutrymme”. Statistiken visar att störst andel sjukhusbränder har sin början i 
sovrum och sovsalar samt i personalutrymmen, kök och vardagsrum.  

 

Figur 3.1 Statistik över startutrymmen vid sjukhusbränder 1996 – 2010 (Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap, 2012).
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3.2 Brandorsaker 
I detta avsnitt presenteras statistik över brandorsaker för sjukhusbränder.  

3.2.1 Fördelning av brandorsaker vid sjukhusbränder 
I figur 3.2 redovisas de brandorsaker som utgjort störst andel av alla sjukhusbränder under perioden 
1996 – 2010. Resterande brandorsaker grupperas i kategorin ”Övrig brandorsak”. Statistiken visar att 
största andelen sjukhusbränder är anlagda, men att tekniska fel också utgör en stor del av 
brandorsakerna.  

 

Figur 3.2 Statistik över brandorsaker vid sjukhusbränder 1996 – 2010 (Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap, 2012). 
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3.2.2 Brandorsaker fördelat på de tre vanligaste startutrymmena 
I figur 3.3 redovisas de vanligaste orsakerna till brand i sovrum/sovsal. Statistiken visar att nästan tre 
fjärdedelar av bränderna är anlagda, men att orsaken till många bränder också är rökning och tekniska 
fel.  

 

Figur 3.3 Statistik över brandorsaker i sovrum/sovsal i sjukhusbränder 1996 – 2010 (Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap, 2012). 

 

I figur 3.4 redovisas de vanligaste orsakerna till brand i personalutrymmen, kök och vardagsrum. 
Statistiken visar att glömda spisar är en vanlig orsak till brand men att också tekniska fel, anlagda 
bränder och rökning utgör vanliga brandorsaker.  
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Figur 3.4 Statistik över brandorsaker i personalutrymme/kök/vardagsrum i sjukhusbränder 1996 – 2010 
(Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, 2012). 

I figur 3.5 redovisas de vanligaste orsakerna till brand i trapphus, korridorer och hallar. Statistiken 
visar att tekniska fel och anlagda bränder utgör de vanligaste brandorsakerna, men att även 
självantändning, rökning och levande ljus utgör orsak till många bränder.  

 

 

Figur 3.5 Statistik över brandorsaker i trapphus/korridor/hall i sjukhusbränder 1996 – 2010 (Myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap, 2012). 
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4 Brandscenarier 
Att analytiskt undersöka alla de brandscenarier som skulle kunna uppkomma i byggnaden skulle 
innebära en omöjlig arbetsvolym, alltså behöver ett urval göras. Denna urvalsprocess börjar med att en 
lista med representativa brandscenarier skapas, där de representativa brandscenarierna anses täcka in 
alla rimliga bränder som kan vara av vikt. Dessa brandscenarier bedöms sedan utifrån deras 
sannolikhet att uppstå och utifrån deras konsekvens, detta för att det ska vara möjligt att jämföra och 
rangordna dem inbördes. Jämförelsen utförs i en riskmatris där scenarier med hög sammanvägd risk 
kan ses som de värsta troliga scenarierna och därmed väljas ut som dimensionerande brandscenarier.  

4.1 Metod för bedömning av sannolikhet och konsekvens 
Bedömningen av sannolikheten för en brands uppkomst görs på en skala mellan ett och fem. 
Underlaget för bedömningen är statistiken över sjukhusbränders startutrymmen som presenterats i 
figur 3.1 samt en anpassad omvandlingsmetod som presenteras i tabell 4.1 nedan.  

Tabell 4.1 Anpassad metod för sannolikhetsbedömning. 

Statistisk andel hämtad från figur 3.1  Sannolikhet (1-5) 
0-3 procent 1 
4-7 procent 2 
8-11 procent 3 
12-15 procent 4 
>15 procent 5 

 

Bedömningen av brandscenariernas konsekvens görs kvalitativt. Med konsekvensen menas potentialen 
för scenariot att äventyra skyddsmålet, förutsatt att brand uppstår. Varje scenario tilldelas ett värde 
enligt följande riktlinjer: 

 Varje brandscenario har utgångsvärdet 1 
 Brandscenario med extra hög brandbelastning ger +1 
 Brandscenario med potentialen att snabbt blockera en utrymningsväg eller försvåra utrymning 

på annat sätt ger +1 
 Brandscenario med risk för snabb spridning av flammor och/eller brandgaser inom 

brandcellen ger +1 
 Brandscenario med övriga försvårande omständigheter ger +1  

Därmed kommer även konsekvensen att hamna på en skala mellan ett och fem. Observera att dessa 
punkter i många fall korrelerar med varandra, det vill säga att en av punkterna indirekt kan leda till en 
annan. Denna korrelation anses dock inte vara applicerbar i samtliga fall vilket leder till att punkterna 
ändå bör hållas isär. 

4.2 Lista över brandscenarier  
Nedan följer de brandscenarier som i den här rapporten bedömts som representativa för den aktuella 
byggnaden. Varje scenario tilldelas ett nummer som sedan kommer att användas vid jämförelse i 
riskmatris. 

Personalrum (scenario 1)  
Varje avdelning har ett eget personalrum, det vill säga två stycken per våningsplan. I dessa rum finns 
flera möjliga antändningskällor såsom levande ljus, vattenkokare, mikrovågsugn och i en del fall även 
spishällar. Enligt statistik från IDA, se figur 3.1, startar 17 procent av de inrapporterade 
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sjukhusbränderna i personalutrymmen/kök/vardagsrum (sannolikhet 5).  Brandbelastningen är hög då 
möbler i form av bänkar, bord, stolar och fåtöljer står tätt ihop (konsekvens +1). Det finns även en del 
andra föremål som till exempel papperskorgar och tidningsställ. Personalutrymmen är inte egna 
brandceller och dörrarna, som är utan dörrstängare, kan mycket väl stå öppna. Flam- och 
brandgasspridning till resten av brandcellen är därför en överhängande risk vid händelse av brand 
(konsekvens +1). Eftersom brandgaser skulle kunna göra det omöjligt att passera delar av korridoren 
försvåras utrymning avsevärt (konsekvens +1).   

Sannolikhet: 5  Konsekvens: 4 

Korridor (scenario 2) 
I korridorerna finns en del brännbart material i form av fåtöljgrupper och tidningsställ. Även föremål 
som städvagnar och dylikt förekommer regelbundet. Antändning här skulle kunna ske till exempel 
genom tekniska fel i elektronisk utrustning eller genom anlagd brand. Enligt statistik från IDA, se 
figur 3.1, startar 8 procent av alla sjukhusbränder i trapphus/korridor/hall (sannolikhet 3). 
Brandbelastningen är inte jättestor eftersom de brännbara föremålen står i små enskilda grupper. 
Eftersom en brand skulle kunna göra det omöjligt att passera delar av korridoren försvåras utrymning 
avsevärt (konsekvens +1).  Öppna dörrar i korridoren skulle kunna bidra till snabb spridning av 
brandgaser till många angränsande utrymmen (konsekvens +1). En stor mängd patienter kan komma 
att drabbas under ett tidigt skede av brandförloppet, vilket är att betrakta som ytterligare ett 
försvårande förhållande (konsekvens +1). 

Sannolikhet: 3  Konsekvens: 4 

Öppen fikaavdelning (scenario 3) 
I ena hörnet av våningsplanet finns en fikavdelning i samma utrymme som korridoren. I sådana 
utrymmen skulle antändning kunna ske vid tekniskt fel i elektrisk utrustning som exempelvis 
mikrovågsugn eller vattenkokare, även anlagd brand är möjlig. Vid avläsning av statistik från IDA i 
figur 3.1 ses utrymmet som en kombination av kategorierna trapphus/korridor/hall och 
personalutrymme/kök/vardagsrum. Ett medelvärde mellan dessa kategoriers procentandel blir 12,5 
procent (sannolikhet 4). Brandbelastningen är hög eftersom många bord, soffor och stolar står tätt 
(konsekvens +1). Eftersom en brand skulle kunna göra det omöjligt att passera delar av korridoren 
försvåras utrymning avsevärt (konsekvens +1). Öppna dörrar i korridoren skulle kunna bidra till snabb 
spridning av brandgaser till många angränsande utrymmen (konsekvens +1).  

Sannolikhet: 4  Konsekvens: 4 

Linneförvaringsrum (scenario 4) 
Linneförvaringsrummet är placerat i anslutning till korridoren. Antändning skulle här kunna ske på 
grund av till exempel tekniskt fel. Enligt statistik från IDA, se figur 3.1, startar 2 procent av alla 
sjukhusbränder i förråd/klädkammare (sannolikhet 1). Linneförvaringsrummet är fullt med textilier 
som tillsammans utgör en hög brandbelastning (konsekvens +1). Eftersom dörren är utan dörrstängare 
och mycket väl kan stå öppen finns klar risk för att flammor och brandgaser snabbt ska sprida sig till 
angränsande utrymmen (konsekvens +1). Eftersom linneförrådet är placerat just bredvid en 
utrymningsväg finns även risken att denna blockeras (konsekvens +1). 

Sannolikhet: 1  Konsekvens: 4 
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Patientrum (scenario 5) 
En brand i ett patientrum skulle kunna orsakas av till exempel tekniskt fel, felanvändning av teknik 
eller rökning. Även anlagd brand är en möjlighet. Enligt statistik från IDA, se figur 3.1, startar 19 
procent av alla sjukhusbränder i sovrum/sovsal (sannolikhet 5). Patientrummen innehåller sängar, skåp 
och fåtöljer vilket får betraktas som hög brandbelastning (konsekvens +1). Patientrummen är inte egna 
brandceller viket medför att flammor och brandgaser kan sprida sig snabbt via ventilationssystemet 
eller en öppen dörr (konsekvens +1). Risken är stor att det befinner sig en eller flera personer i rummet 
som inte kan ta sig ut på egen hand. Dessa personer skulle kunna drabbas av kritiska förhållanden 
mycket snabbt, vilket är att betrakta som ytterligare ett försvårande förhållande (konsekvens +1). 

Sannolikhet: 5  Konsekvens: 4 

Rum med syrgas (scenario 6) 
I rummet som tjänar som förvaringsutrymme för syrgasflaskor kan en brand orsakas av till exempel 
tekniska fel eller anlagd brand. Enligt statistik från IDA, se figur 3.1, startar 2 procent av alla 
sjukhusbränder i förråd/klädkammare (sannolikhet 1). Syrgasflaskornas innehåll är visserligen 
brandunderstödjande, men endast en liten mängd förvaras i rummet. Utöver dessa finns enbart lite 
övrigt brännbart material. Brandbelastningen kan inte anses vara hög.  

Sannolikhet: 1  Konsekvens: 1 

Kontorsplats (scenario 7) 
Kontorsplatser finns i flera rum längs med korridorerna. I mittendelen av våningsplanet finns en del 
enkelkontor. En brand i ett enkelkontor skulle kunna orsakas av tekniskt fel i till exempel en dator. 
Enligt statistik från IDA, se figur 3.1, startar 2 procent av alla sjukhusbränder i kontor (sannolikhet 1). 
I ett enkelkontor är brandbelastningen inte så hög, men dörrarna ut i korridoren står ofta öppna vilket 
skulle kunna leda till snabb spridning av brandgaser ut i våningsplanet båda avdelningar (konsekvens 
+1). 

Sannolikhet: 1  Konsekvens: 2 

Dubbelkontor (scenario 8) 
I rum längsmed ytterväggen finns dubbelkontor med två arbetsplatser. En brand i ett dubbelkontor 
skulle kunna orsakas av tekniskt fel i till exempel en dator. Enligt statistik från IDA, se figur 3.1, 
startar 2 procent av alla sjukhusbränder i kontor (sannolikhet 1). I ett dubbelkontor finns relativt 
mycket brännbart material i form av stolar, skrivbord och mycket pärmar (konsekvens +1) och 
dörrarna ut i korridoren står ofta öppna vilket skulle kunna leda till snabb spridning av brandgaser 
(konsekvens +1). Eftersom öppningarna leder direkt ut i korridoren finns risken att en utrymningsväg 
blockeras (konsekvens +1). 

Sannolikhet: 1  Konsekvens: 4 

4.3 Val av dimensionerande brandscenarier 
För att välja ut de dimensionerande brandscenarierna jämförs alla representativa brandscenarier utifrån 
sin sammanvägda risk, alltså grundat på både den bedömda sannolikheten och den bedömda 
konsekvensen. Detta illustreras bäst med hjälp av en riskmatris enligt figur 4.1. Färgerna vitt, ljusgrått 
och mörkgrått representerar en stigande grad av sammanvägd risk. Siffrorna i figuren representerar de 
scenarier som beskrivits i avsnitt 4.2 ovan.  
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Figur 4.1 Riskmatris med representativa brandscenarier. 

I riskmatrisen framgår att scenarierna 1, 3 och 5 sticker ut från de övriga vad gäller sammanvägd risk. 
Då scenario 1 och 3 har liknande placering i byggnaden och dessutom i princip samma bedömda 
konsekvens görs bedömningen att dessa två kan slås samman och enbart representeras av scenario 1 
som har den högre bedömda sannolikheten. Utöver scenarierna i den mörkgråa zonen görs 
bedömningen att även scenario 2 är av intresse för vidare analys då det kan utspela sig mitt i en 
korridor, vilket är intressant att undersöka ur utrymningssynpunkt. De scenarierna som bedöms vara 
de lämpligaste dimensionerande brandscenarierna och därmed kommer att analyseras vidare är alltså 
scenario 1, 2 och 5. Dessa scenarier kommer framöver att kallas för: 

 Scenario A, brand i personalrum 
 Scenario B, brand i korridor 
 Scenario C, brand i patientrum 
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5 Dimensionerade brandscenarier, handberäkningar 
I följande kapitel beskrivs de dimensionerande brandscenarierna mer utförligt. Beräkningar av 
effektutveckling och spridning görs för att totala effektutvecklingskurvor ska kunna fås fram.  

5.1 Inledande beskrivning av dimensionerade brandscenarier 
I följande avsnitt beskrivs förutsättningarna och det inledande händelseförloppet för vart och ett av de 
dimensionerande brandscenarierna. I figur 5.1 visas brandscenariernas placering på planet. 

 

Figur 5.1 Brandscenariernas placering på planet. 

5.1.1 Scenario A, brand i personalrum 
En grundläggande beskrivning av personalrummets storlek och inredning finns i kapitel 2.2, 
objektsbeskrivning. Utöver de möbler som finns i rummet noterades även ett antal sopsäckar fyllda 
med papper och annat avfall på olika platser i rummet. Alla dessa lösa föremål utgör ytterligare 
brandbelastning som skulle kunna innebära en snabb tillväxthastighet i brandförloppets initialskede 
och eftersom avstånden mellan möblerna i rummet är små är det troligt att brandspridning kommer 
kunna ske snabbt. Se figur 5.2 för bild över personalrummet och figur 5.3 för skiss över rummets 
geometri, öppningar och huvudsakliga inredning. Branden antas starta i fåtölj 1. Ur figur 3.4 går att 
utläsa att de vanligaste brandorsakerna i Personalutrymme/Kök/Vardagsrum är glömd spis, anlagd 
brand och levande ljus. I Scenario A antas brandorsaken vara levande ljus. Dörren till korridoren antas 
vara öppen.  
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Figur 5.2 Översikt personalrummet. 

 

Figur 5.3 Personalrummets geometri, öppningar och inredning. 

5.1.2 Scenario B, brand i korridor 
En grundläggande beskrivning av korridorernas utformning och inredning finns i kapitel 2.2, 
objektsbeskrivning. Eftersom säkerhetsväggen inte ligger i mitten av byggnaden så delas korridorerna 
i en längre och en kortare del då branddörrarna stängs och beroende på i vilken del av våningsplanet 
en brand startar resulterar detta egentligen i två olika brandscenarier. I denna rapport behandlas endast 
det allvarligaste scenariot, vilket är det fall då brand uppstår i den längre korridorsdelen eftersom detta 
skulle innebära att fler patienter måste utrymmas. Branden antas starta i en städvagn. Ur figur 3.5 
framgår att de vanligaste brandorsakerna för Trapphus/Korridor/Hall är anlagda bränder och tekniskt 
fel. Se figur 5.4 för bild över möblemanget i korridoren.  
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Figur 5.4 Översikt korridor. 

5.1.3 Scenario C, brand i patientrum 
En grundläggande beskrivning av patientrummens utformning och inredning finns i kapitel 2.2, 
objektsbeskrivning. Under visningen av objektet kunde endast ett singelrum visas, vilket medför att 
scenariot beräknas på ett sådant. Se figur 5.5 för bild över patientrum samt figur 5.6 för skiss över 
rummets geometri, öppningar och inredning. Branden antas starta i sjukhussängen. Ur figur 3.3 
framgår att de vanligaste brandorsakerna för Sovrum/Sovsal är anlagda bränder och rökning. I 
scenario C antas brandorsaken vara rökning. Dörren till korridoren antas vara öppen.  

 

Figur 5.5 Översikt patientrum. 
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Figur 5.6 Patientrummets geometri, öppningar och inredning. 

5.1.4 Gemensamma förutsättningar 
I alla tre fallen tillåts brandgaserna spridas fritt genom öppna dörrar, något som antagligen inte skulle 
få hända i verkligheten då personalen förmodligen skulle försöka stänga dörren till brandrummet i ett 
tidigt skede, om inte till och med att försöka släcka branden. Dock kan inte detta antas hända i 
samtliga fall, till exempel om brand uppstår nattetid då personalstyrkan är liten. Därför måste worst 
case-scenarier användas. 

5.2 Inredningens effektutvecklingskurvor 
För att kunna utveckla de valda brandscenarierna och slutligen skapa totala effektutvecklingskurvor 
krävs att effektkurvor tas fram för de möbler som finns i rummen där scenarierna utspelar sig. 
Metoden som används för detta är att undersöka tidigare försök genomförda med liknande möbler. 
Data från tidigare försök är hämtad från Initial Fires (Särdqvist, 1993), en sammanställning av 
fullskaliga brandförsök av diverse möbler och andra föremål, där effektkurvan för det försöksobjekt 
som anses vara mest likt objekten i brandscenarierna använts. Dessa försök är dock att betrakta som 
stokastiska punktvärden och inte nödvändigtvis rätt för de valda brandscenarierna. För att ta hänsyn 
till denna osäkerhet jämförs försöken från Initial fires med konstruerade t2-kurvor. I de fall som 
kurvorna stämmer väl överens används kurvan från Initial fires i de fortsatta beräkningarna. I andra 
fall väljs den av de två metoderna som ger den effektutvecklingskurva som är mest konservativ med 
avseende på tillväxt och maxeffekt.  

Beräkningarna och jämförelserna som behövs för att välja effektutvecklingskurvorna redovisas i bilaga 
A, beräkningar, de kurvor som där väljs ut redovisas i figur 5.7–5.9 nedan.  
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Figur 5.7 Effektutvecklingskurvor för inredningen i scenario A, brand i personalrum. 

 

 

Figur 5.8 Effektutvecklingskurvor för inredningen i scenario B, brand i korridor. 

 

Figur 5.9 Effektutvecklingskurvor för inredning i scenario C, brand i patientrum. 
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5.3 Beräkning av totala effektutvecklingskurvor 
För att totala effektkurvor för de olika scenarierna ska kunna tas fram måste spridningen mellan de 
olika föremålen beräknas. Beräkningar av brandspridning mellan de olika möblerna redovisas i sin 
helhet i bilaga A, beräkningar. Samtliga använda ekvationer presenteras och beskrivs i bilaga B, 
ekvationer. 

5.3.1 Scenario A, brand i personalrum 
Med den i bilaga A beräknade informationen om tiden för spridning mellan de olika objekten i 
personalrummet kan effektutvecklingskurvorna från avsnitt 5.2 sättas samman och adderas till en total 
effektutveckling. I detta fall beräknas även att övertändning kan förväntas ske efter ungefär 450 
sekunder, se beräkningen i avsnitt 3 av bilaga A. Den totala effektkurvan visas i figur 5.11 nedan. 

 

Figur 5.11 Effektutvecklingen för samtliga brinnande föremål i personalrummet samt den totala 
effektutvecklingen vid fullt utvecklad brand. 

 

5.3.2 Scenario B, brand i korridor  
Med den i bilaga A beräknade informationen om tiden för spridning mellan de olika objekten i 
korridoren kan nu effektutvecklingskurvorna från avsnitt 5.2 sättas samman och adderas till en total 
effektutveckling. Sammanställningen av den totala effektutvecklingen illustreras i figur 5.12 nedan.  
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Figur 5.12 Effektutvecklingen för samtliga brinnande föremål i korridoren samt den totala 
effektutvecklingen. 

5.3.3 Scenario C, brand i patientrum 
Med den i bilaga A beräknade informationen om tiden för spridning mellan de olika objekten i 
personalrummet kan effektutvecklingskurvorna från avsnitt 5.2 sättas samman och adderas till en total 
effektutveckling. Den totala effektkurvan visas i figur 5.13 nedan. 

 

Figur 5.13. Effektutvecklingen för samtliga brinnande föremål i patientrummet samt den totala 
effektutvecklingen. 
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6 Dimensionerande brandscenarier, brandsimuleringar 
I detta kapitel presenteras simuleringar i Fire Dynamics Simulator, hädanefter kallat FDS, samt de 
resultat som används för bedömning av tid till kritiska förhållanden. FDS är ett 
brandsimuleringsprogram där användaren kan bestämma vilken utdata som ska presenteras, mer 
information om programmet i bilaga D. 

6.1 Beskrivning av utförande 
Simuleringarnas geometri innefattar hela den brandcell där brandscenariot äger rum med ett totalt antal 
kubiska celler strax under fyra miljoner i scenario B och C, och strax över en miljon celler i scenario 
A. Det utvalda dimensionerande planet för scenarierna har en förhållandevis tacksam geometri ur 
simuleringssynpunkt, då de flesta väggar är raka och de flesta vinklar räta. Således behövs ej några 
grövre förenklingar göras och en god uppskattning av objektets verkliga geometri kan åskådliggöras i 
simuleringarna. 

Cellerna är tio centimeter i vardera led vilket medför att detaljnivån av geometrierna aldrig blir finare 
än tio centimeter. Cellstorleken anses dock vara tillräckligt liten för att återspegla geometrin samt ge 
bra resultat i förhållande till simuleringstiden.  

Materialet i väggarna är av mindre betydelse, då tiden som simuleras antas vara för kort för att värme 
ska transporteras genom dem. Alla ytterväggar sätts till 30 centimeter medan innerväggarnas tjocklek 
uppskattas med hjälp av ritningar och anpassas i syfte att återge en god geometri. Alla stängda fönster 
anses kunna representeras av väggar baserat på samma antagande som för materialet, det vill säga att 
värmen som transporteras genom dem är försumbar. Golvet är satt till noll centimeter i tjocklek och 
taket 20 centimeter. Utrymmen belägna bakom väggar eller stängda dörrar beaktas inte i simuleringen 
då dessa inte deltar i brandförloppet. 

I samtliga scenarier är det flera olika objekt som antänds vid olika tidpunkter. Hänsyn har tagits till 
detta genom anpassning av effektutvecklingskurvor så likt de framräknade som möjligt, se avsnitt 5.3. 
I FDS finns möjligheten att skräddarsy effektutvecklingen genom att bestämma effekten för varje 
tidssteg, så kallad ramp up time. För brandscenarierna har tillräckligt många tidssteg valts för att likna 
de framräknade på ett tillfredsställande sätt, enligt figur 6.1 – 6.3. 

 

Figur 6.1 Total effektutveckling jämförd med FDS för Scenario A, brand i personalrum. 
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Figur 6.2 Total effektutveckling jämförd med FDS för Scenario B, brand i korridor. 

 

Figur 6.3 Total effektutveckling jämförd med FDS för Scenario C, brand i patientrum. 

I scenarierna kommer olika material att delta i förbränningen, detta medför att vissa antaganden måste 
göras för att simuleringarna ska genomföras med en lämplig sotbildningskoefficient. Baserat på 
observationerna som gjordes under besöket sätts materialet till 30 procent trä och 70 procent PVC, 
polyvinylklorid. Trä har en sotbildningskoefficient på 0,015 kg/kg och PVC 0,14 kg/kg i 
välventilerade bränder (Tewarson, 1995). En viktad sotbildningskoeffecient, eller soot yield, tas fram 
enligt nedanstående beräkning: 

0,015 0,30 + 0,14 0,70 0,1  

Eftersom det brinnande materialet till största delen sätts till att bestå av PVC används dess molekylära 
förhållande mellan kol och väte, det vill säga tre väte per två kol (Terselius, 2012). 

För att säkerställa möjlighet till säker utrymning har Boverket tagit fram kriterier för godtagbar 
exponering, som innebär att ”byggnader utformas så att det ges möjlighet till tillfredställande 
utrymning vid brand” (Boverket, 2011 A). Dessa kriterier redovisas i tabell 6.1.  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 200 400 600 800

Ef
fe

kt
 [k

W
]

Tid [s]

Effektutveckling Scenario B, brand i korridor

Total effektutveckling

FDS

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 200 400 600 800

Ef
fe

kt
[k

W
]

Tid [s]

Effektutveckling Scenario C,  brand  i patientrum

Total effektutveckling

FDS



 
 

25 
 

För varje simulering görs mätningar av siktbarhet och temperatur på strategiska platser längs 
utrymningsvägarna, se figur 6.5, 6.7 och 6.9.  På grund av den låga takhöjden görs antagandet att 
temperaturen i brandgaserna kommer vara dimensionerande i förhållande till värmedosen och 
värmestrålningen, se tabell 6.1. Beräkningar för toxicitet görs inte heller då FDS kräver ett exakt 
förhållande av det brinnande ämnets molekylära struktur, vilket saknas då det är flera ämnen som 
bidrar till branden. 

Tabell 6.1 Kriterier för godtagbar exponering vid utrymning (Boverket, 2011 A). 

Kriterium Nivå 

1. Brandgaslagrets nivå ovan golv Lägst 1,6 + (rumshöjden (m) x 0,1) 

2. Siktbarhet, 2,0 m ovan golv 10,0 m i utrymmen > 100 m2 

5,0 m i utrymmen  100 m2. Kriterier kan även 
tillämpas för situationer där köbildning inträffar i 
ett tidigt skede vid den plats kön uppstår.  

3. Värmedos Max 60 kJ/m2 utöver energin för en 
strålningsnivå på 1 kW/m2 

4. Temperatur Max 80  

5. Värmestrålning Max 2,5 kW/m2 

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

Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 % 

Syrgaskoncentration (O2) > 15 % 

 

För att godtagbar miljö ska råda vid utrymning får inte kriterierna 1 och 2 eller något av kriterierna 3-6 
överskridas. Att kriterierna 1 och 2 inte behöver vara uppfyllda samtidigt medför att utrymning i vissa 
fall kan accepteras ska genom brandgaser (Boverket, 2011 B). Så fort den godtagbara nivån överskrids 
anses kritiska förhållanden för utrymning råda.  

Den kritiska höjden på brandgaslagret beräknas enligt formeln från tabell 6.1: 

ä ä = 1,6 + 0,1 2,3 = 1,83  

Det kortaste sträcka som människor med god lokalkännedom, vilket sjukhuspersonalen får anses ha, 
behöver kunna se för att utrymningsförhållandena ska vara godtagbara är fem meter (Boverket, 2011 
B). För att beräkna siktbarhet sätts beam detectors in med en längd på just fem meter. Utdata från 
dessa beräkningar ger ett värde på path obstruction i procent per meter, vilket räknas om till siktbarhet 
genom ekvationerna 17 och 18.  När siktbarheten understiger fem meter noteras tiden.  

I början av varje mätsträcka, det vill säga den punkt i mätsträckan belägen närmast branden, utförs 
temperaturmätningar, för exempel se figur 6.5. Dessa värden jämförs med siktbarheten för att 
bestämma vilket värde som blir dimensionerande med avseende på kritiska förhållanden. 
Temperaturmätningarna görs med termoelement, vilket i FDS innebär en termisk tröghet vid 
värmeöverföringen till tråden som mäter temperaturen. Mer att läsa om detta resonemang under 
kapitel 12, diskussion.  

För att mäta brandgaslagrets höjd behövs inga modeller, utan endast en mätsträcka i höjdled. Här tar 
FDS bara hänsyn till densitetsdifferensen, det vill säga temperaturen, och inte till mängd sot eller tryck 
(Floyd et al., 2010). 
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För att ta reda på varseblivningstiden krävs att tiden till rökdetektorernas aktivering simuleras. 
Rökdetektorerna sätts till Heskestads Ionization model, vilket innebär en karaktäristisk längd på 1,8 
meter med ett tröskelvärde för sikt på 3,28 procent per meter (Floyd et al., 2010).  

Anledningen till att beräkningarna för kritiska förhållanden sker i korridoren är att det är genom dessa 
som utrymning av patienter kommer att ske. Det är av samma anledning bara intressant att kontrollera 
den brandcell där det brinner, då säker utrymning ska kunna ske ut från denna.  

Resultaten från simuleringarna presenteras i en tabell för vart och ett av scenarierna. För ett exempel 
på hur en simulering ser ut, se figur 6.4. Figuren visar scenario C, brand i patientrum vid den tid då 
kritiska förhållanden uppstått för siktbarhet i samtliga mätningar.  

 

 

Figur 6.4 Ett exempel på hur en simulering ser ut i SmokeView. 
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6.2 Scenario A, brand i personalrum 
I följande avsnitt presenteras resultaten från simuleringen av scenario A, brand i personalrum. Figur 
6.5 visar hur geometrin ser ut och var mätningarna genomförs vid simuleringen. Mätningarna görs 
utanför patientrummen där det anses vara av störst intresse ur utrymningssynpunkt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur tabell 6.2 och tabell 6.3 utläses att utrymning genom korridoren där siktmätare 1 är placerad kan 
ske fram tills 147 sekunder efter att branden börjat och vid siktmätare 2 fram tills efter 129 sekunder. 
Temperaturen uppgår som högst till 27 °C vilket inte är ett dimensionerande kritiskt förhållande. 
Rökdetektorn aktiverar i detta scenario efter 18 sekunder. 

Tabell 6.2 Scenario A, sikt- och temperaturmätningar. 

Siktmätare Sikt under 5 meter efter (s) Temperatur (°C) 
1 147 26 
2 129 27 
 

Tabell 6.3 Scenario A, tid till rökdetektoraktivering. 

Rökdetektor Aktiveringstid (s) 
- 18 

 

Brandgaslagrets höjd över golvet understiger 1,83 meter efter 112 sekunder vid mätpunkt 5 och efter 
143 sekunder vid mätpunkt 6, enligt figur 6.6. 

Figur 6.5 Scenario A, brand i personalrum 
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Figur 6.6 Scenario A, brandgaslagrets höjd över golvet för samtliga mätningar. 

 

6.3 Scenario B, brand i korridor 
I följande avsnitt presenteras resultaten från simuleringen av scenario B, brand i korridor. Figur 6.7 
visar hur geometrin ser ut och var mätningarna genomförs vid simuleringen.  

 

Figur 6.7 Scenario B, brand i korridor. 
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Ur tabell 6.4 och tabell 6.5 utläses att utrymning genom korridoren där siktmätare 1 är placerad kan 
ske fram till 34 sekunder efter branden börjat, vid siktmätare 2 fram till 16 sekunder, vid siktmätare 3 
fram till 103 sekunder och vid siktmätare 4 fram till 30 sekunder. Temperaturen uppgår som mest till 
31 °C vilket inte är ett dimensionerande kritiskt förhållande. Rökdetektorn aktiverar i detta scenario 
efter 14 sekunder. 

Tabell 6.4 Scenario B, sikt- och temperaturmätningar. 

Siktmätare Sikt under 5 meter efter (s) Temperatur (°C) 
1 34 30 
2 16 30 
3 103 31 
4 30 30 
 

Tabell 6.5 Scenario B, tid till rökdetektoraktivering. 

Rökdetektor Aktiveringstid (s) 
- 14 

 

Brandgaslagrets höjd över golvet understiger 1,83 meter efter 32 sekunder vid mätpunkt 9, efter 16 
sekunder vid mätpunkt 10, efter 100 sekunder vid mätpunkt 11 och efter 30 sekunder vid mätpunkt 12, 
enligt figur 6.8. 

 

 

Figur 6.8 Scenario B, brandgaslagrets höjd över golvet för samtliga mätningar. 
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6.4 Scenario C, brand i patientrum 
I följande avsnitt presenteras resultaten från simuleringen av scenario C, brand i patientrum. Figur 6.9 
visar hur geometrin ser ut och var mätningarna genomförs vid simuleringen. 

Ur tabell 6.6 och tabell 6.7 utläses att utrymning genom korridor där siktmätare 1 är placerad kan ske 

fram till 91 sekunder efter branden börjat, vid siktmätare 2 fram till 90 sekunder, vid siktmätare 3 fram 
till 104 sekunder och vid siktmätare 4 fram till 70 sekunder. Temperaturen uppgår som högst till 33 °C 
vilket inte är ett dimensionerande kritiskt förhållande. Rökdetektorn aktiverar i detta scenario efter 12 
sekunder. 

Tabell 6.6 Scenario C, sikt- och temperaturmätningar. 

Siktmätare Sikt under 5 meter efter (s) Temperatur (°C) 
1 91 30 
2 90 31 
3 104 33 
4 70 30 
 

Tabell 6.7 Scenario C, tid till rökdetektoraktivering. 

Rökdetektor Aktiveringstid (s) 
- 12 

 

Figur 6.9 Scenario C, brand i patientrum 
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Brandgaslagrets höjd över golvet understiger 1,83 meter efter 82 sekunder vid mätpunkt 9, efter 81 
sekunder vid mätpunkt 10, efter 86 sekunder vid mätpunkt 11 och efter 81 sekunder vid mätpunkt 12, 
enligt figur 6.10. 

 

Figur 6.10 Scenario C, brandgaslagrets höjd över golvet för samtliga mätningar. 
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6.5 Sammanfattning av simuleringsresultat 
I följande avsnitt presenteras slutsatser från resultaten och de värden som är av intresse. 

Då både kriterium 1 och 2 från tabell 6.1 behöver överskridas för att kritiska förhållanden ska uppstå 
är det den tid som är längst för de båda mätningarna som blir den dimensionerande tiden för scenariot. 
Dessa presenteras nedan i tabell 6.8 där den dimensionerande tiden är fetstilt. Temperaturen är för låg 
vid dessa tidpunkter för att vara dimensionerande och utesluts därför tillsammans med värmedos och 
värmestrålning, läs mer i kapitel 12, diskussion. Mätningen för brandgaslagrets höjd jämförs med 
mätningen för siktbarhet i den punkt där de sammanfaller. Mätsträckorna 1 och 9, 2 och 10, 3 samt 11, 
4 och 12 kan alltså jämföras med varandra med avseende på kritiska förhållanden, se figur 6.5, 6.7 och 
6.9. 

Tabell 6.8 Jämförelse tid till kritiska förhållanden. 

Scenario A, brand i personalrum 
Mätpunkt Brandgaslagrets höjd (s) Siktbarhet (s) 
1 112 147 
2 143 129 
Scenario B, brand i korridor 
Mätpunkt Brandgaslagrets höjd (s) Siktbarhet (s) 
1 34 32 
2 16 15 
3 103 100 
4 30 29 
Scenario C, brand i patientrum 
Mätpunkt Brandgaslagrets höjd (s) Siktbarhet (s) 
1 91 82 
2 90 81 
3 104 86 
4 70 81 

 

Vad som kan vara värt att notera från tabell 6.8 är att tiderna är av samma storleksordning trots att det 
är två skilda kriterier och beräkningssätt. Brandgaslagrets höjd beräknas med avseende på 
densitetsdifferens och siktbarheten beräknas med avseende på mängden sot. Detta talar för att 
resultaten är representativa kontra verkligheten då det kan antas att kriterierna 1 och 2 från tabell 6.1 
inträffar under samma tidsintervall. Den tid som kommer utnyttjas vid jämförelse med 
utrymningssimuleringarna för varje scenario är den kortaste fetstilta tid i tabell 6.8. 
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7 Speciella brandscenarier 
Efter bedömningen av de dimensionerande brandscenarierna har det framkommit att dessa inte täcker 
in riktigt alla händelseförlopp som kan vara av intresse. Därför undersöks utöver de dimensionerande 
brandscenarierna även två stycken speciella brandscenarier, med syftet att testa speciella 
händelseförlopp som kan uppkomma då vissa justeringar görs i de dimensionerande brandscenarierna. 
Dessa speciella brandscenarier kan alltså ses som en typ av känslighetsanalys. 

7.1 Brandgasspridning genom ventilationssystemet 
Vid händelse av en brand i exempelvis ett patientrum är sannolikheten relativt stor att sjukhusets 
personal hinner utrymma och stänga dörren till brandrummet innan kritiska förhållanden uppnås i 
angränsande utrymme. Dock bör man i detta fall beakta att patientrummen inte är egna brandceller, 
vilket bland annat medför att ventilationssystemet inte är utrustat med brandspjäll eller 
backströmningsskydd mellan rummen.  Detta kan i sin tur leda till att brandgasspridning sker genom 
ventilationssystemet. 

I scenario C antas dörren vara öppen under hela brandförloppet. I verkligheten kommer dock dörren 
antagligen att stängas efter evakuering av patienten, vilket kan innebära att branden skapar ett stort 
övertryck i rummet och risk för brandgasspridning via ventilationssystemet föreligger. Efter en kort 
undersökning av tilluftsdon på marknaden konstaterades att don liknande de som sitter i sjukhuset – 
det vill säga av tallriksmodell, 100 mm anslutning och flödet 30 l/s – har ett partialtryck mellan 10 
Pascal och drygt 500 Pascal beroende på spaltöppning (Fläkt Woods, 2011; Fresh, 2010; Lindinvent 
2012). 

Eftersom byggnadens ventilationssystem är ett FTX-system, det vill säga med både frånluft och tilluft, 
kommer spridningen att ske via tilluften då brandtrycket överstiger tilluftsdonets partialtryck1. Då de 
flesta bränder vanligen kommer upp i mellan 1000 Pascal och 2000 Pascal2, samt då branden i fråga 
anses vara en relativt stor rumsbrand antas att brandgasspridning kommer att ske i tilluftskanalen, se 
figur 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Konsultation med Birgitta Nordquist, Lunds Tekniska Högskola 2012-03-21 
2 Föreläsning med Polina Gordonova, Lunds Tekniska Högskola 2012-02-10 
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7.2 Fallerande brandcellsgräns 
Byggnadens utrymningsstrategi bygger som tidigare nämnts på att utrymning kan ske genom en 
brandcellsgräns till en opåverkad brandcell på samma våningsplan. Integriteten i denna 
brandcellsgräns är helt beroende av att branddörrarna i de båda korridorerna stängs och sluter tätt då 
brand detekteras. Att detta fungerar är ingen självklarhet, till exempel kan dörrarna hindras från att 
stängas av blockerande föremål eller felfungerande dörrstängare. En annan tänkbar anledning kan vara 
att magnetuppställningen slutar fungera och dörrarna ställs upp manuellt av personalen istället.  

Tidsramarna för skrivandet av den här rapporten är för kort för att effektkurvor och simuleringar ska 
kunna tas fram även för detta scenario. Med hänvisning till resultaten vid simuleringarna av de 
dimensionerande brandscenarierna anses dock slutsatsen kunna dras att om en brand uppstår som 
påverkar båda sidorna av brandcellsgränsen, antingen på grund av ej tillslutna dörrar eller på grund av 
att brand utbryter på båda sidorna av brandcellsgränsen samtidigt (detta är en möjlighet vid till 
exempel anlagda bränder) kan det bli nödvändigt att snabbt utrymma hela våningsplanet.  

  

Figur 7.1 Brandgasspridning genom tilluftskanal för scenario C. 
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8 Utrymning  
I detta avsnitt presenteras metoden för beräkning av total utrymningstid vid ett eventuellt brandtillbud.  

8.1 Utrymningstid 

För att utrymning ska kunna ske på ett tillfredställande sätt krävs att tiden till kritiska förhållanden inte 
överstiger den totala utrymningstiden (Frantzich, 2001). Den totala utrymningstiden delas in i 
varseblivningstid, förberedelsetid samt förflyttningstid.  

Med andra ord gäller det att sambandet nedan måste uppfyllas. 

ö ö  

8.1.1 Varseblivningstid 
Varseblivningstiden är den tid det tar från brandstart till dess att personerna på platsen blir medvetna 
om branden, vilket i de flesta fall innebär tiden fram till aktivering av brandlarmet. Byggnadens 
utformning och automatiska system är i hög grad avgörande för hur lång varseblivningstiden blir vid 
ett eventuellt brandtillbud. Det är här viktigt att rätt typ av detektorer är installerade eftersom det 
medför kortare varseblivningstid. Om larmlagring används bör larmlagringstiden beaktas vid 
uppskattandet av varseblivningstiden (Boverket, 2004).  

För uppskattning av varseblivningstid används värden för rökdetektoraktivering från FDS- 
simuleringarna. Tiderna presenteras i tabell 8.1. 

Tabell 8.1 Simulerade detektionstider för rökdetektorer i FDS. 

Brandscenario Detektionstid [s] 
Personalrum 14 
Korridor 14 
Patientrum 12 

8.1.2 Förberedelsetid 
Förberedelsetiden är den tid det tar från det att branden upptäcks till dess att personerna som vistas på 
platsen börjar utrymma. Denna tid kallas även besluts- och reaktionstid och innefattar bland annat den 
tid det tar för att personerna ska förstå att det brinner, lyssna på utrymningslarm, förbereda sig och 
försöka bekämpa branden (Boverket, 2004).  

Förberedelsetiden präglas framför allt av beteende och personegenskaper (Frantzich, 2001), där 
faktorer så som personalens rutiner, vilken verksamhet som bedrivs samt vilken typ av brandlarm som 
finns installerat är av avgörande betydelse för hur lång denna tid blir. Avgörande för reaktionstiden är 
också om personerna i fråga är vakna eller sovande.  

Den generella metoden för att minska förberedelsetiden är att utforma byggnaden på ett sådant sätt 
som tydligt hjälper personerna i fråga att fatta rätt beslut vid en utrymningssituation. Detta kan 
exempelvis innebära talade utrymningslarm, korrekt placerade och väl upplysta utrymningsskyltar 
samt tydligt markerade och väl synliga utgångar (Boverket, 2004).  

Enligt delphiundersökningar genomförda av Frantzich (2001) kan förberedelsetiden för personal på 
sjukhus där avdelningarna utgörs av dubbelkorridorer och utrymningslarmet utgörs av ringklocka 
sättas till tre minuter. På grund av de larmpaneler som finns installerade på avdelningarna och på 
grund av att tiden till kritiska förhållanden är så kort i de tre dimensionerande brandscenarierna anses 
dock sannolikheten hög att personalen kommer agera snabbare och påbörja utrymningen efter en 
kortare tid. Därför görs en subjektiv bedömning där förberedelsetiden sätts till en minut.  
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8.1.3 Förflyttningstid 
Förflyttningstiden är den tid det tar för personerna att förflytta sig ut ur lokalen. Denna tid beror bland 
annat av personernas egenskaper och förmåga att förflytta sig, utgångarnas dörrbredd, avstånd inom 
utrymningsvägarna och belysningsnivån i de delar av byggnaden där utrymningen sker (Frantzich, 
2001). Fördelningen av personer i lokalen har också stor betydelse för hur lång utrymningstiden blir.  

Utrymning i sjukhusmiljö innebär särskilda omständigheter som gör att vanliga datorprogram som 
Simulex inte anses vara lämpliga att använda för att simulera förflyttningstider. Exempelvis kan 
patienter vara helt sängbundna eller på annat sätt oförmögna att utrymma på egen hand, vilket gör dem 
beroende av en eller flera vårdare för att kunna ta sig till säker plats. Därför används datorprogrammet 
ERM, ett simuleringsprogram för utrymning i sjukhusmiljöer och vårdanläggningar, som beskrivs mer 
utförligt i Bilaga D.  

Vid simuleringarna kan ett antal parametrar varieras. Dessa parametrar undersöks som intervall med 
max- och minvärde och beror främst på om branden äger rum under dagen eller natten. För att 
förtydliga vilka dessa parametrar är och för att illustrera hur många olika utrymningsscenarion dessa 
parametrar genererar används ett händelseträd, där samtliga tre brandscenarier resulterar i ett 
händelseträd vardera, enligt det redovisat i figur 8.1. Varje gren i händelseträdet representerar ett eget 
utrymningsscenario, där varje sådant scenario resulterar i en unik indatafil till ERM. Detta innebär att 
om en känslighetsanalys för varje parameter som ingår i en simulering skulle genomföras skulle det 
innebära en ofantligt stor mängd grenar i dessa händelseträd, och således lika många unika indatafiler. 
Därför genomförs känslighetsanalysen endast för de parametrar som bedöms ha störst inverkan på 
förflyttningstiden. Dessa parametrar är:  

 Personalantal – 18-20 vårdare dagtid, 2-4 vårdare nattetid  
 Förstärkning från över- och underliggande våningsplan – I samråd med driftchef och 

risksamordnare på objektet uppskattas antalet till upp till åtta vårdare dagtid och upp till fyra 
vårdare nattetid 

Vissa parametrar sätts konstanta för att reducera antalet simuleringar och därmed begränsa 
tidsåtgången för dessa. De parametrar som satts gemensamma för samtliga utrymningsscenarier är:  

 Gånghastighet med säng – 274 fot/min (5 km/h) 
 Patientantal – Fullbelagda patientrum 
 Tid det tar att förbereda en patient för förflyttning – 10 s 
 För varje patient krävs två vårdare för att rulla ut patientsängen 

Vart och ett av de dimensionerande brandscenarierna kommer att resultera i åtta unika 
utrymningsscenarier, vilka redovisas i figur 8.1.  
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Figur 8.1 Händelseträd för antal tillgängliga vårdare vid brandtillbud dagtid respektive nattetid. 

På grund av programmets begränsning att maximalt kunna simulera 15 vårdare genomförs 
simuleringar endast för de nattliga utrymningsscenarierna där personalantalet uppgår till maximalt 8 
vårdare inklusive förstärkningar från intilliggande plan. Denna tidpunkt är också den mest kritiska 
under dygnet eftersom personalantalet är så pass lågt. Simuleringar genomförs även för ett 
jämförelsescenario med det maximala antalet 15 vårdare. De simulerade tiderna analyseras därefter för 
att möjliggöra bedömning av förflyttningstid under dagtid.  

Avdelningarna, det vill säga de två korridorerna, står relativt öppet förbundna till varandra. Dock är 
genomgångarna mellan avdelningarna inte anpassade för passage med sängar. På grund av att det inte 
går att ställa in separata gångvägar för vårdare respektive patienter i ERM har geometrin förenklats för 
scenarierna med brand i patientrum och personalrum genom att halvera brandcellen. På så vis undviks 
att sängar dras genom dörröppningar som inte är anpassade för detta. Simuleringarna är även 
genomförda på så vis att all tillgänglig personal utrymmer den brandhärjade avdelningen först, och 
därefter är tanken att de övergår till att utrymma den parallella avdelningen. Eftersom hela brandcellen 
måste utrymmas vid ett eventuellt brandtillbud multipliceras därför de erhållna utrymningstiderna med 
två. Se bilaga E för kompletta indatafiler för ERM-simuleringarna.  
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Förflyttningstid Scenario A 
Figur 8.2 visar den halverade brandcellen för scenario A, brand i personalrum.  

 

Figur 8.2 Översikt av nodernas placering för utrymningssimulering i ERM. 

Rum 1 och 4 är enkelrum, medan det finns två personer vardera i rum 2 och 3. Branden bryter i detta 
scenario ut i den högra delen av figuren. Evakuering av patienter sker därför enligt ordningen rum 4, 3, 
2, 1. Tid för avlämning av patienter på säker plats har satts till det konstanta värdet tio sekunder, vilket 
kan ses som ett konservativt medelvärde på den tid det tar att stuva om sängarna som rullas ut i 
korridoren. 
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Förflyttningstid Scenario B 
Figur 8.3 illustrerar utrymningsscenariot för scenario B, brand i korridor. 

 

Figur 8.3 Översikt av nodernas placering för utrymningssimulering i ERM. 

I varje rum finns två patienter och på grund av brandens placering i detta utrymningsscenario kommer 
man tvingas evakuera patienterna från två håll. Detta eftersom branden efter en viss tillväxtfas i sig 
kommer utgöra ett hinder för sängdragning i korridoren. Tid för avlämning av patienter på säker plats 
sätts i detta scenario till noll sekunder för att kompensera för det förlängda gångavståndet mellan 
branddörr och säker plats. Observeras bör att förflyttningstiden för detta scenario beräknas på ett annat 
sätt jämfört med övriga scenarier, se beräkningsgång i bilaga C. 

Förflyttningstid Scenario C 
Figur 8.4 visar den halverade brandcellen för scenario C, brand i patientrum.  

 

Figur 8.4 Översikt av nodernas placering för utrymningssimulering i ERM. Patientrum. 
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I varje rum finns två patienter och eftersom branden bryter ut i rum 3 prioriteras patienterna i rum 3 
och 4. Därefter evakueras patienterna i de rum som ligger längst ifrån säker plats, det vill säga rum 5, 
6, 7, 8 och till sist rum 1 och 2. Även här har tid för avlämning av patienter på säker plats satts till tio 
sekunder. 

Sammanställning förflyttningstid 
I tabell 8.2 redovisas förflyttningstider vid evakuering av hela brandcellen för respektive scenario.  

Tabell 8.2 Total förflyttningstid för respektive brandscenario, nattetid [min]. 

Personal Förstärkning Personalrum Korridor Patientrum 
2 0 9,5 45 41 
4 0 5 23,5 20,5 
2 4 5 18 15 
4 4 3,5 14 12 
15 (dagtid) 0 1,5 9,5 7 

 

8.1.4 Total utrymningstid 
Den totala utrymningstiden beräknas enligt ekvation 1 nedan och redovisas för samtliga scenarion i 
tabell 8.3. 

 

Tabell 8.3 Total utrymningstid för respektive brandscenario, nattetid [min]. 

Personal Förstärkning Personalrum Korridor Patientrum 
2 0 10,5 46,5 42 
4 0 6 24,5 21,5 
2 4 6 19 16,5 
4 4 4,5 15,5 13,5 
15 (dagtid) 0 3 7,5 8 

 

8.2 Utvärdering av utrymningssäkerheten  
Det framgår tydligt ur tabell 8.3 att det tar mycket lång tid att evakuera brandcellerna nattetid. Med 
enbart två vårdare på det brandhärjade våningsplanet blir utrymningstiden mycket lång för samtliga 
scenarier om ingen extrapersonal kommer till undsättning. Förutsatt fyra vårdare på det aktuella 
våningsplanet och att totalt fyra personer från det övre och undre planet kan hjälpa till kommer 
utrymningen som mest att ta cirka 15 minuter.  

Den parameter som har absolut störst betydelse för hur snabbt utrymningen av patienterna på 
avdelningen kan ske vid ett eventuellt brandtillbud är således antalet vårdare. Simuleringarna i FDS 
visar för samtliga scenarier att tiden till kritiska förhållanden, både vad gäller sikt och brandgaslagrets 
höjd, är mycket kort. Tabell 8.4 visar också att differensen mellan tid till kritiska förhållanden och 
utrymningstid uppgår till så mycket som minus 46,2 minuter för fallet med brand i korridor. Det är lätt 
att reagera på denna extremt höga differens, med det bör hållas i åtanke att utrymningstiderna är 
simulerade med mycket konservativa antaganden. De slutsatser som med säkerhet kan dras av 
resultaten är att tiden till kritiska förhållanden är mycket kort, cirka en minut eller kortare, medan 
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utrymningstiden kan bli mycket lång, i storleksordningen flera minuter. Detta är en tydlig indikering 
på att personalstyrkan är alldeles för liten för att kunna säkerställa att utrymning kan ske på ett 
tillfredställande sätt om brand uppstår nattetid. 

Samtliga scenarier simuleras också med 15 vårdare, vilket är det maximalt tillåtna i ERM. Tabell 8.3 
visar att en sådan ökning av personalantalet medför en avsevärd förkortning av utrymningstiden, vilket 
innebär att slutsatsen kan dras att utrymning med det maximala antalet 28 vårdare (20 på plats och åtta 
från under- och överliggande plan) kommer innebära en ytterligare förkortning av den totala 
utrymningstiden. Anledningen till att denna slutsats dras, istället för att uppskatta utrymningstider för 
de specifika utrymningsscenarierna dagtid, är för att det vore mycket svårt att verifiera om dessa 
uppskattade tider överensstämmer med verkligheten. En annan anledning är också att människor 
generellt är mycket dåliga på att uppskatta tider3. I tabell 8.4 visas utrymningstiderna tillsammans med 
tiden till kritiska förhållanden från avsnitt 6.5. 

Tabell 8.4 Jämförelse mellan utrymningstid och tid till kritiska förhållanden [min]. 

Personal Förstärkning Personalrum Korridor Patientrum 
2 0 10,5 46,5 42 
4 0 6 24,5 21,5 
2 4 6 19 16,5 
4 4 4,5 15,5 13,5 
15 (dagtid) 0 3 7,5 8 
Tid till kritiska förhållanden 2,5 0,3 1,3 

 

Dock kommer den totala utrymningstiden med största sannolikhet även dagtid att överstiga tiden till 
kritiska förhållanden, om än med små marginaler, vilket motiverar undersökning av möjliga åtgärder 
för att förbättra personsäkerheten vid händelse av brand. 

8.3 Fallerande brandcellsgräns 
I det fall brandcellsgränsen fallerar, det vill säga då branddörrarna av någon anledning inte fungerar, 
kommer en total utrymning av hela våningsplanet bli aktuell. I dagsläget finns inga brandklassade 
hissar på Östersunds sjukhus och eftersom vanliga hissar inte får utgöra utrymningsväg 
(Brandskyddshandboken, 2012) är utrymningsstrategin att bära patienterna genom trapphuset. 
Eftersom detta arbete är extremt krävande både tids- och manskapsmässigt och eftersom antalet 
vårdare är lågt nattetid anses detta vara en säkerhetsbrist.  

 

 

  

                                                   
3 Föreläsning med Daniel Nilsson, Lunds Tekniska Högskola 2012-03-19 
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9 Åtgärdsförslag 
I följande kapitel tas förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra brandskyddet upp och diskuteras. 
Alla förslag syftar till att förlänga tiden till kritiska förhållanden och/eller minska tiden för utrymning. 

9.1 Organisatoriska åtgärder 
Nedan diskuteras möjliga åtgärder inom det organisatoriska brandskyddet. 

9.1.1 Personalstyrka 
För att undvika alltför lång utrymningstid kan nya rutiner hjälpa att se till att tillräckligt med personal 
finns på plats alternativt kommer som förstärkning från andra våningsplan.  

9.1.2 Utbildning  
Att informera personalen om tilluftens riktning längs byggnaden skulle kunna bygga upp en förmåga 
att prioritera de patientrum som löper störst risk att drabbas av brandgasspridning ur 
ventilationssynpunkt.  

Det kan vara fördelaktigt att se till att personalen har som rutin att stänga dörren till ett brandrum om 
branden inte kan släckas, samt informeras om konsekvenserna för utrymningstiden och tid till kritiska 
förhållanden om detta inte görs. Det rekommenderas även att personalen informeras om att fortsätta 
stänga dörrar till de rum som kan drabbas av brandgasspridning via ventilationen. 

9.1.3 Ta bort brännbart material 
Kritiska utrymmen, exempelvis korridoren, skulle kunna hållas fria från brännbart material.  

9.2 Tekniska åtgärder 
Nedan diskuteras möjliga åtgärder inom det tekniska brandskyddet. 

9.2.1 Sprinklersystem 
Ett korrekt installerat sprinklersystem skulle kunna begränsa och eller dämpa en brands spridning och 
effektutveckling och på så sätt förlänga tiden till kritiska förhållanden (Brandskyddshandboken, 2005). 
På Östersunds sjukhus finns vid tidpunkten för den här rapportens upprättande redan långt gångna 
planer på att installera ett släcksystem i höghusets alla rum, men det system som främst diskuterats är 
vattendimma. I den här rapporten kommer både sprinklersystem och vattendimma att utvärderas.  

9.2.2 Utrymningshiss 
Vid totalutrymning, se avsnitt 7.2, blir det nödvändigt att utrymma hela våningsplan. En hiss som får 
användas även vid händelse av brand skulle kunna minska den totala utrymningstiden avsevärt. 

9.2.3 Brandcellsgränser 
Den nuvarande indelningen av varje våningsplan i två brandcellsgränser skulle möjligen kunna 
justeras för att motverka brandspridning och minska antalet patienter som behöver utrymmas.  

9.2.4 Dörrstängare 
Då spridning av brandgaser är det genomgående största problemet vid utrymning är det av stor vikt att 
dörrar stängs till brandrummet. Dörrstängare på samtliga dörrar skulle i högre grad kunna säkerställa 
att dörrar stängs vid brand.   
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10 Validering av åtgärdsförslag 
I följande kapitel utförs beräkningar och diskussioner kring de föreslagna åtgärderna i kapitel 9. Detta 
för att det ska vara möjligt att uppskatta de olika åtgärdernas effekt och nytta.  

10.1 Organisatoriska åtgärder 
Nedan diskuteras effekten och nyttan av förändringar i det organisatoriska brandskyddet. 

10.1.1 Personalstyrka 
Av resultaten från utrymningssimuleringarna framgår att antalet vårdare som hjälper till att flytta ut 
patienter är av mycket stor betydelse för den slutgiltiga utrymningstiden. Tre åtgärder som skulle 
kunna göras för att se till att tillräckligt med personal finns tillgänglig för utrymning kommer att 
diskuteras här. Först och främst skulle personalantalet på varje våningsplan kunna utökas, särskilt 
under nattpassen. Sedan skulle antalet angränsande våningsplan som larmas vid händelse av brand 
kunna utökas med syftet att antalet vårdare som kommer som förstärkning utökas och därmed förkorta 
utrymningstiden. Den tredje åtgärden som tas upp här är att i brandsäkerhetsutbildningen av 
personalen ta upp vikten av att personal från angränsande våningsplan verkligen kommer med 
förstärkning ifall larmet går.  

Utökning av personalstyrka 
En utökning av personalstyrkan skulle vara ett säkert sätt att säkerställa att fler personer finns 
tillgängliga att hjälpa till med utrymning. Förutom de extra personer som finns på plats på det 
våningsplan som ska utrymmas skulle även fler personer kunna komma som förstärkning från de 
angränsande våningsplanen och förkorta utrymningstiden. Dock är det knappast ekonomiskt 
försvarbart att utöka personalstyrkan i hela sjukhuset enbart för brandsäkerhetens skull, varför detta 
förslag inte kommer att diskuteras vidare.  

Larma fler våningsplan 
Systemet som gäller idag innebär, som tidigare beskrivet, att endast närmsta dygnsbemannade våning 
över och under det där brand utbrutit, samt eventuella våningar emellan, larmas. Detta för att undvika 
att falsklarm ska påverka en för stor del av sjukhusets verksamhet. Resultaten från 
utrymningssimuleringarna visar på att en sådan åtgärd ändå bör övervägas, då antalet personer som 
kommer som förstärkning kan vara avgörande för en tillfredställande utrymning. En åtgärd som skulle 
kunna genomföras för att uppnå detta men samtidigt undvika att hela byggnaden larmas vid falsklarm 
är att lägga till en manuell larmfunktion på den branddisplay som finns på varje våningsplan. Denna 
skulle kunna programmeras så att personalen på det brandhärjade våningsplanet, ifall de anser att mer 
hjälp behövs till utrymningen, genom ett enkelt kommando på branddisplayen kan utöka larmet från 
att omfatta de angränsande våningsplanen till att omfatta hela höghusbyggnaden. Detta skulle kunna 
bidra till kortare utrymningstid. För att inte störa och oroa alltför många patienter skulle denna 
extralarmning kunna ske utan aktivering av ringklockor, till exempel blixtljus eller larmning via 
personsökare. 

Upplysa personalen 
Att informera personalen och göra dem uppmärksamma på vikten av att alltid kontrollera ifall hjälp 
behövs då brandlarm går på en annan våning är en billig och enkel åtgärd som kan få stor betydelse 
vid händelse av brand.  
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10.1.2 Utbildning  
Utbildning av personalen i ventilationens riktning skulle kunna vara avgörande för patienter i de 
närmast intilliggande rummen i ventilationsriktningen; då de drabbas först av brandgasspridning bör 
det prioriteras att de utryms först, efter att brandrummet är utrymt. 

Vikten av att personalen är införstådd med vilka problem som uppstår om inte dörren till brandrummet 
stängs är stor. Det är avgörande för tiden till kritiska förhållanden om dörren till brandrummet stängs 
eller inte. 

10.1.3 Ta bort brännbart material 
Resultaten i rapporten har visat att en brand i korridor medför de största farorna för personsäkerheten, 
båda vad gäller tiden till kritiska förhållanden och utrymningstiden. En enkel åtgärd för att minska 
risken skulle vara att tömma korridorerna på brännbart material. Detta minskar sannolikheten för 
uppkommen brand samtidigt som storleken av en eventuell brand skulle hållas nere. Dock bör man 
komma ihåg att risken för brandscenarier i korridoren inte kan elimineras med denna åtgärd. Till 
exempel kan, precis som det är antaget i scenario B, städvagnar och dylikt utgöra brandbelastning som 
är tillräckligt hög för att kritiska förhållanden snabbt ska kunna uppstå.  

10.2 Tekniska åtgärder 
Nedan diskuteras effekten och nyttan av förändringar i det tekniska brandskyddet. 

10.2.1 Sprinklersystem 
Vid simuleringarna av de dimensionerande brandscenarierna i FDS sattes värmedetektorer in i taknivå 
med syftet att beräkna aktiveringstiden för ett sprinklersystem i de olika scenarierna. Ett flertal 
detektorer sattes in i simuleringarna för att det skulle vara möjligt att få en uppfattning om hur stora 
skillnaderna skulle bli mellan aktiveringstiderna, med andra ord en sorts känslighetsanalys för 
sprinklerplacering. Då resultaten avlästes kunde det ses att placeringen är av varierade betydelse för 
aktiveringstiden beroende på vilket scenario som studeras. Detektorerna sätts att aktivera vid 68 °C 
med ett RTI-värde på 50 m/s. Hade högre RTI-värden använts skulle tiderna till aktivering blivit 
längre vilket inte är önskvärt och således rekommenderas objektsansvariga att ha detta i åtanke vid 
eventuell installation av sprinklersystem. 

Figurerna 10.1 och 10.2 visar placeringen av värmedetektorerna vid simuleringarna. Vid scenario C, 
brand i patientrum, sattes endast en värmedetektor, placerad i mitten av rummet, in. Tabell 10.1 – 10.3 
visar aktiveringstiden som ett sprinklerhuvud med den aktuella placeringen får för de olika 
scenarierna. 

                     
                                      Tabell 10.1 Aktiveringstid för sprinklerhuvuden  

         vid simulering av scenario A. 
Detektor (sprinkler) Aktiveringstid [s] 
1 177 
2 167 
3 176 
4 155 
5 146 
6 170 

 
                                                                         

 

 
Figur 10.1 Placering av 

mätpunkter i scenario A. 
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För att ett sprinklersystems effekt på brandens utveckling ska kunna beräknas behöver en tid till 
sprinkleraktivering väljas. I personalrummet väljs tiden för mätpunkt 2, då denna placering är mitt i 
rummet, vilket anses vara en rimlig placering. Tiden till aktivering av sprinkler i scenario A, brand i 
personalrum, blir alltså 167 sekunder. Vid denna tidpunkt är effektutvecklingen 106 kW. 

                       Tabell 10.2 Aktiveringstid för sprinklerhuvuden vid  
 simulering av scenario B. 

Detektor (sprinkler) Aktiveringstid (s) 
1, 2, 6 49 
3, 7 50 
8 51 
4 53 
9 54 
5 55 
10 56 

 

 
 
 

I korridoren väljs tiden för mätpunkt 9. Förklaringen till detta val är att 12 kvadratmeter är ett vanligt 
mått på den yta som ett sprinklerhuvud dimensioneras för att täcka och då korridoren är tre meter bred 
blir, med denna dimensionering, avståndet mellan sprinklerhuvudena fyra meter. Detta medför i sin tur 
att det längsta och mest konservativa avståndet mellan brandens placering och närmaste 
sprinklerhuvud är 2 meter, samma avstånd som mellan branden och mätpunkt 9 i simuleringen. Tiden 
till aktivering av sprinkler i scenario B, brand i korridor, blir alltså 54 sekunder. Vid denna tidpunkt är 
effektutvecklingen 310 kW. 

Tabell 10.3 Aktiveringstid för sprinklerhuvuden vid simulering av scenario C. 
Detektor (sprinkler) Aktiveringstid [s] 
- 76 

 

Då endast en mätpunkt sattes in i simuleringen av scenario C, brand i patientrum, väljs tiden för denna 
som aktiveringstid för ett sprinklersystem. Tiden till aktivering av sprinkler i scenario C blir alltså 76 
sekunder. Vid denna tidpunkt är effektutvecklingen 272 kW.  

Ett sprinklersystems påverkan på brandförloppet är mycket svårt att beräkna. Dock finns en enkel 
modell som bygger på försök. Denna modell ser ut enligt följande (Nystedt, 2011): 

 Fall 1: brand mindre än 5 MW  
 Effektutvecklingen vid sprinkleraktivering blir konstant under en minut.  
 Därefter begränsas effektutvecklingen under en minut linjärt till 1/3 av 

effektutvecklingen vid sprinkleraktivering.  
 Effektutvecklingen hålls därefter konstant alternativt släcks. Konservativt antas den 

stanna på 1/3 till dess att bränslet brunnit ut alternativt släcks.  
 Fall 2: brand större än 5 MW  

 Effektutvecklingen antas vara konstant efter sprinkleraktivering.  

Effektutvecklingen med hänsyn till sprinklerpåverkan kan nu beräknas för vart och ett av de 
dimensionerande brandscenarierna. Eftersom inget av de dimensionerande brandscenarierna når över 5 

 Figur 10.2 Placering av 
mätpunkter i scenario B. 
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MW kan metoden för fall 1 användas på samtliga av dessa. Figurerna 10.3–10.5 visar 
effektutvecklingskurvorna för scenarierna A-C då hänsyn tagits till sprinklerpåverkan.  

 

Figur 10.3 Effektutveckling för scenario A, brand i personalrum, med hänsyn tagen till sprinklerpåverkan. 

 

 

Figur 10.4 Effektutveckling för scenario B, brand i korridor, med hänsyn tagen till sprinklerpåverkan. 
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Figur 10.5 Effektutveckling för scenario C, brand i patientrum, med hänsyn tagen till sprinklerpåverkan. 

Enligt de nya effektkurvorna, figur 10.3 – 10.5, får branden en betydligt mindre omfattning. Det tar 
dock i de flesta fall längre tid till sprinkleraktivering än till kritiska förhållanden. Det finns således 
ingen anledning att göra simuleringar med de nya effektutvecklingskurvorna. FDS är inte heller bra på 
att beräkna scenarier med sprinkleraktivering, då modellerna som finns inte täcker in alla fysiska och 
kemiska fenomen som inträffar. Det går att simulera enbart med den nya effekten i syfte att gå runt 
sprinklermodellerna, men då presenteras många osäkerheter vad beträffar sot, vilket siktberäkningarna 
baseras på. 

Vid simuleringarna användes ett RTI-värde på 50 m/s och en aktiveringstemperatur på 68 °C. Då 
detta var tänkt att bidra till en snabb aktivering inses det att ännu snabbare aktivering är önskvärt för 
att uppnå skyddsmålen.  Därför rekommenderas lägre RTI-värde och aktiveringstemperatur. Vad som 
bland annat talar för sprinklers effektivitet är dess förmåga att ”tvätta” rök, det vill säga att 
vattendropparna som penetrerar brandgaserna binder upp sotet och transporterar det till golvet 
(Brandskyddshandboken, 2005). 

Eftersom effektutvecklingen blir så pass mycket lägre vid användande av sprinkler anses 
förhållandena bli betydligt bättre med avseende på personsäkerheten jämfört med en osprinklad brand. 
Detta är positivt då brandspridningen begränsas kraftigt och materiella skador minskar.  

10.2.2 Vattendimma 
Vattendimma är ett släcksystem som i princip fungerar som ett vanligt sprinklersystem och kan ses 
som ett mellanting mellan sprinkler och ett gasformigt släckmedel. Skillnaderna ligger främst i det 
högre trycket, den lägre vattenpåföringen och den mindre droppstorleken (Statens Provnings- och 
Forskningsinstitut, 2001). Fördelarna med vattendimma jämfört med ett traditionellt sprinklersystem 
kan kortfattat listas enligt nedan. 

 Vattenåtgången är mindre, vilket i sin tur medför andra fördelar som till exempel minskad risk 
för vattenskador (Brandskyddshandboken, 2005).  

 På grund av att vattnet sönderdelas till en fin spray ökar antalet vattendroppar och därmed 
även den totala ytan vatten som, när de värms upp och förångas, tar energi från branden och 
brandgaserna. Detta gör att god släckeffekt uppnås trots den låga vattenpåföringen (Statens 
Provnings- och Forskningsinstitut, 2001). 
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 Den lägre vattenåtgången medför mindre rördimensioner (Brandskyddshandboken, 2005). 
Detta är en praktisk och estetisk fördel eftersom ett sprinkler- eller vattendimsystem på 
Östersunds sjukhus skulle behöva installeras med rördragningarna synliga under taket. 

De i detta fall relevanta nackdelarna med vattendimma listas nedan. 

 Kostnaden för systemet är högre jämfört med ett traditionellt sprinklersystem, detta på grund 
av det högre trycket och materialvalen. 

 Precis som för ett traditionellt sprinklersystem kan ett system med vattendimma få problem 
med att släcka små dolda bränder helt (Brandskyddshandboken, 2005). Detta ses dock som ett 
mindre problem i detta fall, eftersom dessa bränder inte bör utgöra ett hot mot 
personsäkerheten innan den tidpunkt då hela brandcellen hunnit utrymmas. 

Ett system med vattendimma aktiveras på samma sätt som ett sprinklersystem. Detta tillsammans med 
övriga likheter som presenteras ovan gör att ett system med vattendimma anses ha samma effekt på 
branden som ett traditionellt sprinklersystem.  

10.2.3 Utrymningshiss 
En hiss som förutsätts kunna fungera vid brand kallas ofta för utrymningshiss eller räddningshiss 
beroende på vad den är avsedd att användas till. Med räddningshiss avses en hiss som vid händelse av 
brand enbart får användas för räddningspersonalens insats. Det betyder bland annat att 
strömförsörjningen ska kunna garanteras och att den bör vara utrustad med speciella manöverkretsar 
för användning vid brand som är konstruerade så att hissen kan hindras från att stanna vid vissa 
stannplan och ger möjlighet för räddningspersonalen att manövrera hissen. En utrymningshiss ska, 
utöver ovan nämnda användning, även kunna användas till utrymning. Detta ställer ytterligare krav på 
bland annat skydd mot brandgaser för dem som använder hissen (Brandskyddshandboken, 2012). 
Även en utrymningshiss ska kunna styras av räddningstjänsten med syftet att de ska kunna manövrera 
hissen så att den används till att utrymma våningsplanen i prioriteringsordning (Boverket, 2011 D).  

Ytterligare krav som ställs på hissar som får användas vid händelse av brand är bland annat att det 
finns en sluss mellan våningsplanet och hissen (Brandskyddshandboken, 2012). På Östersunds sjukhus 
finns redan förutsättningarna för en sådan sluss då hissarna som idag finns redan har ett avskiljande 
utrymme som är en egen brandcell, detta måste dock undersökas analytiskt i en separat rapport. 

En utrymningshiss bör ses som ett komplement, alltså inte som ersättning, till de trappor som används 
till utrymning (Boverket, 2011 A). De viktigaste fördelarna med användandet av en utrymningshiss 
jämfört med den nuvarande situationen med enbart trapphus listas nedan. 

 Antalet personer från räddnings- och sjukhuspersonalen som skulle behövas till utrymningen 
minskar avsevärt, eftersom det nu inte krävs flera personer per patient för att släpa eller hasa 
patienterna ner för trappan.  

 Utrymningstiden blir kortare eftersom tiden för hissen att ta sig ner och sedan upp igen torde 
vara många gånger kortare än tiden det tar för en person att göra samma förflyttning i ett 
trapphus, inte minst vid transport av sängliggande patienter. Detta måste anses gälla även med 
hänsyn till att patienterna initialt kanske inte behöver flyttas hela vägen ner till bottenplan utan 
att det kan räcka att släppa av dem några våningar nedanför det brandhärjade våningsplanet.  

 Räddningspersonalen kan snabbare ta sig till det brandhärjade våningsplanet och har därmed 
möjlighet att avbryta brandförloppet i ett tidigare skede. 
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 Räddnings- och sjukhuspersonal besparas den stora fysiska ansträngningen det skulle innebära 
att förflytta sig själva och alla patienter genom trapphusen, vilket kan bli en avgörande 
skillnad ifall exempelvis fler än en våning behöver utrymmas. 

Ovanstående argument anses visa att en utrymningshiss, som alltså kan användas för både 
räddningsinsats och utrymning, skulle kunna utgöra en övervägande skillnad mellan en 
tillfredställande och en ej tillfredställande utrymning i de fall då den avskiljande säkerhetsväggen 
fallerar i sin integritet mot brandgasspridning, se scenario i avsnitt 7.2. Dock kan denna slutsats inte 
styrkas med beräkningar, då tider för att jämföra utrymning via trapphus och räddningshiss saknas och 
då en uppskattning av dessa tider anses vara för gissningsbaserad och osäker för att ge ett trovärdigt 
resultat. 

Ett exempel som kan användas för att understryka nyttan av hissar som får användas vid brand är New 
York City, där alla byggnader över 30 meters räknas som höga hus och därmed får följdkravet att de 
måste innehålla en sådan (Brandskyddshandboken, 2005). Dock bör, när det gäller utrymningshissar, 
en närmare utredning om syftet med hissen och lämpligt skydd för hiss och angränsande utrymmen 
göras i varje enskilt fall (Brandskyddshandboken, 2012).  

10.2.4 Brandcellsgränser 
Ifall nya brandcellsgränser utförs i maximal utsträckning, det vill säga att varje patientrum görs till en 
egen brandcell, kommer risken för brand- och brandgasspridning reduceras kraftigt. Endast 
patienten/patienterna i det rum där branden startar skulle behöva utrymmas och dessutom en betydligt 
kortare sträcka än i dagsläget. Denna åtgärd skulle ha väldigt positiv inverkan ur 
brandsäkerhetssynpunkt, men de byggnadstekniska åtgärderna som krävs och kostnaden för dessa gör 
åtgärden orimlig.  

Som det står beskrivet i kapitel 2 finns det en gammal brandcellsindelning som delar av våningsplanet 
från kortsida till kortsida. Skulle denna gräns återfå sin funktion som brandcellsgräns skulle detta 
medföra att varje våningsplan delades in i fyra brandceller i stället för två. Denna åtgärd har betydligt 
mindre omfattning än en brandcellsindelning av varje patientrum. Väggarna har redan haft tillräcklig 
brandklass och det enda som skulle behöva göras är att säkerställa att integritet mot brandgasspridning 
och isolering mot värme upprätthålls i alla brandcellsgränsens öppningar. Med andra ord måste alla 
dörrar vara brandklassade och utrustade med dörrstängare. Denna åtgärd skulle medföra en mindre 
risk för brand- och brandgasspridning och förbättrade förutsättningar för en tillfredställande utrymning 
då endast maximalt 16 personer kommer behöva utrymmas från en brandcell, till skillnad från 32 
personer som är det maximala antalet med nuvarande brandcellsindelning. Värt att tänka på är att 
ventilationssystemet kan behöva ses över då brandspjäll skulle behöva installeras i en ny 
brandcellsgräns och detta skulle kunna påverka ventilationssystemets funktion. 

För att uppskatta den effekt denna åtgärd skulle få på den totala utrymningstiden görs här en 
jämförelse mellan tiden för att utrymma 32 personer med nuvarande situation och 16 personer med 
åtgärdad brandcellsindelning. Tiderna för jämförelsen hämtas från avsnitt 8.1, där varseblivningstiden 
och förberedelsetiden blir samma för båda fallen men förflyttningstiden halveras för fallet med 
åtgärdad brandcellsindelning i och med att antalet patienter blir hälften så många. Jämförelsen av 
tiderna för vart och ett av de dimensionerade brandscenarierna redovisas i tabellerna 10.4 – 10.6 
nedan.  
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Tabell 10.4 Jämförelse av utrymningstider med och utan åtgärdad brandcellsindelning för scenario A. 

Personal Förstärkning Utrymning 
utan åtgärd 
[min] 

Utrymning 
med åtgärd 
[min] 

Tidsskillnad 
[min] 

2 0 10,5 6 4,5 
4 0 6 3,5 2,5 
2 4 6 3,5 2,5 
4 4 4,5 3 1,5 

 

Tabell 10.5 Jämförelse av utrymningstider med och utan åtgärdad brandcellsindelning för scenario B. 

Personal Förstärkning Utrymning 
utan åtgärd 
[min] 

Utrymning 
med åtgärd 
[min] 

Tidsskillnad 
[min] 

2 0 46,5 26 20,5 
4 0 24,5 14,5 10 
2 4 19 11,5 7,5 
4 4 15,5 9,5 6 

 

Tabell 10.6 Jämförelse av utrymningstider med och utan åtgärdad brandcellsindelning för scenario C. 

Personal Förstärkning Utrymning 
utan åtgärd 
[min] 

Utrymning 
med åtgärd 
[min] 

Tidsskillnad 
[min] 

2 0 42 21,5 20,5 
4 0 21,5 11,5 10 
2 4 16,5 9 7,5 
4 4 13,5 7 6,5 

 
Som det framgår ur tabellerna ovan varierar den tid som skulle kunna tjänas in på åtgärdad 
brandcellsindelning kraftigt för de olika scenarierna och förhållandena i dessa. Störst skillnad mellan 
tider före och efter åtgärd är det då den större brandcellen ska utrymmas (scenarierna B och C) och då 
särskilt när personaltillgången är liten.   
Lägg märke till att dessa tider endast visar utrymning nattetid, se avsnitt 8.1 för förklaring. Noteras bör 
också att tidsskillnaderna som redovisas inte är helt korrekta eftersom utrymningsvägarna kommer att 
ändras då tillgång finns till fler opåverkade brandceller. Med hänsyn tagen till detta skulle skillnaden 
alltså bli ännu större. Även fast tiderna som redovisas i tabellerna ovan överskrider tiden till kritiska 
förhållanden anses de ändå tjäna sitt syfte som validering av nyttan som en extra brandcellsgräns 
skulle medföra. 

10.2.5 Dörrstängare 
Att ha dörrstängare i alla rum skulle leda till att den mänskliga faktorn frångås och att hindrande av 
brandgasspridning säkerställs i högre grad. Dock kan dörrstängare medföra vissa svårigheter i det 
dagliga arbetet då det kan vara önskvärt att ha dörren öppen till patienterna, inte minst då sängar ska 
köras genom dörrar. Därför krävs en säker anordning för att ställa upp dörren så att detta inte görs på 
ett felaktigt sätt av personalen så att dörrstängarens funktion förhindras. Magnetupphängare anses vara 
ett bra alternativ. 
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11 Slutsatser och rekommenderade åtgärder 
I dagsläget är det befintliga brandskyddet på Östersunds sjukhus dimensionerat på ett sådant sätt att 
säker utrymning vid brand, enligt resultaten i denna rapport, inte kan garanteras. En brand i 
exempelvis patient- eller personalrum som inte stängs in kommer resultera i kraftig rökspridning som 
snabbt sänker siktförhållanden och brandgaslagret till nivåer som inte är godkända för exponering vid 
utrymning. 

I detta kapitel presenteras de åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att skyddsmålet ska uppfyllas, 
alltså för att ingen ska utsättas för kritiska förhållanden. Utöver dessa nödvändiga åtgärder presenteras 
även åtgärder som skulle kunna förbättra brandskyddet men som inte bedöms, alternativt inte kan 
visas, vara nödvändiga för att skyddsmålet ska uppfyllas. Samtliga åtgärder som tas upp har 
diskuterats och validerats i kapitel 10, validering av åtgärder.  

11.1 Åtgärder som måste genomföras för att skyddsmålet ska uppfyllas 
För att skyddsmålet ska uppfyllas bedöms att två av de åtgärder som föreslås i kapitel 9 behöver 
genomföras. Dessa redovisas och motiveras nedan. 

Konventionellt sprinklersystem/vattendimma 
Vid simuleringen av de dimensionerande brandscenarierna uppnåddes kritiska förhållanden väldigt 
snabbt. Detta kan till stor del härledas till den snabba tillväxtfasen och den höga effektutvecklingen 
som uppnåddes. Enligt resonemanget i avsnitt 10.2.1 behöver man installera ett sprinklersystem med 
ett RTI-värde lägre än 50 och en aktiveringstemperatur lägre än 68 °C för att reducera tiden till 
aktivering och således öka tiden till kritiska förhållanden. 

Förändring i larmsystemet 
Utrymningssimuleringarna som genomförts i rapporten visar att tiden som går åt för att utrymma en 
brandcell är kraftigt beroende av den tillgängliga personalstyrkan och att detta kan bli ett problem 
nattetid. För att säkerställa att tillräckligt med personal hjälper till med utrymningen vid händelse av 
brand bör möjligheten finnas att utöka antalet larmade våningsplan från att omfatta enbart de 
angränsande till att inkludera alla höghusets våningsplan, se avsnitt 10.1.1. 

11.2 Övriga åtgärder som rekommenderas 
Av de åtgärder som föreslås i kapitel 9, åtgärdsförslag, är det några som inte bedöms som nödvändiga 
för att skyddsmålet ska uppfyllas men som ändå anses vara till sådan nytta att de kan rekommenderas. 
Dessa redovisas och motiveras nedan.  

Utbildning av personal 
Eftersom sjukhusets personal alltid kommer att vara först på plats vid händelse av brand är det deras 
agerande, rätt eller fel, som kommer att göra störst skillnad händelseförloppet. Att utbilda personalen 
och göra dem medvetna om följande punkter rekommenderas följande:  

 Vikten av att personal från andra våningsplan kommer med förstärkning i så stor utsträckning 
som det är möjligt då brandlarmet går, se avsnitt 10.1.1.  

 Vikten av att stänga dörren till det brandhärjade rummet, se avsnitt 10.1.2. 
 Brandgasspridning kan ske mellan patientrummen via ventilationssystemet. Det kan även vara 

nyttigt att informera om i vilken ordning rummen kan förväntas drabbas, se avsnitt 10.1.2.   
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Minskning av mängden brännbart material 
För att minska risken för brand i korridorerna, som visat sig vara de mest kritiska utrymmena ur 
säkerhetssynpunkt, bör mängden brännbart material i dessa hållas vid ett minimum. 

Utrymningshiss 
Ifall det blir nödvändigt att utrymma ett eller flera hela våningsplan kan en utrymningshiss göra stor 
skillnad för utrymningstiden och räddningspersonalens arbetsbelastning, se avsnitt 10.2.3. 

Brandcellsgränser 
Ett återupprättande av den gamla brandcellsgränsen skulle få positiva effekter för både förhindrandet 
av brandgasers spridning och tiden för utrymning, se avsnitt 10.2.4. 

Dörrstängare 
Då stängande av dörr till brandrummet är av så pass stor vikt rekommenderas att dörrstängare 
installeras på samtliga dörrar. Eftersom verksamheten ibland kräver öppna dörrar föreslås även 
magnetupphängare. 
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12 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultat och modeller samt deras giltighet.  

12.1 Brandscenarier 
De brandscenarier som definierats som representativa har valts eftersom de antas innesluta alla 
tänkbara rimliga scenarier. Kvarstår gör osannolika och overkliga scenarier och det anses orimligt att 
ta hänsyn till dessa extrema fall. Scenarierna som analyserats är worst case-scenarier och bör tolkas 
därefter.  

Vid valet av indata till brandscenarierna, exempelvis material och massor, har generaliseringar som 
anses konservativa gjorts. Indata till effektutvecklingarna har gjorts som en kombination av utförda 
försök och konstruerade t2-kurvor. De kombineras för att försöken måste ses som stokastiska.  

Effektkurvorna kan tyckas exakta, trots att de är egentligen innehåller många osäkerheter.  En 
förenklad kurva baserad på de beräknade effektkurvorna hade kunnat tas fram för att illustrera detta, 
men detta sågs endast som ytterligare ett antagande och därmed ytterligare en osäkerhet. En fördel 
med att anpassa en förenklad t2-kurva till de framräknade effektkurvorna hade varit att man skulle 
kunnat variera tillväxthastigheten i denna till att vara snabbare eller långsammare och sedan använt 
resultaten av detta i en känslighetsanalys. 

Scenario C, där brand uppstår i en patientsäng, hade antagligen sett annorlunda ut om en patient 
befunnit sig i sängen där branden startar och behövt hjälp, men i rapporten beräknas branden få brinna 
fritt i sängen enligt antagandet om worst case. Enligt de gjorda beräkningarna nås inte övertändning i 
detta scenario, vilket kan tyckas strida mot den intuitiva uppfattningen om hur verkligheten ser ut vid 
bränder i mindre rum. En förklaring till detta skulle kunna vara begränsningarna hos den ekvationen 
som används, ekvation 11, som inte är validerad för komplicerade geometrier, som patientrummet till 
viss del kan anses vara. Resultaten i rapporten skulle dock inte bli annorlunda även ifall övertändning 
sker, eftersom kritiska förhållanden uppnås innan detta blir aktuellt. 

Mätningarna av kritiska förhållanden är placerade endast i korridoren. Detta anses vara acceptabelt 
eftersom när det inte längre går att utrymma kan man inte komma åt dem som fortfarande är i sina rum 
och även om dörrar är stängda kan giftiga brandgaser fortfarande läcka in till patientrummen.  

12.2 FDS 
Temperaturmätningarna är på ett sätt felaktigt genomförda med termoelement i FDS. För att få exakta 
gastemperaturer borde rena temperaturmätningar ha utförts, då termoelementen fördröjer den verkliga 
gastemperaturen med en mängd till stor del beroende av tråddiametern (Floyd et al., 2010). Detta bör 
dock inte påverka resultaten då sikten understiger fem meter långt före den kritiska temperaturen 
uppnås. Det vore orimligt att termoelementets termiska tröghet skulle ha så stor inverkan att 
temperaturen skulle bli dimensionerande. 

Toxicitet kan beräknas i FDS, men då programmet bara tillåter ett bränsle per brand är det svårt att få 
en verklig bild av de kemiska sammansättningar som kommer produceras. Dels på grund av 
programmets begränsningar och dels på grund av att inte tillräcklig data finns på materialen görs inga 
beräkningar på toxiciteten då dessa i bästa fall skulle vara tveksamma. 

Då man väljer en stor bränsleyta i FDS blir tillväxten missvisande i början av simuleringen då en låg 
effektutveckling sprids ut över en stor yta. Därför har mindre bränsleytor använts för att bättre 
återskapa ett mer realistiskt brandscenario. 
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Vad beträffar sotbildningen är det ofta svårt att bestämma ett lämpligt värde, då det är många variabler 
som spelar in, exempelvis vilka material som brinner och effektutvecklingen. Den framviktade 
sotbildningen är baserad på vad som kunde urskiljas vid platsbesöket och anses ge en rimlig bild av 
verkligheten beträffande sjukhusmöbler. Ett annat värde på sotbildningen hade troligtvis gett stora 
variationer i tiderna till kritiska förhållanden vad beträffar sikt, men som tidigare nämnts anses det 
valda värdet ge en bra bild av verkligheten, om än något konservativ. Jämförs de kritiska 
förhållandena för brandgaslagrets höjd, baserat på densitetsdifferensen, och siktbarheten, baserat på 
mängden sot, inses att skillnaderna är små och ett antagande kan göras att de åtminstone borde ligga i 
samma tidsintervall. Detta kan ses som en form av validering av sotbildningen. 

Inga simuleringar för att bekräfta gridoberoende utfördes i projektet. Den cellstorlek som används, det 
vill säga 10 cm, bedöms vara tillräckligt fin för att ge goda resultat. Simuleringar med ändrad 
effektutveckling uteblev också. Detta innebär att stor vikt läggs på sannolikheten att våra framviktade 
effektutvecklingskurvor representerar verkligheten, vilket är omöjligt att konstatera med all säkerhet. 
Endast det underlag där effektutvecklingskurvorna jämförs med t2-kurvorna kan utnyttjas för att dra 
några slutsatser. Hade tid funnits skulle t2-kurvorna simulerats för att jämföra resultaten. Det inses 
dock från jämförelse mellan de framviktade effektutvecklingskurvorna och t2-kurvorna att resultaten 
från dessa troligtvis skulle vara ganska lika då kurvorna i sig är lika över lag fram till de tider då 
kritiska förhållanden inträffar. Hade en högre eller lägre tillväxthastighet simulerats inses det att 
tiderna till kritiska förhållanden hade ändrats. En högre tillväxthastighet bidrar till snabbare tider till 
kritiska förhållanden. Vad som bör hållas i åtanke är dock att tiderna till detektoraktivering och 
sprinkleraktivering också blir kortare. En lägre tillväxthastighet fungerar på samma sätt, det vill säga 
längre tider till kritiska förhållanden, men också längre tid till någon form av detektoraktivering. Hade 
den maximala effektutvecklingen ökats skulle tiderna till kritiska förhållanden troligtvis inte påverkats 
noterbart, då de i många fall inträffar tidigt och under brandens tillväxtfas. Sett ur simuleringssynpunkt 
saknar det troligtvis syfte och det kan vara värt att nämna att vid sprinkleraktivering stagnerar 
brandens effektutveckling ändå och kommer aldrig komma upp till sitt potentiella maximum. 

12.3 Utrymning 
Vid konstruktion av indatafiler för ERM-simuleringar finns möjlighet till variation av ett antal 
parametrar för att göra simuleringarna så lika det aktuella scenariot som möjligt. I denna rapport har 
antagandet att samtliga patienter är helt sängbundna gjorts, vilket beror på att utrymningsscenarierna 
ska utgöra en form av värsta sannolika scenarier. Värden för de parametrar som satts konstanta har 
valts efter uppskattningar som i sig i vissa fall har varit svåra att göra och som i verkligheten i hög 
grad är individberoende. Detta är en möjlig källa till osäkerheter vid beräknandet av förflyttningstiden.  

Exempelvis har tiden det tar att för vårdarna förbereda patienterna för utrymning satts till tio sekunder 
för samtliga patienter just på grund av antagandet att alla patienter är sängbundna och i samma behov 
av hjälp. Själva värdet är en konservativ uppskattning som fungerar som ett slags medelvärde på grund 
av att vissa patienter mer eller mindre kan rullas iväg omgående medan vissa kommer kräva längre tid 
än tio sekunder. På vissa avdelningar, till exempel intensivvårdsavdelningen, hade detta medelvärde 
möjligen kunnat vara längre. 

Även gånghastigheten när vårdarna ska rulla ut sängarna har varit svår att uppskatta. Med tanke på att 
sängarna är relativt otympliga valdes den konservativa gånghastigheten 5 km/h, vilken eventuellt 
skulle kunna ökas något om vårdarna lyckas springa med sängarna. Detta skulle i så fall kunna 
förkorta utrymningstiden något.  
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Att känslighetsanalys för fler parametrar än personalantalet inte gjorts vid utrymningssimuleringarna 
beror till stor del på att antalet vårdare direkt bedöms vara den parameter som har överlägset störst 
inverkan på resultatet. På grund av utformningen av simuleringsprogrammet, där varje enskilt 
utrymningsscenario utgör en egen indatafil, skulle införandet av maximum- och minimumvärden för 
fler parametrar snabbt innebära många fler utrymningsscenarier. Detta skulle således innebära lika 
många fler simuleringar och ett alltför omfattande arbete som inte skulle rymmas inom arbetets 
tidsramar. 

Det hade varit önskvärt att kunna simulera även scenarierna för dagtid för att få en bättre bild av hur 
utrymningen i dessa fall fungerar, men på grund av simuleringsprogrammets begränsningar kunde ett 
scenario med max 15 vårdare simuleras. Detta visade dock på en avsevärd förkortning av 
förflyttningstiden jämfört med scenarierna för nattetid, vilket bekräftar resonemanget om att fler 
vårdare innebär snabbare utrymning.  

När det gäller förberedelsetiden frångicks den rekommenderade tiden på tre minuter, och istället 
gjordes en subjektiv bedömning där denna sattes till en minut. Detta på grund av de datorpaneler för 
översikt av brandlarmet som finns uppsatta på respektive avdelning med vilka branden snabbt kan 
lokaliseras och misstankar om falsklarm avfärdas. På grund av att personalantalet är högt under dagen 
är det troligt att branden personalen kommer kunna agera mycket snabbt, medan det förmodligen 
kommer ta längre tid under natten. Viktigt för att hålla nere förberedelsetiden är även systematiskt 
arbete med utbildning av personalen. Anledningen till att det inte genomförts några simuleringar med 
fördelningar för förberedelsetiden i exempelvis @Risk är för att förberedelsetiden är mycket liten i 
förhållande till de i ERM simulerade förflyttningstiderna. 

12.4 Åtgärder 
Det är uppenbart att personalstyrkans storlek är den mest avgörande faktorn för utrymningssäkerheten. 
Personalens utbildning är även mycket viktig och anses göra stor skillnad med små medel. 

Även om ett sprinklersystems effekt på brandscenarierna inte kunde räknas fram anses ändå 
installation av sprinkler vara motiverat i rapporten, med tanke på att det skulle minska brandens 
omfattning och dessutom minska egendomsskador. Denna nya tid anses vara så pass svår att uppskatta 
och skulle innehålla så pass stora osäkerheter att den antagligen skulle vara missvisande. 

Utrymningshiss och dess inverkan har inte heller beräknats exakt men anses ändå vara ett gott steg 
emot kortare utrymningstid och en säkrare utrymning. 
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Bilaga A Beräkningar 
I följande bilaga redovisas de beräkningar som inte tagits med i rapportens huvuddel.  

A.1 Effektutvecklingskurvor för beräkningar 
I följande avsnitt beräknas och jämförs effektutvecklingskurvor för möblerna i de dimensionerande 
brandscenarierna.  

A.1.1 Scenario A, brand i personalrum 
Nedan redovisas de beräkningar och jämförelser behövs för att välja effektutvecklingskurvor för 
möblerna i personalrummet. 

Fåtöljer 
I personalrummet finns två fåtöljer av samma typ. Dessa antas ha likadana effektkurvor. Från Initial 
fires väljs ett brandförsök tillhörande kategorin ”Easy chairs” och med benämningen Y5.3/11 ut, då 
beskrivningen av detta försöksobjekt anses stämma bäst överens med fåtöljerna i scenariot. Som 
jämförelse för detta försök skapas en t2-kurva med indata enligt tabell A.1 nedan. 

Tabell A.1 Indata till t2-kurva för Lightweght type A upholstered furniture (Karlsson & Quintiere, 2000). 

 [kW/m2] 1700a  
Tillväxthastighet,  [kW/s2] Fast = 0,047 
Golvarea [m2] 0,7 0,8 = 0,56 (egna mätningar) 

 
Symbolen  a  vid  betyder att den maximala effektutvecklingen endast varar en kort stund. 
Typiskt för sådana bränslen är en snabb tillväxt och en motsvarande snabb avsvalning (Karlsson & 
Quintiere, 2000).’ 

Med hjälp av ovanstående indata kan maxeffekten och tillväxtfasens tidsåtgång beräknas enligt 
ekvationerna 2 och 3. 

= 1700 0,56 = 952  

952 = 0,047 <=> = 140  

 

Antagandet görs att maxeffekten varar i 20 sekunder och att avsvalningsfasen är symetrisk med 
tillväxtfasen. En jämförelse mellan t2-kurvan och brandförsöket från Initial fires kan nu göras. De två 
kurvorna visas tillsammans i figur A.1. 
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Figur A3 Jämförelse av t2-kurvan och brandförsöket från Initial fires för fåtölj. 

Kurvorna i figur A.1 ovan anses vara lika varandra, då både tillväxthastigheten och maxeffekten har i 
princip identiskt utseende. Därför väljs, enligt tidigare resonemang, kurvan från Initial fires ut som 
representativt för fåtöljerna i personalrummet. 

Köksstolar 
I rummet finns nio stycken stoppade stolar av samma typ. Dessa antas ha likadana effektkurvor. Från 
Initial fires väljs ett brandförsök tillhörande kategorin ”Armchairs” och med benämningen Y5.2/53 ut, 
då beskrivningen av detta försöksobjekt anses stämma bäst överens med stolarna i scenariot. Som 
jämförelse för detta försök skapas en t2-kurva med följande antaganden och med indata enligt tabell 
A.2. 

 Stolarna antas vara konstruerad helt i träslaget bok. 
 Tillväxthastigheten antas vara snabb (Fast). 
 t2-kurvan antas ha symetrisk tillväxt och avsvalningsfas. 
 Förbränningseffektiviteten antas vara 0,7.  
 Till ytor som kan brinna räknas sittdelens ovansida samt fram- och baksidan av ryggstödet. 

Tabell A.2 Indata till t2-kurva för köksstolarna. 

 [g/m2s]  13 (Drysdale, 2009) 
 [kJ/g] 19,5 (SFPE, 2002) 

 [-] 0,7 
Area (brinnande ytor) [m2] 0,5 0,5 + 2 0,5 0,25 = 0,5  

Tillväxthastighet,  [kW/s2] Fast = 0,047 
 
Med hjälp av ovanstående indata kan maxeffekten och tillväxtfasens tidsåtgång beräknas enligt 
ekvationerna 4 och 3. 

= 0.5 13 0.7 19.5 = 88,7  

88,7 = 0,047 <=> = 43  

En jämförelse mellan t2-kurvan och brandförsöket från Initial fires kan nu göras. De två kurvorna 
visas tillsammans i figur A.2. 
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Figur A.2 Jämförelse av t2-kurvan och brandförsöket från Initial fires för köksstol. 

Kurvorna i figur A.2 ovan anses vara lika varandra, då både tillväxthastigheten och maxeffekten har i 
princip identiskt utseende. Därför väljs, enligt tidigare resonemang, kurvan från Initial fires ut som 
representativt för fåtöljerna i personalrummet. 

Matbord 
Inget lämpligt brandförsök för matbord finns att finna i Initial fires. Därför används en konstruerad 

t2-kurva utan jämförelse. För t2-kurvan tas värden från ett brandförsök med 1-1,5 tum tjocka och 
46x46 cm stora skivor i gran (Brenden, 1977).  Vid försöket nåddes en effektutveckling på ca 76 
kW/m2 efter omkring en minut efter antändning, varpå skivorna fortsatte att brinna med konstant 
effektutveckling i cirka 40 minuter. Matbordet i personalrummet bedöms vara cirka två kvadratmeter, 
effektutvecklingen visas i figur A.3. 

 

Figur A.3 Effektutveckling för matbord. 

Sopsäckar 
I personalrummet fanns vid tiden för platsbesöket ett antal sopsäckar fyllda med papper och andra 
avfall på olika platser i rummet. För beräkning av effektkurva för dessa görs förenklingen att dessa 
säckar kan ses som en gemensam hög, alltså behöver endast en effektkurva beräknas. Från Initial fires 
väljs ett brandförsök tillhörande kategorin ”Rubbish sacks” och med benämningen Y5.2/53 ut. Detta 
försök är gjort på tre stycken säckar fyllda med pappersskräp vägandes 3,51 kg och anses vara stämma 
bäst överens med förhållandet i scenariot. Som jämförelse för detta försök skapas en t2-kurva med 
indata enligt tabell A.3 nedan. 
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Tabell A.3 Indata till t2-kurva för Mail bags (full) stored 5 ft high (Karlsson & Quintiere, 2000). 

 [kW/m2] 400 
Tillväxthastighet,  [kW/s2] Fast = 0,047 
Golvarea [m2] 0,9 0,8 = 0,72 (egna uppskattningar) 

Vikt [kg] 5 (egen uppskattning) 
 
Med hjälp av ovanstående indata kan maxeffekten och tillväxtfasens tidsåtgång beräknas enligt 
ekvationerna 5 och 3. 

= 400 0,72 = 288  

288 = 0,047 <=> = 78  

För att beräkna hur länge branden pågår måste det totala energiinnehållet beräknas. Detta görs genom 
ekvation 6, där  ersätts med ett värde på  för tidningspapper.  står för kemikalisk 
värmeutveckling och tar hänsyn till förbränningseffektiviteten.  för tidningspapper är 14,4 kJ/g 
(SFPE, 2002).   

14,4 5000 = 72000 = 72  

Mängden energi som förbrukas i tillväxtfasen beräknas som arean under effektutvecklingskurvan 
under tillväxtfasen. Denna area beräknas genom integrering av ekvation 3. 

=
3

=
0,047 78

3
= 10621 = 7,4  

Antagandet att avsvalningsfasen påbörjas då 20 % av bränslet återstår kan göras (Staffansson, 2010). 
Energimängden som är kvar då avsvalningsfasen börjar kan alltså beräknas som 0,2 72 = 14,4 . 
Antag att förhållandet mellan tiderna för tillväxtfasen och avsvalningsfasen är samma som 
förhållandet mellan energiinnehållet i de olika faserna. 

= =
14,4
7,4

1,92 

Tidsåtgången för avsvalningsfasen kan nu beräknas som 1,92 78 = 150 sekunder. Antaget att 
avsvalningsfasen följer en spegelvänd t2-kurva kan ett -värde för den kurvan beräknas med en 
omskrivning av ekvation 3, se uträkningen nedan. 

= =
288
150

0,013 

Tidsåtgången för den stabila fasen med maximal effektutveckling enkelt beräknas genom att dividera 
fasens energiinnehåll med den utvecklade effekten. Energiinnehållet beräknas som 72 7,4 14,4 =
50,2  och tidsåtgången beräknas sedan som 50,2 0,288 = 174 . 

En t2-kurva kan nu tillverkas. En jämförelse mellan denna och brandförsöket från Initial fires kan 
också göras. De två kurvorna visas tillsammans i figur A.4. 
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Figur A.4. Jämförelse av t2-kurvan och brandförsöket från Initial fires för sopsäckar. 

Kurvorna i figur A.4 ovan anses vara lika varandra, då både tillväxthastigheten och maxeffekten har i 
princip identiskt utseende. Därför väljs, enligt tidigare resonemang, kurvan från Initial fires ut som 
representativt för sopsäckarna i personalrummet. 

A.1.2 Scenario B, brand i korridor 
Nedan redovisas de beräkningar och jämförelser behövs för att välja effektutvecklingskurvor för 
möblerna i korridoren. 

Städvagn 
Effektkurvan för städvagnen i korridoren anses kunna tillverkas på samma sätt som sopsäckarna i 
Scenario A. Därför väljs samma kurva, nämligen försök Y5.2/53 från Initial fires, ut som 
representativt för städvagnen i korridoren. 

Lätta fåtöljer 
Inget lämpligt brandförsök för scenariots lätta fåtöljer finns att finna i Initial fires. Därför används en 
konstruerad t2-kurva utan jämförelse. Tillväxthastigheten för en lätt fåtölj antas vara densamma som 

t2-kurvan för den större fåtöljen som finns beskriven i scenario A, men den totala mängd energi som 
frigörs vid branden antas vara hälften så stor.  

Den mängd energi som frigörs under branden i en stor fåtölj beräknas enligt nedan. Till att börja med 
beräknas den energi som frigörs under tillväxtfasen, det vill säga arean under effektutvecklingskurvan 
i denna fas. Denna area beräknas genom integrering av ekvation 3. 

=
3

=
0,047 140

3
= 45162 = 45  

Eftersom den stationära fasen pågår i 20 sekunder frigörs vid denna fas 20 952 = 19040 . Under 
förbränningen av en stor fåtölj frigörs alltså: 

45162 + 19040 = 109364 110  
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Andelen av den totala energiutvecklingen som frigörs under fåtöljbrandens tillväxtfasen beräknas 
nedan.  

45162
109364

= 0,441 = 44,1 % 

Antagandet att den lätta fåtöljen utvecklar hälften så mycket energi vid brand innebär en total 
utvecklad energimängd enligt uträkningen nedan. 

109364
2

= 54682 55  

Vid brand i lätt fåtölj antas tillväxtfasen utgöra lika stor andel som tillväxtfasen vid brand i den större 
fåtöljen, vilket innebär att det totala energiinnehållet som frigörs under tillväxtfasen kan beräknas 
enligt nedan. 

= 0.441 54682 = 24114 24  

Tiden för tillväxtfasen beräknas enligt ekvation 3, vilket resulterar i sambandet nedan. 

= 0,047
3

=> 24114 = 0,047
3

<=> = 115  

Den maximala effektutveckling som nås kan nu beräknas genom ekvation 3. 

= 0.047 115 = 600  

En t2-kurva kan nu tillverkas, denna redovisas i figur A.5 nedan. Vidare görs antagandet att 
effektutvecklingen i kurvan kan multipliceras med två då två likadana stolar brinner samtidigt. 

 

Figur A.5 Effektutveckling för lätt fåtölj. 

Bord 
Beräknas på samma sätt som matbordet i scenario A, se avsnitt A.1.1, men med arean 0,16 
kvadratmeter. Effekten blir här så låg att den anses kunna ignoreras. 
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A.1.3 Scenario C, brand i patientrum 
Nedan redovisas de beräkningar och jämförelser behövs för att välja effektutvecklingskurvor för 
möblerna i personalrummet. 

Sjukhussäng 
Från Initial fires väljs ett brandförsök tillhörande kategorin ”Hospital beds” och med benämningen 
Y6/10 ut, då beskrivningen av detta försöksobjekt anses stämma bäst överens med sängen i scenariot. 
Som jämförelse för detta försök skapas en t2-kurva med indata enligt tabell A.4 nedan. 

Tabell A.4 Indata till t2-kurva för Polyurethane innerspring mattress (including bedding) (Karlsson & 
Quintiere, 2000). 

 [kW/m2] 910 a  
Tillväxthastighet,  [kW/s2] Fast = 0,047 
Golvarea [m2] 0,8 2 = 1,6 (egna mätningar) 

 
Symbolen  a  vid  betyder att den maximala effektutvecklingen endast varar en kort stund. 
Typiskt för sådana bränslen är en snabb tillväxt och en motsvarande snabb avsvalning (Karlsson & 
Quintiere, 2000).  

Med hjälp av ovanstående indata kan maxeffekten och tillväxtfasens tidsåtgång beräknas enligt 
ekvationerna 2 och 3. 

= 910 1,6 = 1456  

1456 = 0,047 <=> = 176  

Antagandet görs att maxeffekten varar i 20 sekunder och att avsvalningsfasen är symetrisk med 
tillväxtfasen. En jämförelse mellan t2-kurvan och brandförsöket från Initial fires kan nu göras. De två 
kurvorna visas tillsammans i figur A.6. 

 

 

Figur A.6 Jämförelse av t2-kurvan och brandförsöket från Initial fires för sjukhussäng. 

 

Lätt fåtölj 
Den lätta fåtöljen i patientrummet anses vara likadan som de lätta fåtöljerna i scenario B. Därför väljs 
samma t2-kurva ut som representativt för den lätta fåtöljen i patientrummet. 
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Fåtölj 
Fåtöljen i patientrummet anses vara likadan som fåtöljerna i scenario A. Därför väljs samma kurva, 
nämligen försök Y5.3/11 från Initial fires, ut som representativt för fåtöljen i patientrummet. 

Gardiner 
Gardinerna antas vara gjorda av bomull och bestå av totalt fem kvadratmeter tyg. Enligt försök blir då 
den maximala effektutvecklingen 188 kW (SFPE, 2002). Tillväxtfasen antas vara snabb, vilket 
resulterar i effektutvecklingskurvan som presenteras i figur A.7. 

 

Figur A.7 Effektutveckling för gardiner 

Byrå 
Inget lämpligt brandförsök för scenariots lätta fåtöljer finns att finna i Initial fires. Därför används en 
konstruerad t2-kurva utan jämförelse. Indata till effektkurvan redovisas i tabell A.5 nedan.  

Tabell A.5 Indata till t2-kurva för Particle board wardrobe/chest of drawers (Karlsson & Quintiere, 2000). 

 [kW/m2] 2550 a  
Tillväxthastighet,  [kW/s2] Fast = 0,047 
Golvarea [m2] 0,4 0,8 = 0,32 (egna mätningar) 

 
Symbolen  a  vid  betyder att den maximala effektutvecklingen endast varar en kort stund. 
Typiskt för sådana bränslen är en snabb tillväxt och en motsvarande snabb avsvalning (Karlsson & 
Quintiere, 2000).  

Med hjälp av ovanstående indata kan maxeffekten och tillväxtfasens tidsåtgång beräknas enligt 
ekvationerna 2 och 3. 

= 2550 0,32 = 816  

816 = 0,047 <=> = 132  

Antagandet görs att maxeffekten varar i 20 sekunder och att avsvalningsfasen är symmetrisk med 
tillväxtfasen. t2-kurvan visas i figur A.7. 
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Figur A.7 Effektutveckling för byrå. 

Bord 
Beräknas på samma sätt som matbordet i scenario A, se avsnitt A.1.1, men med arean 0,16 
kvadratmeter. Effekten blir här så låg att den kan ignoreras. 

A.2 Beräkning av spridning mellan möbler 
Nedan redovisas beräkningarna av tiden för spridning mellan möblerna i de olika scenarierna. 
Beräkningarna görs främst med strålningsberäkningar genom ekvation 8, för strålning mellan flamma 
och exponerat föremål. Denna ekvation approximerar den strålande flamman till en vertikal rektangel 
där flamhöjden, L [m], är rektangelns höjd och brandens diameter, D [m], är rektangelns bredd 
(Staffansson, 2010). För spridningsberäkningarna med ekvation 8 görs, bland annat, följande 
antaganden: 

 Brandens strålande fraktion antas vara 0,3. Detta värde är en rekommendation från 
Staffansson (2010) för bränder där det verkliga värdet är okänt. 

 Ingen hänsyn tas till strålning från varma brandgaser eller så kallade ceiling-jet flammor. 
 Samtliga föremål i scenarierna antas antända då de träffas av en strålning på 10 kW/m2. Detta 

värde rekommenderas för antändning med pilotlåga (Staffansson, 2010), vilket i de aktuella 
scenarierna skulle kunna representeras av en gnista från brinnande objekt. 10 kW/m2 anges 
även i annan litteratur som ett lämpligt värde att använda på lättantändliga material 
(Barbuskas, 1981). I rapporten Burning rate of solid wood measured in a heat release rate 
calorimeter av Tran och White (1992) sidan 200 presenteras en tabell med kritisk strålnings 
för ett antal trämaterial. Dessa strålningsnivåer ligger alla nära 10 kW/m2. 

 Informationen från dessa källor anses påvisa att 10 kW/m2 är ett konservativt värde som i viss 
mån kompenserar för de strålningskällor som ignoreras i punkten ovan. 

 Strålning som kommer från två olika brinnande föremål kan adderas även om de inte träffar 
precis samma punkt, så länge som de träffar på samma sida av det mottagande objektet.  

I beräkningarna söks den effektutveckling som krävs från det/de strålande föremålet/föremålen för att 
den kritiska strålningsnivån 10 kW/m2 ska uppnås. Flera av variablerna är okända eller beroende av 
varandra, därför är det nödvändigt att använda itererande beräkningar. Alla steg i iterationen kommer 
inte att redovisas, utan bara beräkningen för det förhållande som först ger den kritiska strålningen 10 
kW/m2. Den exakta effektutvecklingen som ger 10 kW/m2 kommer inte att kunna beräknas då 
itereringen enbart sker med de delvärden som erhållits vid framtagningen av objektens respektive 
effektutvecklingskurvor, alltså med fem-, eller trettio sekunders intervall.  
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Synfaktorn kan beräknas genom att dela upp flammans yta i olika delytor och sedan beräkna 
synfaktorn för var och en av dessa delytor. Den totala synfaktorn beräknas sedan genom att addera 
synfaktorerna för delytorna (Drysdale, 2009). Dessa beräkningar visas i avsnitt 4 av denna bilaga. 

A.2.1 Scenario A, brand i personalrum 
Nedan redovisas beräkningarna av tiden för spridning mellan möblerna i scenario A. 

Spridning till fyra köksstolar 
Branden startar, som tidigare beskrivet, i en av fåtöljerna. Av figur 5.3 framgår att de närmsta 
föremålen är de fyra köksstolarna på den närmaste sidan av matbordet, därför görs den första 
beräkningen på dessa. Stolarna är på något olika avstånd från fåtöljen men i beräkningarna görs 
förenklingen att avståndet är samma, de kommer alltså att träffas av samma infallande strålning. 
Fåtöljens golvarea är 0,7 0,8 meter, det vill säga 0,56 m2. För att bestämma ett värde på fåtöljens 
diameter uppskattas arean till en cirkel som då får diametern 0,84 m. Vid iterering av beräkningarna 
för inkommande strålning framkommer att förhållandet som ger det värde på   närmast 10 kW/m2 
är 320 kW effektutveckling hos branden i fåtöljen. Beräkningsgången för detta redovisas nedan. 

Flamhöjden för fåtöljen kan beräknas enligt ekvation 7 då 12, vilket är innanför testat 
område. 

= 0,23 320 1.02 0,84 = 1,45  

Synfaktorerna kan nu beräknas. Avstånd och övriga mått som behövs till beräkningen visas i figur 
(A.8). 

 

Figur A.8 Mått och avstånd för synfaktorsberäkning mellan fåtölj och köksstolar. 

Beräkningar som redovisas i avsnitt 4 av denna bilaga visar att synfaktorn i ovanstående fall blir 
0,328. Strålningen som faller mot den lätta fåtöljen kan nu beräknas med ekvation 8 enligt följande: 

=
0,328 0,5 0,3 230

1,45 0,84
12,9  

Detta värde ligger en bit över 10 kW/m2, men det är det värdet som hamnar närmast. Beräkningen 
visar således att spridning av branden från fåtöljen till de fyra köksstolarna på den närmaste sidan av 
matbordet sker då fåtöljen når effektutvecklingen 320 kW, det vill säga efter 180 sekunder.  
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Spridning till matbord 
Nästa beräkning som görs är till matbordet som står mitt i rummet. Diametern på flamman i fåtöljen 
beräknas på samma sätt som tidigare till 0,84 . Vid iterering av beräkningarna för inkommande 
strålning framkommer att förhållandet som ger det värde på   närmast 10 kW/m2 är 550 kW 
effektutveckling hos branden i fåtöljen. Beräkningsgången för detta redovisas nedan. 

Flamhöjden för fåtöljen kan beräknas enligt ekvation 7 då 15, vilket är innanför testat 
område. 

= 0,23 550 1.02 0,84 = 2,0  

Flamman blir så pass hög att den, ifall den vore fritt brinnande, når över takets nivå. I enighet med de 
antaganden som gjorts kommer hänsyn i de fortsatta beräkningarna endast att tas till den del av 
flamman som är under takets nivå. Detta gör att flamhöjden i de fortsatta beräkningarna ses som 
avståndet mellan fåtöljen och taket, det vill säga 1,8 meter. Synfaktorerna kan nu beräknas. Avstånd 
och övriga mått som behövs till beräkningen visas i figur A.9. 

 

Figur A.9 Mått och avstånd för synfaktorsberäkning mellan fåtölj och matbord. 

Beräkningar som redovisas i avsnitt 4 av denna bilaga visar att synfaktorn i ovanstående fall blir 
0,232. Strålningen som faller mot den lätta fåtöljen kan nu beräknas med ekvation 8 enligt följande: 

=
0,232 0,5 0,3 550

1,8 0,84
12,7  

Detta värde ligger en bit över 10 kW/m2, men det är det värdet som hamnar närmast. Beräkningen 
visar således att spridning av branden till matbordet sker då fåtöljen når effektutvecklingen 550 kW, 
det vill säga efter 210 sekunder. I detta skede brinner även stolarna bredvid bordet, men dessa har just 
antänds och har fortfarande en låg effektutveckling, därför försummas dessa i beräkningen. 

Spridning till fåtölj två 
Nästa spridningsberäkning som görs är till den andra fåtöljen i rummet. I detta fall kommer infallande 
strålning att komma från både den första fåtöljen och de fyra närmsta köksstolarna. Strålningen från 
köksstolarna kommer att beräknas var stol för sig. Av figur 5.3 framgår att en pelare är placerad 
mellan de två fåtöljerna. Detta anses dock inte påverka strålningsberäkningarna då den yttersta delen 
av den andra fåtöljen ändå kommer att se hela flamman. Diametern på flamman i fåtöljen beräknas på 
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samma sätt som tidigare till 0,84 , medans flamman i en köksstol approximeras till en cirkel med 
diametern (0,4 0,4) 0,45 .  

Vid iterering av beräkningarna för inkommande strålning framkommer att förhållandena som ger det 
värde på   närmast 10 kWm2 är kombinationen av effektutvecklingarna 550 kW från branden i 
fåtöljen och 40 kW från var och en av köksstolarna. Beräkningsgången för detta redovisas nedan. 

Flamhöjden för fåtöljen kan beräknas enligt ekvation 7 då 15, vilket är innanför testat 
område. 

= 0,23 550 1.02 0,84 = 2,0  (1,8 meter till taket) 

Även flamhöjden för köksstolarna kan beräknas enligt ekvation 7 då 10, vilket är innanför 
testat område. 

= 0,23 40 1.02 0,45 = 0,55  

Synfaktorerna kan nu beräknas. Avstånd och övriga mått som behövs till beräkningen visas i figur 
A.10. 

 

Figur A.10 Mått och avstånd för synfaktorsberäkning mellan fåtölj ett och fåtölj två samt mellan köksstolar 
och fåtölj två. 

Beräkningar som redovisas i avsnitt 4 av denna bilaga visar att synfaktorn till fåtöljens flamma blir 
0,10 och att synfaktorerna till köksstolarna, i turordning efter deras avstånd till fåtölj två, blir 
0,112, 0,072, 0,048 och 0,036. Strålningen som faller mot fåtöljen kan nu beräknas med ekvation 8 
enligt följande: 

=
0,10 0,5 0,3 550

1,8 0,84
+

(0,112 + 0,072 + 0,048 + 0,036) 0,5 0,3 40
0,55 0,45

 

 
5,5 + 6,5 = 12,0  

Spridning av branden till fåtölj två sker alltså då fåtölj ett och köksstolarna når effektutvecklingarna 
550 respektive 40 kW, det vill säga 210 sekunder efter att fåtölj ett först antändes. 
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Spridning till sopsäckar 
I rummet finns ett antal sopsäckar. Enligt resonemanget i bilaga A behandlas dessa som ett gemensamt 
bränsleobjekt. I de förstsatta beräkningarna görs antagandet att dessa sopor antänder vid den tidpunkt 
då huvuddelen av de brännbara objekten i rummet fattat eld. Detta anses vara vid den tidpunk då 
strålningsberäkningarna påvisar antändning på matbordet och fåtölj två, alltså vid 210 sekunder efter 
scenariots början. 

Spridning till fem köksstolar 
Eftersom de fem köksstolarna på bortre sidan av matbordet, sett från fåtöljen, till stor del är skymda av 
matbordet anses en strålningsberäkning inte vara lämplig för beräkning av brandspridning till dessa 
föremål. Istället görs antagandet att stolarna antänds då matbordet har nått sin maximala 
effektutveckling. Detta sker vid tidpunkten 270 sekunder efter scenariots början. 

A.2.2 Scenario B, brand i korridor 
Nedan redovisas beräkningarna av tiden för spridning mellan möblerna i scenario B. Branden startar, 
som tidigare beskrivet, i en städvagn. Samtliga brännbara föremål i närheten antas vara på samma 
avstånd från startobjektet, viket medför att endast en spridningsberäkning kommer att behöva göras.  
Vagnens golvarea är 0,9 0,8 meter, det vill säga 0,72 m2. För att bestämma ett värde på sängens 
diameter uppskattas arean till en cirkel som då får diametern 0,96 m. Vid iterering av beräkningarna 
för inkommande strålning mot de lätta fåtöljerna och bordet framkommer att förhållandet som ger det 
värde på   närmast 10 kW/m2 är 345 kW effektutveckling hos branden i städvagnen. 
Beräkningsgången för detta redovisas nedan. 

Flamhöjden för städvagnen kan beräknas enligt ekvation 7 då 9, vilket är innanför testat 
område. 

= 0,23 345 1.02 0,96 = 1,4  

Synfaktorerna kan nu beräknas. Avstånd och övriga mått som behövs till beräkningen visas i figur 
A.11. 

 

Figur A.11 Mått och avstånd för synfaktorsberäkning mellan städvagn och två lätta fåtöljer plus ett bord. 

Beräkningar som redovisas i avsnitt 4 av denna bilaga visar att synfaktorn i ovanstående fall blir 
0,272. Strålningen som faller mot den lätta fåtöljen kan nu beräknas med ekvation 8 enligt följande: 

=
0,272 0,5 0,3 345

1,4 0,96
10,5  
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Spridning av branden från städvagnen till de två lätta fåtöljerna och bordet sker alltså då vagnen når 
effektutvecklingen 345 , det vill säga efter 60 sekunder.  

A.2.3 Scenario C, brand i patientrum 
Nedan redovisas beräkningarna av tiden för spridning mellan möblerna i scenario C. 

Spridning till lätt fåtölj 
Branden startar, som tidigare beskrivet, i sjukhussängen. Av figur 5.6 framgår att det närmsta 
föremålet är den lätta fåtöljen, därför görs den första beräkningen på detta föremål. Sängens golvarea 
är 0,8 2,0 meter, det vill säga 1,6 m2. För att bestämma ett värde på sängens diameter uppskattas 
arean till en cirkel som då får diametern 1,4 m. Vid iterering av beräkningarna för inkommande 
strålning framkommer att förhållandet som ger det värde på   närmast 10 kW/m2 är 622 kW 
effektutveckling hos branden i sjukhussängen. Beräkningsgången för detta redovisas nedan. 

Flamhöjden för sängen kan beräknas enligt ekvation 7 då 9, vilket är innanför testat 
område. 

= 0,23 622 1.02 1,4 = 1,6   

 

Flamman blir så pass hög att den, ifall den vore fritt brinnande, når över takets nivå. I enighet med de 
antaganden som gjorts kommer hänsyn i de fortsatta beräkningarna endast att tas till den del av 
flamman som är under takets nivå. Detta gör att flamhöjden i de fortsatta beräkningarna ses som 
avståndet mellan sängen och taket, det vill säga 1,3 meter. Synfaktorerna kan nu beräknas. Avstånd 
och övriga mått som behövs till beräkningen visas i figur A.12. 

 

Figur A.12 Mått och avstånd för synfaktorsberäkning mellan sjukhussäng och lätt fåtölj. 

Beräkningar som redovisas i avsnitt 4 av denna bilaga visar att synfaktorn i ovanstående fall blir 
0,202. Strålningen som faller mot den lätta fåtöljen kan nu beräknas med ekvation 8 enligt följande: 

=
0,202 0,5 0,3 622

1,3 1,4
10,4  

Spridning av branden från sjukhussängen till den lätta fåtöljen sker alltså då sängen når 
effektutvecklingen 622 kW, det vill säga efter 115 sekunder.  
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Spridning till fåtölj 
Nästa spridningsberäkning som görs är till fåtöljen som står vid fönstret. I detta fall kommer infallande 
strålning att komma från både sjukhussängen och den lätta fåtöljen. Diametern på flamman i sängen 
beräknas på samma sätt som tidigare till 1,4 , medans den lätta fåtöljens flamma approximeras till en 
cirkel med diametern (0,7 0,8) 0,84 .  

Vid iterering av beräkningarna för inkommande strålning framkommer att förhållandena som ger det 
värde på   närmast 10 kW/m2 är kombinationen av effektutvecklingarna 1439 kW från branden i 
sjukhussängen och 169 kW från branden i den lätta fåtöljen. Beräkningsgången för detta redovisas 
nedan. 

Flamhöjden för sängen kan beräknas enligt ekvation 7 då 13, vilket är innanför testat 
område. 

= 0,23 1439 1.02 1,4 = 2,8  (1,3 meter till taket) 

Även flamhöjden för den lätta fåtöljen kan beräknas enligt ekvation 7 då 9, vilket är 
innanför testat område. 

= 0,23 169 1.02 0,84 = 0,93  

Synfaktorerna kan nu beräknas. Avstånd och övriga mått som behövs till beräkningen visas i figur 
A.13. 

 

Figur A.13 Mått och avstånd för synfaktorsberäkning mellan sjukhussäng och fåtölj samt mellan lätt fåtölj 
och fåtölj. 

Beräkningar som redovisas i avsnitt 4 av denna bilaga visar att synfaktorn till sängens flamma blir 
0,06 och att synfaktorn till den lätta fåtöljens flamma blir 0,104. Strålningen som faller mot fåtöljen 
kan nu beräknas med ekvation 8 enligt följande: 

=
0,06 0,5 0,3 1439

1,3 1,4
+

0,104 0,5 0,3 169
0,93 0,84

7,1 + 3,5 = 10,5  

 

Spridning av branden till fåtöljen sker alltså då sängen och den lätta fåtöljen nås effektutvecklingarna 
1439 respektive 169 kW, det vill säga 175 sekunder efter att sängen först antändes. 
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Spridning till gardiner 
Då gardinerna är på in princip samma plats som fåtöljen görs antagande att dessa antänder samtidigt, 
alltså 175 sekunder efter det att sängen antänds.  

Spridning till byrå 
Nästa spridningsberäkning som görs är till byrån. Även i detta fall kommer infallande strålning att 
komma från sjukhussängen och den lätta fåtöljen. Diametern på flammorna i sängen och den lätta 
fåtöljen beräknas precis som tidigare till 1,4 respektive 0,84 meter.  

Vid iterering av beräkningarna för inkommande strålning framkommer att förhållandena som ger det 
värde på   närmast 10 kW/m2 är kombinationen av effektutvecklingarna 1280 kW från branden i 
sjukhussängen och 118 kW från branden i den lätta fåtöljen. Beräkningsgången för detta redovisas 
nedan.  

Flamhöjden för sängen kan beräknas enligt ekvation 7 då 12, vilket är innanför testat 
område. 

= 0,23 1280 1.02 1,4 = 2,5  (1,3 meter till taket) 

Även flamhöjden för den lätta fåtöljen kan beräknas enligt ekvation 7 då 8, vilket är 
innanför testat område. 

= 0,23 118 1.02 0,84 = 0,69  

Synfaktorerna kan nu beräknas. Avstånd och övriga mått som behövs till beräkningen visas i figur 
A.14. 

 

Figur A.14 Mått och avstånd för synfaktorsberäkning mellan sjukhussäng och byrå samt mellan lätt fåtölj och 
byrå. 

Beräkningar som redovisas i avsnitt 4 av denna bilaga visar att synfaktorn till sängens flamma blir 
0,088 och att synfaktorn till den lätta fåtöljens flamma blir 0,024. Strålningen som faller mot byrån 
kan nu beräknas med ekvation 8 enligt följande: 

=
0,088 0,5 0,3 1280

1,3 1,4
+

0,024 0,5 0,3 118
0,69 0,84

9,3 + 0,8 = 10,1  

 

Spridning av branden till fåtöljen sker alltså då sängen och den lätta fåtöljen nås effektutvecklingarna 
1280 respektive 118 kW, det vill säga 165 sekunder efter att sängen först antändes. 
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A.3 Beräkning av övertändning och ventilationskontroll 
I följande avsnitt redovisas beräkningar för övertändning och ventilationskontroll. Beräkningarna 
genomförs endast på scenarierna A och C, då effektutvecklingen i scenario B anses vara för liten i 
förhållande till utrymmets storlek för att någon av dessa fenomen skall kunna inträffa.  

5.3.1 Scenario A, brand i personalrum 
För att uppskatta vilken effektutveckling som krävs för att övertändning ska ske måste först den 
termiska penetrationstiden hos väggarna beräknas. Denna beräkning görs med ekvation 9, där 
väggarnas tjocklek, , sätts till 0,2 meter och värmediffusionsförmågan, , avläses för väggmaterialet 
betong till 5,7 10 /s från Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). 

=
0,2

5,7 10
= 17544 5  

Eftersom den termiska penetrationstiden beräknas vara flera timmar och de scenarier som kommer att 
konstrueras högst kommer att vara i några minuter kan slutsatsen göras att t <<  och ekvation 10 kan 
användas för att bestämma det effektiva värmeledningstalet,  , där  avläses för väggmaterialet 
betong till 2*106 W 2 s / m4 K 2 från Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). 
Beräkningen görs inledningsvis för två karaktäristiska tidpunkter, två och tio minuter. Två minuter ses 
som en tidpunkt som kan bli aktuell vid snabb övertändning och tio minuter ses som en typisk tidpunkt 
för räddningstjänsten att komma till platsen. Det kan även bli aktuellt genomföra beräkningen på 
ytterligare tidpunkter under tiden som scenariots totala effektkurva framräknas. 

Två minuter:                              = = 0,1291   

Tio minuter:                               = = 0,05779  

För beräkning av effektutvecklingen som krävs för övertändning,  , används Ekvation 11. Först 
beräknas dock öppningarnas totala area,  , öppningshöjden,  , och rummets totala 
inneslutningsarea , genom ekvationerna 12-14. 

= 0,8 2 = 1,6  

=
1,6 2

1,6
= 2  

= 2(4,08 2,3 + 4,93 2,3 + 4,08 4,93) 1,6 = 80  

Två minuter:                     = 610 0,1291 80 1,6 2 = 2950  

Tio minuter:                     = 610 0,05779 80 1,6 2 = 1970  

En beräkning av hur stor effektutveckling det syre som strömmar inte genom den öppna dörren räcker 
till görs genom ekvation 15. 

= 1500 1,6 2 = 3394 2,4  
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Då effektutvecklingskurvorna från de objekt som antänt enligt beräkningarna i avsnitt 2 av denna 
bilaga adderas till en total effektutvecklingskurva får den ett utseende enligt figur A.15 nedan. Lägg 
märke till att denna kurva inte innehåller allt brännbart material i rummet. Inga spridningsberäkningar 
har ännu gjorts på majoriteten av brandbelastningen, i form av kökshyllor och ett vitrinskåp.  

 

Figur A.15 Effektutvecklingskurva för personalrummet för övertändningskontroll. 

Den maximala effektutvecklingen som uppnås i rummet med de möbler som hittills räknats med är 
2250 kW. Eftersom de beräkningarna som tidigare gjorts för effektutvecklingen som krävs för 
övertändning visar att vid 10 minuter är 1970 , alltså under den beräknade maxeffekten, kan 
det vara av intresse att göra en ny beräkning av  vid 450 sekunder, vilket är tidpunkten för den 
maximala effektutvecklingen. Beräkningarna görs på samma sätt som tidigare med ekvationerna 10 
och 11. 

=
10

450
= 0,06667  

= 610 0,06667 80 1,6 2 = 2120  

Effektutvecklingen vid tidpunkten 450 sekunder överstiger alltså  för samma tidpunkt, vilket 
medför att övertändning kan förväntas ske. Vid övertändning kan antagandet göras att fönsterrutorna 
går sönder (Staffansson, 2010), vilket medför att branden får tillgång till luft från både dörren och de 
två fönstren. Inga individuella effektkurvor beräknas för vitrinskåpet eller kökshyllorna, då det anses 
att dessa kommer att generera tillräckligt hög effekt för att branden ska bli ventilationskontrollerad. 
Effektutvecklingen för den ventilationskontrollerade branden kan nu beräknas med hjälp av 
ekvationerna 12, 13 och 15. 

= (0,8 2) + ( 1,1) + (0,5 1,1) = 4,35  

=
1,6 2 + 2,75 1,1

4,35
= 1,43  

= 1500 4,35 1,43 = 7803 7,8  
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Den fullt utvecklade branden antas pågå tills 20 % av bränslet återstår. Den totala energin som 
kommer att förbrännas beräknas med hjälp några enkla antaganden. Det bör noteras att de antaganden 
som görs är ganska grova, dels för att minska beräkningsbördan men framför allt för att noggrannare 
beräkningar är onödiga med tanke på de osäkerheter som redan finns. Först och främst uppskattas 
vikten hos det brännbara materialet som återstår då branden når övertändning med hjälp av uppgifter 
från bland annat Ikeas hemsida. Dessa uppskattningar presenteras i tabell A.6 nedan. 

Tabell A.6 Uppskattad vikt av möbler i personalrummet. 

Möbel Vikt [kg] 
Vitrinskåpet 50  
Kökshyllor och lådor 100 
Övriga möbler 100 

 
För att beräkna det totala energiinnehållet multipliceras, enligt ekvation 6, möblernas vikt med deras 
förbränningsvärme,  , som i denna förenklade beräkning antas kunna hämtas från björk för 
samtliga möbler.  för björk ligger på 20  (SFPE, 2009).  

= 250 20 = 5000  

Avsvalningsfasen kan förväntas börja då 80 % av detta har förbränts (Staffansson, 2010), alltså vid 
0,8 5000 = 4000 MJ. Om detta tal divideras med effektutvecklingen fås den tidpunkt då 
avsvalningsfasen börjar.  

=
4000 
7,8 

= 513  ,    513 + 450 = 963  

Avsvalningsfasen antas vara linjär och tiden för denna kan beräknas genom en likadan beräkning som 
ovan där resultatet multipliceras med två, vilket inses då man ser till beräkningsgången för arean av en 
trekant. 

ö = 2 =
1000

7,8
2 = 256  

 

5.3.2 Scenario C, brand i patientrum 
För att uppskatta vilken effektutveckling som krävs för att övertändning ska ske måste först den 
termiska penetrationstiden hos väggarna beräknas. Denna beräkning görs med ekvation 9, där 
väggarnas tjocklek, , sätts till 0,2 meter och värmediffusionsförmågan, , avläses för väggmaterialet 
betong till 5,7 10 /s från Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). 

=
0,2

5,7 10
= 17544 5  

Eftersom den termiska penetrationstiden beräknas vara flera timmar och de scenarios som kommer att 
konstrueras högst kommer att vara några minuter kan slutsatsen göras att t <<  och ekvation 10 kan 
användas för att bestämma det effektiva värmeledningstalet,  , där  avläses väggmaterialet 
betong till 10   från Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). 
Beräkningen görs inledningsvis för två karakteristiska tidpunkter, två och tio minuter. Två minuter ses 
som en tidpunkt som kan bli aktuell vid snabb övertändning och tio minuter ses som en typisk tidpunkt 
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för räddningstjänsten att komma till platsen. Det kan även bli aktuellt genomföra beräkningen på 
ytterligare tidpunkter under tiden som scenariots totala effektkurva framräknas. 

Två minuter:                                = = 0,1291  

Tio minuter:                                = = 0,05779  

För beräkning av effektutvecklingen som krävs för övertändning,  , används ekvation 11. Först 
beräknas dock öppningarnas totala area,  , öppningshöjden,  , och rummets totala inre area, , 
genom ekvationerna 12-14.  

= 1,1 2 = 2,2  

=
2,2 2

2,2
= 2  

= 110,89 2,2 108  

Två minuter:                   = 610 0,1291 108 2,2 2 = 4030  

Tio minuter:                  = 610 0,05779 108 2,2 2 = 2700  

En beräkning av hur stor effektutveckling det syre som strömmar inte genom den öppna dörren räcker 
till görs genom ekvation 15. 

= 1500 2,2 2 4700  

Med den i avsnitt 2 av denna bilaga beräknade informationen om tiden för spridning mellan de olika 
objekten i patientrummet kan effektutvecklingskurvorna från avsnitt 1 av denna bilaga sättas samman 
och adderas till en total effektutveckling. Denna effektutveckling når aldrig över 1700  och 
eftersom  vid tio minuter är hela 2700  kan slutsatsen dras att övertändning i patientrummet 
inte kommer att ske. 

A.4 Synfaktorsberäkningar 
Nedan redovisas de synfaktorsberäkningar som gjorts vid beräkningarna de dimensionerande 
brandscenarierna. Först delas den strålande flamman in i två eller fyra delytor beroende på hur den är 
placerad i förhållande till det mottagande objektet. För varje yta bestäms sedan två dimensionslösa tal 
enligt ekvationerna 16 och 17 (Drysdale, 2009). 

 

= ( )  
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 ska väljas som delytans kortare sida,  ska väljas som delytans längre sida och  väljs som 
avståndet mellan ytans inre hörn och det mottagande objektet (Drysdale, 2009). Se figur A.15 för 
schematisk bild över definitionen av sträckorna  och .  

 

Figur A.15 Schematisk bild över definitionen av sträckorna L1, L2 och D. 

Då talen S och  har beräknats kan ett värde för synfaktorn mellan flammans delyta och det 
mottagande objektet avläsas ur tabell 2.7 i An Introduktion to Fire Dynamics av Dougal Drysdale 
(2009). För beräkning av flammans totala synfaktor adderas delytornas synfaktorer med varandra. 
Eftersom många itererande beräkningar kommer att genomföras i scenarierna avrundas av 
beräkningsbekvämlighetsskäl talen S och  till närmaste värde som står angivet i tabellen. 

A.4.1 Scenario A, brand i personalrum 
Nedan redovisas strålningsberäkningar från scenario A, brand i personalrum. Endast de beräkningar 
som ger den kritiska strålningsnivån närmast 10 kW/m2 visas. 

Spridning till fyra köksstolar 
Flamhöjden från den strålande flamman är 1,45 meter och bredden är 0,84 meter. Då de mottagande 
objekten högst kommer att nå upp till 0,5 meter över flammans bas kan denna delas in i fyra delytor 
där de två övre har måtten 0,42 0,95 (bredd  höjd)och de nedre har måtten 0,42 0,5. De 
dimensionslösa talen och synfaktorerna kan nu beräknas. 

Fåtölj  köksstolar 

= 0,42 0,95 = 0,442 0,4   ,    = (0,42 0,95) 0,8 = 0,62 0,6     =
0,096 

= 0,42 0,5 = 0,84 0,8    ,    = (0,42 0,5) 0,8 = 0,33 0,3      = 0,068 

Den totala synfaktorn kan nu beräknas som (0,096 + 0,068) . 

Spridning till matbord 
Flamhöjden från den strålande flamman är 1,8 meter och bredden är 0,84 meter. Då de mottagande 
objekten högst kommer att nå upp till 0,3 meter över flammans bas kan denna delas in i fyra delytor 
där de två övre har måtten 0,42 1,5 (bredd  höjd)och de nedre har måtten 0,42 0,3. De 
dimensionslösa talen och synfaktorerna kan nu beräknas. 

Fåtölj  köksstolar 
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= 0,42 1,5 = 0,28 0,3   ,    = (0,42 1,5) 1 = 0,63 0,6     = 0,088 

= 0,3 0,42 = 0,71 0,7    ,    = (0,42 0,3) 1 = 0,13 0,1      = 0,028 

Den totala synfaktorn kan nu beräknas som (0,088 + 0,028) . 

Spridning till fåtölj två 
Strålning från både en flamma i fåtölj ett och fyra likadana flammor i köksstolarna kommer att 
beräknas. Sjukhussängens flamma är 1,8 meter och bredden är 0,42 meter, det motsvarande måtten 
köksstolarnas flammor är 0,55 meter respektive 0,45 meter. Flamman från fåtölj ett delas in i fyra lika 
stora delytor eftersom synfaktorn blir störst om den kan beräknas från en punkt mitt i flamman. Dessa 
ytor får måtten 0,42 0,9 meter (bredd  höjd).  Även flammorna från köksstolarna delas in i fyra lika 
stora ytor, dessa får måtten 0,23 0,27 (bredd  höjd). De dimensionslösa talen och synfaktorerna kan 
nu beräknas. 

Fåtölj ett  fåtölj två 

= 0,42 0,9 = 0,47 0,5    ,    = (0,42 0,9) 2 = 0,094 0,09      = 0,025 

Den totala synfaktorn kan nu beräknas som 0,025 = . 

Köksstolar  fåtölj två 

= 0,23 0,27 = 0,85 0,9 (blir samma för alla) 

= (0,23 0,27) 0,8 = 0,097 0,10   = 0,028 

Den totala synfaktorn för stolen på 0,8 meters avstånd kan nu beräknas som 0,028 = . 

= (0,23 0,27) 1 = 0,062 0,06   = 0,018 

Den totala synfaktorn för stolen på 1,0 meters avstånd kan nu beräknas som 0,018 = . 

= (0,23 0,27) 1,3 = 0,037 0,04   = 0,012 

Den totala synfaktorn för stolen på 1,3 meters avstånd kan nu beräknas som 0,028 = . 

= (0,23 0,27) 1,5 = 0,028 0,03   = 0,009 

Den totala synfaktorn för stolen på 1,5 meters avstånd kan nu beräknas som 0,009 = . 

A.4.2. Scenario B, brand i korridor 
Nedan redovisas strålningsberäkningar från scenario B, brand i korridor. Endast de beräkningar som 
ger den kritiska strålningsnivån närmast 10 kW/m2 visas. 

Flamhöjden från den strålande flamman är 1,4 meter och bredden är 0,96 meter. Då alla de mottagande 
objekten högst kommer att nå upp till mitten av flamman kan denna delas in i fyra lika stora delytor 
med måtten 0,48 0,7 (bredd  höjd). De dimensionslösa talen och synfaktorerna kan nu beräknas. 

Städvagn  Två lätta fåtöljer + bord 

= 0,48 0,7 = 0,69 0,7  ,  = (0,48 0,7) 1 = 0,336 0,3    = 0,068 
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Den totala synfaktorn kan nu beräknas som 0,068 = . 

A.4.3. Scenario C, brand i patientrum 
Nedan redovisas strålningsberäkningar från scenario C, brand i patientrum. Endast de beräkningar som 
ger den kritiska strålningsnivån närmast 10 kW/m2 visas. 

Spridning till lätt fåtölj 
Flamhöjden från den strålande flamman är 1,3 meter och bredden är 1,4 meter. Då det mottagande 
objektet högst kommer att nå upp till 0,5 meter över flammans bas kan denna delas in i fyra delytor 
där de två övre har måtten 0,7 0,8 (bredd  höjd)och de nedre har måtten 0,7 0,5. De 
dimensionslösa talen och synfaktorerna kan nu beräknas. 

Sjukhussäng  lätt fåtölj 

= 0,7 0,8 = 0,875 0,9    ,    = (0,7 0,8) 1,5 = 0,249 0,2      = 0,051 

= 0,5 0,7 = 0,71 0,7    ,    = (0,5 0,7) 1,5 = 0,156 0,2      = 0,050 

Den totala synfaktorn kan nu beräknas som (0,051 + 0,050) . 

Spridning till fåtölj 
Strålning från både en flamma i sjukhussängen och en flamma i den lätta fåtöljen kommer att 
beräknas. Sjukhussängens flamma är 1,3 meter och bredden är 1,4 meter, det motsvarande måtten för 
den lätta fåtöljens flamma är 0,93 meter respektive 0,84 meter. Vad gäller sängens flamma kommer 
det mottagande objektet högst att nå upp till 0,5 meter över flammans bas. Denna flamma delas då in i 
fyra delytor där de två övre har måtten 0,7 0,8 meter (bredd  höjd) och de nedre har måtten 
0,7 0,5 meter.  Flamman från den lätta fåtöljen kan delas in i fyra lika stora ytor, eftersom synfaktorn 
blir störst om den kan beräknas från en punkt mitt i flamman. Dessa ytor får måtten 0,42
0,465 (bredd  höjd). De dimensionslösa talen och synfaktorerna kan nu beräknas. 

Sjukhussäng  fåtölj 

= 0,7 0,8 = 0,875 0,9    ,    = (0,7 0,8) 3 = 0,062 0,06      = 0,018 

= 0,5 0,7 = 0,71 0,7    ,    = (0,5 0,7) 3 = 0,039 0,04      = 0,012 

Den totala synfaktorn kan nu beräknas som (0,018 + 0,012) . 

Lätt fåtölj  fåtölj 

= 0,42 0,465 = 0,91 0,9  ,  = (0,42 0,465) 1,5 = 0,0868 0,09    = 0,026 

Den totala synfaktorn kan nu beräknas som 0,026 = . 

Spridning till byrå 
Strålning från både en flamma i sjukhussängen och en flamma i den lätta fåtöljen kommer att 
beräknas. Sjukhussängens flamma är 1,3 meter och bredden är 1,4 meter, det motsvarande måtten för 
den lätta fåtöljens flamma är 0,68 meter respektive 0,84 meter. Vad gäller sängens flamma kommer 
det mottagande objektet högst att nå upp till 0,5 meter över flammans bas. Denna flamma delas då in i 
fyra delytor där de två övre har måtten 0,7 0,8 meter (bredd  höjd) och de nedre har måtten 
0,7 0,5 meter.  Flamman från den lätta fåtöljen kan delas in i fyra lika stora ytor, eftersom synfaktorn 



 
 

A24 
 

blir störst om den kan beräknas från en punkt mitt i flamman. Dessa ytor får måtten 0,42
0,345 meter (bredd  höjd). De dimensionslösa talen och synfaktorerna kan nu beräknas. 

Sjukhussäng  fåtölj 

= 0,7 0,8 = 0,875 0,9    ,    = (0,7 0,8) 2,5 = 0,0896 0,09      =
0,026 

= 0,5 0,7 = 0,71 0,7    ,    = (0,5 0,7) 2,5 = 0,056 0,06      = 0,018 

Den totala synfaktorn kan nu beräknas som (0,026 + 0,018) . 

Lätt fåtölj  byrå 

= 0,42 0,345 = 0,82 0,8  ,    = (0,42 0,345) 2,5 = 0,023 0,02    = 0,006 

Den totala synfaktorn kan nu beräknas som 0,006 = . 
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Bilaga B Ekvationer 
I följande bilaga presenteras och förklaras alla de ekvationer som använts i rapportens 
beräkningar.  

                    Ekvation 1, (Frantzich, 2001) 

     Ekvation 2, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där: 
 = Maximal effektutveckling [kW] 

 = Objektets golvarea [m2] 
 = Effektutveckling per kvadratmeter golvarea [kW/m2] 

                                                                                  Ekvation 3, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där: 
 = Effektutveckling [kW] 
 = Tillväxtkonstant [kW/s2] 
 = Tid sedan antändning [s] 

                                                Ekvation 4, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där: 
 = Maximal effektutveckling [kW] 

A = Objektets golvarea [m2] 
 = Massavbrinning per golvarea vid ideal förbränning  [g/m2s] 

 = Förbränningseffektivitet [-] 
 = Förbränningsfärme [kJ/kg] 

=                                  Ekvation 5, (SFPE, 2002) 

Där: 
 = Maximal effektutveckling [kW] 
 = Kemisk förbränningsvärme [kJ/g] 

 = massa [g] 

                                             Ekvation 6, (Drysdale, 2009) 

Där:  
 = Totalt energiinehåll [MJ] 

 = Total vikt [kg] 
 = Förbränningsvärme [MJ/kg] 

= 0,23 1.02     Ekvation 7, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där: 
L = Flamhöjden [m] 

 = Effektutvecklingen [kW/m2] 
D = Flammans diameter [m] 

(Ekvationen är testad inom området 7 <  D < 700 kW2/5/m (Drysdale, 2009)). 
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= ( 0,5 )/( )                   Ekvation 8, (Staffansson, 2010) 

Där: 
 = Infallande strålning på mottagande yta [kW/m2] 
 = Synfaktor mellan flamman och den mottagande ytan [-] 

 = Strålande fraktion av brandens effektutveckling [-] 
 = Den strålande flammans effektutveckling [kW] 
 = Flamhöjden [m] 
 = Flammans diameter [m] 

Antaganden som görs vid användning av ekvation 14: 

 Branden antas vara fritt brinnande, utan inflytande från brandgaslager eller heta ytor som 
strålar mot bränslet. 

 Ingen hänsyn tas till upphettning av det mottagande objektet. 
 Ingen hänsyn tas till värmeöverföring genom konvektion. 
 Ingen hänsyn tas till exponeringstid eller sannolikheten för en pilotflamma att uppkomma. 
 Förbränningseffektiviteten antas vara 100 % 
 Flamman antas ha uniform temperatur. 

 
       Ekvation 9, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där: 
 = Termisk penetrationstid [s] (tiden då ungefär 15 % av temperaturökningen på den brandbelastade 

sidan har nått till väggens andra sida) 
 = Väggtjocklek [m] 
 = Värmediffusionsförmåga [m2/s] 

För :      =     Ekvation 10, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där:  
 = tid sedan antändning [s] 
 = Termisk penetrationstid [s] (tiden då ungefär 15 % av temperaturökningen på den brandbelastade 

sidan har nått till väggens andra sida) 
  = Effektivt värmeledningstal [kW/m2K] 

 = Termisk konduktivitet [W/m2] 
 = Densitet [kg/m3] 
 = Värmekapacitet [kJ/kgK] 

= 610        Ekvation 11, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där: 
= Effektutvecklingen som krävs för övertändning [kW] 

 = Effektivt värmeledningstal [kW/m2K] 
 = Total öppningsarea [m2], se ekvation 3 
 = Total inneslutningsarea [m2], se ekvation 5 
 = Viktad öppningshöjd [m], se ekvation 4 

Antaganden och begränsningar vid användning av ekvation 6: 
 Övertändning sker när temperaturökningen i brandgaslagret överstiger 600 C 
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 Gäller endast då det finns ett tvådimensionellt flöde i en vertikal ventilationsöppning.  
 Ej giltig för ventilationskontrollerade bränder eller för rökfyllnadsfasen 
 Speciell hänsyn måste tas om det finns mer än en öppning. 
 Om brandens tillväxthastighet är extremt snabb måste ekvationen användas med försiktighet. 
 Hänsyn bör tas om branden är placerad i hörn eller tätt intill en vägg, vid komplicerad 

rumsgeometri och om rummet är mycket välisolerat 

    Ekvation 12, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där: 
 = Total öppningsarea [m2] 
 = Area för öppning  [m2] 

= ( )    Ekvation 13, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där: 
 = Viktad öppningshöjd [m] 
 = Area för öppning  [m2] 
 = Höjd för öppning  [m] 
 = Total öppningsarea [m2] 

    Ekvation 14, (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Där: 
 = Total inneslutningsarea [m2] 
 = Total väggarea [m2] 
 = Total takarea [m2] 
 = Total golvarea [m2] 
 = Total öppningsarea [m2] 

= 1500                                                                                  Ekvation 15, (Staffansson, 2010) 

Där: 
 = Effektutveckling för ventilationskontrollerad brand [kW] 
 = Total öppningsarea [m2], se ekvation 3 
 = Viktad öppningshöjd [m] , se ekvation 4 

Antaganden som görs vid användning av ekvation 7: 
 Fullständig förbränning av allt tillgängligt syre  
 Varje kilogram syre som används för förbränning genererar 13,1 MJ. 

                         Ekvation 16, (Drysdale, 2009) 

Där: 
 = Anpassat tal för avläsning i synfaktorstabell 2.7 i An Introduction to Fire Dynamics (Drysdale 

2009) 
 = Den kortare sträckan utav basen och höjden på flammans delyta [m] 
 = Den längre sträckan utav basen och höjden på flammans delyta [m] 
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= ( )                         Ekvation 17, (Drysdale, 2009) 

Där: 
 = Anpassat tal för avläsning i synfaktorstabell 2.7 i An Introduction to Fire Dynamics (Drysdale, 

2009) 
 = Den kortare sträckan utav basen och höjden på flammans delyta [m] 
 = Den längre sträckan utav basen och höjden på flammans delyta [m] 

 = Det vertikala avståndet mellan flamman och den mottagande ytan [m] 

 

ln "                                                                Ekvation 184 

Där: 
 = Optisk densitet [m-1] 

 = Sträckans längd [m] 
" = Optisk dämpning [%] 

 
=                                      Ekvation 19, (Floyd et al., 2010) 

Där: 
 = Sträcka med sikt [m] 

 = Konstant för ljusreflekterande skylt 
 = Optisk densitet [m-1] 

 

 

  

                                                   
4 Konsultation med Jonathan Wahlqvist 2012-03-16, Lunds Tekniska Högskola 
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Bilaga C Beräkning av utrymningstider 
I denna bilaga presenteras beräkningar för utrymningstider för respektive utrymningsscenario. I tabell 
C.1 anges simulerade förflyttningstider för halva brandcellen för vart och ett av dessa scenarier. 
Simuleringarna av förflyttningstiderna har gjorts med hjälp av programmet ERM.  

Tabell C.1 Simulerad förflyttningstid för halv brandcell, nattetid [min] 

Personal Förstärkning Personalrum Korridor Patientrum 
2 0 4,70 23,43 20,47 
4 0 2,38 11,75 10,20 
2 4 2,40 8,96 7,57 
4 4 1,73 6,77 6,03 
15 (dagtid) 0 0,81 4,53 3,49 

Eftersom brandcellen vid simuleringarna är delad i två delar och det därmed finns dubbelt så många 
patienter att utrymma, multipliceras de erhållna värdena för patientrum och personalrum i tabell C.1 
med två.  

För scenariot med brand i korridoren väljs istället en annan metod. På grund av att utrymning här sker 
från två håll blir det inte realistiskt att enbart dubblera förflyttningstiden som med de andra två 
scenarierna. Därför adderas istället förflyttningstiden för detta scenario med förflyttningstiden för 
halva brandcellen från scenario C. Eftersom evakuering av patienter i rum 5, 6, 7 och 8 innebär att 
vårdarna måste dra patientsängarna förbi två stängda dörrar vid trapphuset, adderas en uppskattad 
fördröjning på tio sekunder per säng. Detta eftersom det inte går att ställa in någon tidsfördröjning för 
dörrar i ERM.  

Som exempel beräknas total förflyttningstid för brand i korridor med två vårdare på plats enligt 

23,43 + 20,47 + 8 10/60 = 45,23 . 

Total förflyttningstid för respektive utrymningsscenario redovisas i tabell C.2. 

Tabell C.2 Total förflyttningstid för respektive utrymningsscenario, nattetid [min] 

Personal Förstärkning Personalrum Korridor Patientrum 
2 0 9,40 45,23 40,94 
4 0 4,76 23,28 20,40 
2 4 4,80 17,86 15,14 
4 4 3,46 14,13 12,06 
15 (dagtid) 0 1,62 9,35 6,98 

 

Den totala utrymningstiden för respektive scenario beräknas därefter genom att addera varseblivnings- 
och förberedelsetiden, se tabell C.3.  
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Tabell C.3 Total utrymningstid för respektive utrymningsscenario, nattetid [min] 

Personal Förstärkning Personalrum Korridor Patientrum 
2 0 10,5 46,5 42 
4 0 6 24,5 21,5 
2 4 6 19 16,5 
4 4 4,5 15,5 13,5 
15 (dagtid) 0 3 7,5 8 
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Bilaga D Programvara 
I denna bilaga presenteras en kort introduktion till de programvaror som använts i rapporten. 

D.1 FDS – Fire Dynamics Simulator 
FDS är en mjukvara framtagen av National Institute of Standards and Technology (NIST). 
Programmets syfte är att ge användarna ett verktyg till att så troget verkligheten som möjligt simulera 
brandscenarier och ge önskad utdata för bland annat temperatur och gasernas flödeshastigheter. 

Programmet använder något som kallas CFD-modeller (Computational Fluid Dynamics-modeller) och 
skiljer sig från tvåzonsmodeller genom att de delar upp geometrin i mindre celler eller 
kontrollvolymer. I varje kontrollvolym sker itereringar av empiriska former av Navier-Stokes 
ekvationer för att beräkna rörelsemängd, massa och energi. Ett medelvärde för beräkningarna i varje 
cell väljs sedan och det innebär att ju fler celler geometrin innehåller desto bättre blir resultatet. 

En begränsning som finns i FDS är att det endast går att konstruera räta vinklar. Vid de tillfällen då 
geometrin är uppbyggd av böjar eller andra vinklar kommer FDS automatiskt korrigera dessa till räta 
vinklar med en noggrannhet som dimensioneras av storleken på cellerna. Detta beror på att varje cell 
endast kan förprogrammeras till att innehålla ett medium eller material. En annan begränsning är 
antalet celler. Det finns ingen möjlighet att göra cellerna så små att de lyckas täcka in den minsta 
turbulensen vid ett brandscenario på grund av datorprestanda. Processorkraften och mängden minne 
som behövs för att kunna beräkna ett perfekt brandscenario är idag cirka en faktor en miljard för liten. 
Av denna anledning är de utdata och resultat som presenteras av FDS endast en estimering av 
verkligheten, där dess giltighet begränsas av förståelsen hos användaren (Floyd et al., 2010). 

D.2 SmokeView 
SmokeView är ett verktyg som följer med FDS och ger en visualisering av simuleringen från FDS. En 
mängd olika resultat som temperaturer och flödeshastigheter kan grafiskt åskådliggöras. 

D.3 PyroSim 
PyroSim är ett grafiskt gränssnitt för FDS framtaget av Thunderhead Engineering. I det här 
programmet behöver inte användaren förlita sig på sina kunskaper inom kodning utan samtliga indata 
kan ritas grafiskt eller matas in användarvänligt för att sedan översättas av programmet till en FDS-
indatafil. 

D.4 ERM – Escape and Rescue Model 
ERM är ett simuleringsprogram som används för att beräkna utrymningstider för vårdanläggningar, 
det vill säga där evakuering måste ske med hänsyn till faktorer så som gånghastigheter, prioriteringar, 
patienternas oförmåga att utrymma på egen hand, patienternas medvetandegrad med mera.  

Det simulerade utrymmet byggs upp av ett nätverk av punkter, så kallade noder, mellan vilka man 
definierar hur personal och patienter kan röra sig. Dessa noder representerar exempelvis rum, 
sängplatser, dörrar, trappor och säkra områden, på vilka patienter och personal placeras ut (Alvord, 
1985).  

Patienternas hjälpbehov bestäms genom att välja någon av de 15 patienttyper som finns fördefinierade 
i programmet, vilket också avgör gångtider och hur många vårdare som krävs per patient. Det finns 
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även möjlighet att simulera att patienterna kan irra omkring vilket i så fall innebär att dessa måste 
övervakas efter det att de förts till säker plats.  

Avstånd och gånghastighet anges i fot respektive fot per minut.  

Begränsningar 
Vid simulering tas ingen hänsyn till utrymningsvägarnas dimensioner, vilket innebär att trängsel på 
grund av dörrars begränsade kapacitet försummas. Ingen hänsyn tas heller till brandgasernas påverkan 
på patienter och personal. En simulering kan maximalt utföras med 15 vårdare och 75 patienter 
(Alvord, 1985).  
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Bilaga E Indata  
I denna bilaga presenteras de indatafiler för ERM och FDS som använts för simulering av respektive 
utrymningsscenario.  

E.1 ERM 
I detta avsnitt presenteras indatafilerna som användes i ERM. 

E.1.1 Scenario A 
Nedan presenteras indatafiler för scenariot med brand i personalrummet.  

2 vårdare + 0 förstärkning 
NATT    2 + 0extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
2 6 16 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   1   0 
2   1   0 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   5  40 6 10 0 
2   8  40 5 10 0 
3   9  40 4 10 0 
4  12  40 3 10 0 
5  13  40 2 10 0 
6  16  40 1 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  0    37.7 0 1 2 
2  door 11.5  37.7 0 2 1   3 
3  korr 21    37.7 0 3 2   4   6 
4  door 21    24   0 2 3   5 
5  rum1 16.4  14.8 0 1 4 
6  korr 28.9  37.7 0 3 3   7   10 
7  door 28.9  24   0 3 6   8   9 
8  rum2 34.4  17.7 0 1 7 
9  rum2 34.4  10.8 0 1 7 
10 korr 49.9  37.7 0 3 6   11  14 
11 door 49.9  24   0 3 10  12  13 
12 rum3 43    17.7 0 1 11 
13 rum3 43    10.8 0 1 11 
14 korr 56.8  37.7 0 2 10  15 
15 door 56.8  24   0 2 14  16 
16 rum4 63.3  14.8 0 1 15 

2 vårdare + 4 förstärkning 
NATT    2 + 4extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
6 6 16 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   1   0 
2   1   0 
3   6   60 
4   6   60 
5   6   60 
6   6   60 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   5  40 6 10 0 
2   8  40 5 10 0 
3   9  40 4 10 0 
4  12  40 3 10 0 
5  13  40 2 10 0 
6  16  40 1 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  0    37.7 0 1 2 
2  door 11.5  37.7 0 2 1   3 
3  korr 21    37.7 0 3 2   4   6 
4  door 21    24   0 2 3   5 
5  rum1 16.4  14.8 0 1 4 
6  korr 28.9  37.7 0 3 3   7   10 
7  door 28.9  24   0 3 6   8   9 
8  rum2 34.4  17.7 0 1 7 
9  rum2 34.4  10.8 0 1 7 
10 korr 49.9  37.7 0 3 6   11  14 
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11 door 49.9  24   0 3 10  12  13 
12 rum3 43    17.7 0 1 11 
13 rum3 43    10.8 0 1 11 
14 korr 56.8  37.7 0 2 10  15 
15 door 56.8  24   0 2 14  16 
16 rum4 63.3  14.8 0 1 15 

4 vårdare + 0 förstärkning 
NATT    4 + 0extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
4 6 16 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   1   0 
2   1   0 
3   1   0 
4   1   0 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   5  40 6 10 0 
2   8  40 5 10 0 
3   9  40 4 10 0 
4  12  40 3 10 0 
5  13  40 2 10 0 
6  16  40 1 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  0    37.7 0 1 2 
2  door 11.5  37.7 0 2 1   3 
3  korr 21    37.7 0 3 2   4   6 
4  door 21    24   0 2 3   5 
5  rum1 16.4  14.8 0 1 4 
6  korr 28.9  37.7 0 3 3   7   10 
7  door 28.9  24   0 3 6   8   9 
8  rum2 34.4  17.7 0 1 7 
9  rum2 34.4  10.8 0 1 7 
10 korr 49.9  37.7 0 3 6   11  14 
11 door 49.9  24   0 3 10  12  13 
12 rum3 43    17.7 0 1 11 
13 rum3 43    10.8 0 1 11 
14 korr 56.8  37.7 0 2 10  15 
15 door 56.8  24   0 2 14  16 
16 rum4 63.3  14.8 0 1 15 

4 vårdare + 4 förstärkning 
NATT    4 + 4extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
8 6 16 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   1   0 
2   1   0 
3   1   0 
4   1   0 
5   6   60 
6   6   60 
7   6   60 
8   6   60 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   5  40 6 10 0 
2   8  40 5 10 0 
3   9  40 4 10 0 
4  12  40 3 10 0 
5  13  40 2 10 0 
6  16  40 1 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  0    37.7 0 1 2 
2  door 11.5  37.7 0 2 1   3 
3  korr 21    37.7 0 3 2   4   6 
4  door 21    24   0 2 3   5 
5  rum1 16.4  14.8 0 1 4 
6  korr 28.9  37.7 0 3 3   7   10 
7  door 28.9  24   0 3 6   8   9 
8  rum2 34.4  17.7 0 1 7 
9  rum2 34.4  10.8 0 1 7 
10 korr 49.9  37.7 0 3 6   11  14 
11 door 49.9  24   0 3 10  12  13 
12 rum3 43    17.7 0 1 11 
13 rum3 43    10.8 0 1 11 
14 korr 56.8  37.7 0 2 10  15 
15 door 56.8  24   0 2 14  16 
16 rum4 63.3  14.8 0 1 15 
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15 vårdare + 0 förstärkning 
Dag    15 + 0extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
15 6 16 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   6   0 
2   6   0 
3   6   0 
4   6   0 
5   6   0 
6   6   0 
7   6   0 
8   6   0 
9   6   0 
10  6   0 
11  6   0 
12  6   0 
13  6   0 
14  6   0 
15  6   0 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   5  40 6 10 0 
2   8  40 5 10 0 
3   9  40 4 10 0 
4  12  40 3 10 0 
5  13  40 2 10 0 
6  16  40 1 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  0    37.7 0 1 2 
2  door 11.5  37.7 0 2 1   3 
3  korr 21    37.7 0 3 2   4   6 
4  door 21    24   0 2 3   5 
5  rum1 16.4  14.8 0 1 4 
6  korr 28.9  37.7 0 3 3   7   10 
7  door 28.9  24   0 3 6   8   9 
8  rum2 34.4  17.7 0 1 7 
9  rum2 34.4  10.8 0 1 7 
10 korr 49.9  37.7 0 3 6   11  14 
11 door 49.9  24   0 3 10  12  13 
12 rum3 43    17.7 0 1 11 
13 rum3 43    10.8 0 1 11 
14 korr 56.8  37.7 0 2 10  15 
15 door 56.8  24   0 2 14  16 
16 rum4 63.3  14.8 0 1 15 

E.1.2 Scenario B 
Nedan presenteras indatafiler för scenariot med brand i korridoren.  

2 vårdare + 0 förstärkning 
NATT    2 + 0extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
2 16 36 0 0 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   4   0 
2   20  0 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1  16  40 1  10 0 
2  17  40 2  10 0 
3  14  40 3  10 0 
4  13  40 4  10 0 
5  9   40 5  10 0 
6  10  40 6  10 0 
7  8   40 7  10 0  
8  7   40 8  10 0 
9  32  40 9  10 0  
10 33  40 10 10 0 
11 34  40 11 10 0  
12 35  40 12 10 0  
13 26  40 13 10 0 
14 27  40 14 10 0  
15 28  40 15 10 0  
16 29  40 16 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE 169.8  23   0 2 2   18 
2  outs 169.8  46   0 2 1   3 
3  door 152.6  46   0 2 2   4 
4  korr 129.3  46   0 2 3   5 
5  korr 94.8   46   0 3 4   6   11 
6  door 96.7   56.8 0 5 5   7   8   9   10 
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7  rum1 106.7  65.2 0 1 6 
8  rum1 106.3  72.9 0 1 6 
9  rum2 90.2   72.9 0 1 6 
10 rum2 90.2   65.2 0 1 6 
11 korr 74.8   46   0 3 5   12  15 
12 door 74.8   59.5 0 3 11  13  14 
13 rum3 78.7   65.2 0 1 12   
14 rum3 78.7   72.9 0 1 12 
15 korr 67.1   46   0 2 11  36 
16 rum4 61.4   72.9 0 1 36 
17 rum4 61.4   63.7 0 1 36 
18 outs 169.8  0    0 2 1   19 
19 door 152.6  0    0 2 18  20 
20 korr 128    0    0 2 19  21 
21 korr 37     0    0 2 20  22 
22 door 37.6   23   0 2 21  23 
23 door 37.6   31.5 0 2 22  24 
24 korr 37.6   40.3 0 3 23  25  30 
25 door 28.8   37.6 0 5 24  26  27  28  29 
26 rum7 18     43   0 1 25 
27 rum7 9.6    43   0 1 25 
28 rum8 9.6    28.8 0 1 25 
29 rum8 18     28.8 0 1 25 
30 fika 37.6   59.1 0 2 24  31 
31 door 27.6   64.1 0 5 30  32  33  34  35 
32 rum5 17.3   71   0 1 31 
33 rum5 8.1    71   0 1 31 
34 rum6 8.1    56.8 0 1 31 
35 rum6 17.3   56.8 0 1 31 
36 door 67.1   59.5 0 3 15  16  17 

2 vårdare + 4 förstärkning 
NATT    2 + 4extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
6 16 36 0 0 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   4   0 
2   20  0 
3   1   60 
4   1   60 
5   1   60 
6   1   60 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1  16  40 1  10 0 
2  17  40 2  10 0 
3  14  40 3  10 0 
4  13  40 4  10 0 
5  9   40 5  10 0 
6  10  40 6  10 0 
7  8   40 7  10 0  
8  7   40 8  10 0 
9  32  40 9  10 0  
10 33  40 10 10 0 
11 34  40 11 10 0  
12 35  40 12 10 0  
13 26  40 13 10 0 
14 27  40 14 10 0  
15 28  40 15 10 0  
16 29  40 16 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE 169.8  23   0 2 2   18 
2  outs 169.8  46   0 2 1   3 
3  door 152.6  46   0 2 2   4 
4  korr 129.3  46   0 2 3   5 
5  korr 94.8   46   0 3 4   6   11 
6  door 96.7   56.8 0 5 5   7   8   9   10 
7  rum1 106.7  65.2 0 1 6 
8  rum1 106.3  72.9 0 1 6 
9  rum2 90.2   72.9 0 1 6 
10 rum2 90.2   65.2 0 1 6 
11 korr 74.8   46   0 3 5   12  15 
12 door 74.8   59.5 0 3 11  13  14 
13 rum3 78.7   65.2 0 1 12   
14 rum3 78.7   72.9 0 1 12 
15 korr 67.1   46   0 2 11  36 
16 rum4 61.4   72.9 0 1 36 
17 rum4 61.4   63.7 0 1 36 
18 outs 169.8  0    0 2 1   19 
19 door 152.6  0    0 2 18  20 
20 korr 128    0    0 2 19  21 
21 korr 37     0    0 2 20  22 
22 door 37.6   23   0 2 21  23 
23 door 37.6   31.5 0 2 22  24 
24 korr 37.6   40.3 0 3 23  25  30 
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25 door 28.8   37.6 0 5 24  26  27  28  29 
26 rum7 18     43   0 1 25 
27 rum7 9.6    43   0 1 25 
28 rum8 9.6    28.8 0 1 25 
29 rum8 18     28.8 0 1 25 
30 fika 37.6   59.1 0 2 24  31 
31 door 27.6   64.1 0 5 30  32  33  34  35 
32 rum5 17.3   71   0 1 31 
33 rum5 8.1    71   0 1 31 
34 rum6 8.1    56.8 0 1 31 
35 rum6 17.3   56.8 0 1 31 
36 door 67.1   59.5 0 3 15  16  17 

4 vårdare + 0 förstärkning 
NATT    4 + 0extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
4 16 36 0 0 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   4   0 
2   4   0 
3   20  0 
4   20  0 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1  16  40 1  10 0 
2  17  40 2  10 0 
3  14  40 3  10 0 
4  13  40 4  10 0 
5  9   40 5  10 0 
6  10  40 6  10 0 
7  8   40 7  10 0  
8  7   40 8  10 0 
9  32  40 9  10 0  
10 33  40 10 10 0 
11 34  40 11 10 0  
12 35  40 12 10 0  
13 26  40 13 10 0 
14 27  40 14 10 0  
15 28  40 15 10 0  
16 29  40 16 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE 169.8  23   0 2 2   18 
2  outs 169.8  46   0 2 1   3 
3  door 152.6  46   0 2 2   4 
4  korr 129.3  46   0 2 3   5 
5  korr 94.8   46   0 3 4   6   11 
6  door 96.7   56.8 0 5 5   7   8   9   10 
7  rum1 106.7  65.2 0 1 6 
8  rum1 106.3  72.9 0 1 6 
9  rum2 90.2   72.9 0 1 6 
10 rum2 90.2   65.2 0 1 6 
11 korr 74.8   46   0 3 5   12  15 
12 door 74.8   59.5 0 3 11  13  14 
13 rum3 78.7   65.2 0 1 12   
14 rum3 78.7   72.9 0 1 12 
15 korr 67.1   46   0 2 11  36 
16 rum4 61.4   72.9 0 1 36 
17 rum4 61.4   63.7 0 1 36 
18 outs 169.8  0    0 2 1   19 
19 door 152.6  0    0 2 18  20 
20 korr 128    0    0 2 19  21 
21 korr 37     0    0 2 20  22 
22 door 37.6   23   0 2 21  23 
23 door 37.6   31.5 0 2 22  24 
24 korr 37.6   40.3 0 3 23  25  30 
25 door 28.8   37.6 0 5 24  26  27  28  29 
26 rum7 18     43   0 1 25 
27 rum7 9.6    43   0 1 25 
28 rum8 9.6    28.8 0 1 25 
29 rum8 18     28.8 0 1 25 
30 fika 37.6   59.1 0 2 24  31 
31 door 27.6   64.1 0 5 30  32  33  34  35 
32 rum5 17.3   71   0 1 31 
33 rum5 8.1    71   0 1 31 
34 rum6 8.1    56.8 0 1 31 
35 rum6 17.3   56.8 0 1 31 
36 door 67.1   59.5 0 3 15  16  17 

4 vårdare + 4 förstärkning 
NATT    4 + 4extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
8 16 36 0 0 1 
40 274 
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 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   4   0 
2   4   0 
3   20  0 
4   20  0 
5   1   60 
6   1   60 
7   1   60 
8   1   60 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1  16  40 1  10 0 
2  17  40 2  10 0 
3  14  40 3  10 0 
4  13  40 4  10 0 
5  9   40 5  10 0 
6  10  40 6  10 0 
7  8   40 7  10 0  
8  7   40 8  10 0 
9  32  40 9  10 0  
10 33  40 10 10 0 
11 34  40 11 10 0  
12 35  40 12 10 0  
13 26  40 13 10 0 
14 27  40 14 10 0  
15 28  40 15 10 0  
16 29  40 16 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE 169.8  23   0 2 2   18 
2  outs 169.8  46   0 2 1   3 
3  door 152.6  46   0 2 2   4 
4  korr 129.3  46   0 2 3   5 
5  korr 94.8   46   0 3 4   6   11 
6  door 96.7   56.8 0 5 5   7   8   9   10 
7  rum1 106.7  65.2 0 1 6 
8  rum1 106.3  72.9 0 1 6 
9  rum2 90.2   72.9 0 1 6 
10 rum2 90.2   65.2 0 1 6 
11 korr 74.8   46   0 3 5   12  15 
12 door 74.8   59.5 0 3 11  13  14 
13 rum3 78.7   65.2 0 1 12   
14 rum3 78.7   72.9 0 1 12 
15 korr 67.1   46   0 2 11  36 
16 rum4 61.4   72.9 0 1 36 
17 rum4 61.4   63.7 0 1 36 
18 outs 169.8  0    0 2 1   19 
19 door 152.6  0    0 2 18  20 
20 korr 128    0    0 2 19  21 
21 korr 37     0    0 2 20  22 
22 door 37.6   23   0 2 21  23 
23 door 37.6   31.5 0 2 22  24 
24 korr 37.6   40.3 0 3 23  25  30 
25 door 28.8   37.6 0 5 24  26  27  28  29 
26 rum7 18     43   0 1 25 
27 rum7 9.6    43   0 1 25 
28 rum8 9.6    28.8 0 1 25 
29 rum8 18     28.8 0 1 25 
30 fika 37.6   59.1 0 2 24  31 
31 door 27.6   64.1 0 5 30  32  33  34  35 
32 rum5 17.3   71   0 1 31 
33 rum5 8.1    71   0 1 31 
34 rum6 8.1    56.8 0 1 31 
35 rum6 17.3   56.8 0 1 31 
36 door 67.1   59.5 0 3 15  16  17 

15 vårdare + 0 förstärkning 
DAG    15 + 0 extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
15 16 36 0 0 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   4   0 
2   4   0 
3   4   0 
4   4   0 
5   4   0 
6   4   0 
7   4   0 
8   4   0 
9   20  0 
10  20  0 
11  20  0 
12  20  0 
13  20  0 
14  20  0 
15  20  0 
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 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1  16  40 1  10 0 
2  17  40 2  10 0 
3  14  40 3  10 0 
4  13  40 4  10 0 
5  9   40 5  10 0 
6  10  40 6  10 0 
7  8   40 7  10 0  
8  7   40 8  10 0 
9  32  40 9  10 0  
10 33  40 10 10 0 
11 34  40 11 10 0  
12 35  40 12 10 0  
13 26  40 13 10 0 
14 27  40 14 10 0  
15 28  40 15 10 0  
16 29  40 16 10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE 169.8  23   0 2 2   18 
2  outs 169.8  46   0 2 1   3 
3  door 152.6  46   0 2 2   4 
4  korr 129.3  46   0 2 3   5 
5  korr 94.8   46   0 3 4   6   11 
6  door 96.7   56.8 0 5 5   7   8   9   10 
7  rum1 106.7  65.2 0 1 6 
8  rum1 106.3  72.9 0 1 6 
9  rum2 90.2   72.9 0 1 6 
10 rum2 90.2   65.2 0 1 6 
11 korr 74.8   46   0 3 5   12  15 
12 door 74.8   59.5 0 3 11  13  14 
13 rum3 78.7   65.2 0 1 12   
14 rum3 78.7   72.9 0 1 12 
15 korr 67.1   46   0 2 11  36 
16 rum4 61.4   72.9 0 1 36 
17 rum4 61.4   63.7 0 1 36 
18 outs 169.8  0    0 2 1   19 
19 door 152.6  0    0 2 18  20 
20 korr 128    0    0 2 19  21 
21 korr 37     0    0 2 20  22 
22 door 37.6   23   0 2 21  23 
23 door 37.6   31.5 0 2 22  24 
24 korr 37.6   40.3 0 3 23  25  30 
25 door 28.8   37.6 0 5 24  26  27  28  29 
26 rum7 18     43   0 1 25 
27 rum7 9.6    43   0 1 25 
28 rum8 9.6    28.8 0 1 25 
29 rum8 18     28.8 0 1 25 
30 fika 37.6   59.1 0 2 24  31 
31 door 27.6   64.1 0 5 30  32  33  34  35 
32 rum5 17.3   71   0 1 31 
33 rum5 8.1    71   0 1 31 
34 rum6 8.1    56.8 0 1 31 
35 rum6 17.3   56.8 0 1 31 
36 door 67.1   59.5 0 3 15  16  17 

E.1.3 Scenario C 
Nedan presenteras indatafiler för scenariot med brand i patientrummet. 

2 vårdare + 0 förstärkning 
NATT    2 + 0extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
2 16 36 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   3   0 
2   3   0 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   8  40 16 10 0 
2   9  40 15 10 0 
3  11  40 14 10 0 
4  10  40 13 10 0 
5  15  40 2  10 0 
6  16  40 1  10 0 
7  20  40 4  10 0  
8  21  40 3  10 0 
9  26  40 5  10 0  
10 27  40 6  10 0 
11 28  40 9  10 0  
12 29  40 10 10 0  
13 33  40 11 10 0 
14 34  40 12 10 0  
15 35  40 7  10 0  
16 36  40 8  10 0 
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 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  169    37.7 0 1 2 
2  door 155.8  37.7 0 2 1   3 
3  korr 147.6  37.7 0 2 2   4 
4  korr 123    37.7 0 2 3   5 
5  korr 96.8   37.7 0 3 4   6  12 
6  door 96.8   37.3 0 2 5   7 
7  hall 98.4   32   0 5 6   8  9   10  11 
8  rum1 108.3  17.4 0 1 7 
9  rum1 108.3  8.9  0 1 7 
10 rum2 88.6   8.9  0 1 7 
11 rum2 88.6   17.4 0 1 7 
12 korr 75.5   37.5 0 3 5   13 17 
13 door 75.5   37.3 0 2 12  14 
14 hall 75.5   24.9 0 3 13  15 16 
15 rum3 83.7   17.4 0 1 14 
16 rum3 83.7   9.5  0 1 14 
17 korr 68.9   37.7 0 3 12  18 22 
18 door 68.9   37.3 0 2 17  19 
19 hall 68.9   24.3 0 3 18  20 21 
20 rum4 60.7   17.4 0 1 19 
21 rum4 60.7   9.5  0 1 19 
22 korr 50.9   37.7 0 3 17  23 30 
23 korr 37.7   43   0 3 22  24 30 
24 door 34.5   43.6 0 2 23  25 
25 hall 29.5   44.9 0 5 24  26 27  28  29 
26 rum5 19.7   54.8 0 1 25 
27 rum5 12.1   54.8 0 1 25 
28 rum6 12.1   39.4 0 1 25 
29 rum6 19.7   39.4 0 1 25 
30 fika 39.4   22.3 0 3 22  23 31 
31 door 34.5   22.3 0 2 30  32 
32 hall 28.9   22.3 0 5 31  33 34  35  36 
33 rum7 22     28.9 0 1 32 
34 rum7 13.1   28.9 0 1 32 
35 rum8 9.8    9.8  0 1 32 
36 rum8 18     9.8  0 1 32 
 

2 vårdare + 4 förstärkning 
NATT    2 + 4extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
6 16 36 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   3   0 
2   3   0 
3   3   60 
4   3   60 
5   3   60 
6   3   60 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   8  40 16 10 0 
2   9  40 15 10 0 
3  11  40 14 10 0 
4  10  40 13 10 0 
5  15  40 2  10 0 
6  16  40 1  10 0 
7  20  40 4  10 0  
8  21  40 3  10 0 
9  26  40 5  10 0  
10 27  40 6  10 0 
11 28  40 9  10 0  
12 29  40 10 10 0  
13 33  40 11 10 0 
14 34  40 12 10 0  
15 35  40 7  10 0  
16 36  40 8  10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  169    37.7 0 1 2 
2  door 155.8  37.7 0 2 1   3 
3  korr 147.6  37.7 0 2 2   4 
4  korr 123    37.7 0 2 3   5 
5  korr 96.8   37.7 0 3 4   6  12 
6  door 96.8   37.3 0 2 5   7 
7  hall 98.4   32   0 5 6   8  9   10  11 
8  rum1 108.3  17.4 0 1 7 
9  rum1 108.3  8.9  0 1 7 
10 rum2 88.6   8.9  0 1 7 
11 rum2 88.6   17.4 0 1 7 
12 korr 75.5   37.5 0 3 5   13 17 
13 door 75.5   37.3 0 2 12  14 
14 hall 75.5   24.9 0 3 13  15 16 
15 rum3 83.7   17.4 0 1 14 
16 rum3 83.7   9.5  0 1 14 
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17 korr 68.9   37.7 0 3 12  18 22 
18 door 68.9   37.3 0 2 17  19 
19 hall 68.9   24.3 0 3 18  20 21 
20 rum4 60.7   17.4 0 1 19 
21 rum4 60.7   9.5  0 1 19 
22 korr 50.9   37.7 0 3 17  23 30 
23 korr 37.7   43   0 3 22  24 30 
24 door 34.5   43.6 0 2 23  25 
25 hall 29.5   44.9 0 5 24  26 27  28  29 
26 rum5 19.7   54.8 0 1 25 
27 rum5 12.1   54.8 0 1 25 
28 rum6 12.1   39.4 0 1 25 
29 rum6 19.7   39.4 0 1 25 
30 fika 39.4   22.3 0 3 22  23 31 
31 door 34.5   22.3 0 2 30  32 
32 hall 28.9   22.3 0 5 31  33 34  35  36 
33 rum7 22     28.9 0 1 32 
34 rum7 13.1   28.9 0 1 32 
35 rum8 9.8    9.8  0 1 32 
36 rum8 18     9.8  0 1 32 

4 vårdare + 0 förstärkning 
NATT    4 + 0extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
4 16 36 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   3   0 
2   3   0 
3   3   0 
4   3   0 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   8  40 16 10 0 
2   9  40 15 10 0 
3  11  40 14 10 0 
4  10  40 13 10 0 
5  15  40 2  10 0 
6  16  40 1  10 0 
7  20  40 4  10 0  
8  21  40 3  10 0 
9  26  40 5  10 0  
10 27  40 6  10 0 
11 28  40 9  10 0  
12 29  40 10 10 0  
13 33  40 11 10 0 
14 34  40 12 10 0  
15 35  40 7  10 0  
16 36  40 8  10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  169    37.7 0 1 2 
2  door 155.8  37.7 0 2 1   3 
3  korr 147.6  37.7 0 2 2   4 
4  korr 123    37.7 0 2 3   5 
5  korr 96.8   37.7 0 3 4   6  12 
6  door 96.8   37.3 0 2 5   7 
7  hall 98.4   32   0 5 6   8  9   10  11 
8  rum1 108.3  17.4 0 1 7 
9  rum1 108.3  8.9  0 1 7 
10 rum2 88.6   8.9  0 1 7 
11 rum2 88.6   17.4 0 1 7 
12 korr 75.5   37.5 0 3 5   13 17 
13 door 75.5   37.3 0 2 12  14 
14 hall 75.5   24.9 0 3 13  15 16 
15 rum3 83.7   17.4 0 1 14 
16 rum3 83.7   9.5  0 1 14 
17 korr 68.9   37.7 0 3 12  18 22 
18 door 68.9   37.3 0 2 17  19 
19 hall 68.9   24.3 0 3 18  20 21 
20 rum4 60.7   17.4 0 1 19 
21 rum4 60.7   9.5  0 1 19 
22 korr 50.9   37.7 0 3 17  23 30 
23 korr 37.7   43   0 3 22  24 30 
24 door 34.5   43.6 0 2 23  25 
25 hall 29.5   44.9 0 5 24  26 27  28  29 
26 rum5 19.7   54.8 0 1 25 
27 rum5 12.1   54.8 0 1 25 
28 rum6 12.1   39.4 0 1 25 
29 rum6 19.7   39.4 0 1 25 
30 fika 39.4   22.3 0 3 22  23 31 
31 door 34.5   22.3 0 2 30  32 
32 hall 28.9   22.3 0 5 31  33 34  35  36 
33 rum7 22     28.9 0 1 32 
34 rum7 13.1   28.9 0 1 32 
35 rum8 9.8    9.8  0 1 32 
36 rum8 18     9.8  0 1 32 



 
 

E10 
 

4 vårdare + 4 förstärkning 
NATT    4 + 4extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
8 16 36 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   3   0 
2   3   0 
3   3   0 
4   3   0 
5   3   60 
6   3   60 
7   3   60 
8   3   60 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   8  40 16 10 0 
2   9  40 15 10 0 
3  11  40 14 10 0 
4  10  40 13 10 0 
5  15  40 2  10 0 
6  16  40 1  10 0 
7  20  40 4  10 0  
8  21  40 3  10 0 
9  26  40 5  10 0  
10 27  40 6  10 0 
11 28  40 9  10 0  
12 29  40 10 10 0  
13 33  40 11 10 0 
14 34  40 12 10 0  
15 35  40 7  10 0  
16 36  40 8  10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  169    37.7 0 1 2 
2  door 155.8  37.7 0 2 1   3 
3  korr 147.6  37.7 0 2 2   4 
4  korr 123    37.7 0 2 3   5 
5  korr 96.8   37.7 0 3 4   6  12 
6  door 96.8   37.3 0 2 5   7 
7  hall 98.4   32   0 5 6   8  9   10  11 
8  rum1 108.3  17.4 0 1 7 
9  rum1 108.3  8.9  0 1 7 
10 rum2 88.6   8.9  0 1 7 
11 rum2 88.6   17.4 0 1 7 
12 korr 75.5   37.5 0 3 5   13 17 
13 door 75.5   37.3 0 2 12  14 
14 hall 75.5   24.9 0 3 13  15 16 
15 rum3 83.7   17.4 0 1 14 
16 rum3 83.7   9.5  0 1 14 
17 korr 68.9   37.7 0 3 12  18 22 
18 door 68.9   37.3 0 2 17  19 
19 hall 68.9   24.3 0 3 18  20 21 
20 rum4 60.7   17.4 0 1 19 
21 rum4 60.7   9.5  0 1 19 
22 korr 50.9   37.7 0 3 17  23 30 
23 korr 37.7   43   0 3 22  24 30 
24 door 34.5   43.6 0 2 23  25 
25 hall 29.5   44.9 0 5 24  26 27  28  29 
26 rum5 19.7   54.8 0 1 25 
27 rum5 12.1   54.8 0 1 25 
28 rum6 12.1   39.4 0 1 25 
29 rum6 19.7   39.4 0 1 25 
30 fika 39.4   22.3 0 3 22  23 31 
31 door 34.5   22.3 0 2 30  32 
32 hall 28.9   22.3 0 5 31  33 34  35  36 
33 rum7 22     28.9 0 1 32 
34 rum7 13.1   28.9 0 1 32 
35 rum8 9.8    9.8  0 1 32 
36 rum8 18     9.8  0 1 32 

15 vårdare + 0 förstärkning 
Dag    15 + 0 extra 
 GENERAL INFORMATION FOR THE RUN 
1 0 0 0 
15 16 36 0 10 1 
40 274 
 STAFF INFORMATION FOR THE RUN 
1   3   0 
2   3   0 
3   3   0 
4   3   0 
5   3   0 
6   3   0 
7   3   0 
8   3   0 
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9   3   0 
10  3   0 
11  3   0 
12  3   0 
13  3   0 
14  3   0 
15  3   0 
 RESIDENT INFORMATION FOR THE RUN 
1   8  40 16 10 0 
2   9  40 15 10 0 
3  11  40 14 10 0 
4  10  40 13 10 0 
5  15  40 2  10 0 
6  16  40 1  10 0 
7  20  40 4  10 0  
8  21  40 3  10 0 
9  26  40 5  10 0  
10 27  40 6  10 0 
11 28  40 9  10 0  
12 29  40 10 10 0  
13 33  40 11 10 0 
14 34  40 12 10 0  
15 35  40 7  10 0  
16 36  40 8  10 0 
 NODE INFORMATION FOR THE RUN 
1  SAFE  169    37.7 0 1 2 
2  door 155.8  37.7 0 2 1   3 
3  korr 147.6  37.7 0 2 2   4 
4  korr 123    37.7 0 2 3   5 
5  korr 96.8   37.7 0 3 4   6  12 
6  door 96.8   37.3 0 2 5   7 
7  hall 98.4   32   0 5 6   8  9   10  11 
8  rum1 108.3  17.4 0 1 7 
9  rum1 108.3  8.9  0 1 7 
10 rum2 88.6   8.9  0 1 7 
11 rum2 88.6   17.4 0 1 7 
12 korr 75.5   37.5 0 3 5   13 17 
13 door 75.5   37.3 0 2 12  14 
14 hall 75.5   24.9 0 3 13  15 16 
15 rum3 83.7   17.4 0 1 14 
16 rum3 83.7   9.5  0 1 14 
17 korr 68.9   37.7 0 3 12  18 22 
18 door 68.9   37.3 0 2 17  19 
19 hall 68.9   24.3 0 3 18  20 21 
20 rum4 60.7   17.4 0 1 19 
21 rum4 60.7   9.5  0 1 19 
22 korr 50.9   37.7 0 3 17  23 30 
23 korr 37.7   43   0 3 22  24 30 
24 door 34.5   43.6 0 2 23  25 
25 hall 29.5   44.9 0 5 24  26 27  28  29 
26 rum5 19.7   54.8 0 1 25 
27 rum5 12.1   54.8 0 1 25 
28 rum6 12.1   39.4 0 1 25 
29 rum6 19.7   39.4 0 1 25 
30 fika 39.4   22.3 0 3 22  23 31 
31 door 34.5   22.3 0 2 30  32 
32 hall 28.9   22.3 0 5 31  33 34  35  36 
33 rum7 22     28.9 0 1 32 
34 rum7 13.1   28.9 0 1 32 
35 rum8 9.8    9.8  0 1 32 
36 rum8 18     9.8  0 1 32 

 

E.2 FDS 
I detta kapitel presenteras den indata som använts för FDS simuleringarna. För att minska 
omfattningen och öka åskådligheten har geometrin tagits bort. 

E.2.1 Scenario A 
personalrum.fds 
Generated by PyroSim - Version 2010.1.0928 
2012-apr-13 13:45:43 
 
&HEAD CHID='personalrum'/ 
&TIME T_END=900.00/ 
&DUMP RENDER_FILE='personalrum.ge1', DT_RESTART=300.00/ 
 
&MESH ID='Personalrum', IJK=170,180,25, XB=-7.00,10.00,0.00,18.00,0.00,2.50/ 
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&MESH ID='Venster', IJK=80,120,25, XB=-15.00,-7.00,5.50,17.50,0.00,2.50/ 
 
&REAC ID='PVCwood', 
      C=3.00, 
      H=2.00, 
      O=0.00, 
      N=0.00, 
      SOOT_YIELD=0.1000/ 
 
&MATL ID='YELLOW PINE', 
      FYI='Quintiere, Fire Behavior - NIST NRC Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=2.85, 
      CONDUCTIVITY=0.1400, 
      DENSITY=640.00/ 
 
&SURF ID='Concrete', 
      COLOR='GRAY 80'/ 
&SURF ID='Wood', 
      RGB=102,102,0, 
      TEXTURE_MAP='psm_wood2.jpg', 
      TEXTURE_WIDTH=0.61, 
      TEXTURE_HEIGHT=0.61, 
      MATL_ID(1,1)='YELLOW PINE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 
      THICKNESS(1)=0.1000/ 
&SURF ID='Burner', 
      COLOR='ORANGE', 
      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 
      HRRPUA=2601, 
      RAMP_Q='Burner_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=90.00, F=6.4100000E-003/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=150.00, F=0.0192/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=180.00, F=0.0372/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=210.00, F=0.0756/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=240.00, F=0.1700/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=270.00, F=0.1790/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=300.00, F=0.2050/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=330.00, F=0.1860/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=390.00, F=0.2080/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=420.00, F=0.2310/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=450.00, F=0.2880/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=480.00, F=0.99/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=510.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=930.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=960.00, F=0.97/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=1.2200000E003, F=0.00/ 
 
&PROP ID='Default', QUANTITY='LINK TEMPERATURE', RTI=50., 
ACTIVATION_TEMPERATURE=68.00/ 
&PROP ID='Heskestad Ionization', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.80/ 
&DEVC ID='BEAM1', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=-14.50,-
9.50,7.10,7.10,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='BEAM2', QUANTITY='PATH OBSCURATION', XB=-6.50,-1.50,7.10,7.10,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='HD1', PROP_ID='Default', XYZ=7.20,3.80,2.20/ 
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&DEVC ID='HD2', PROP_ID='Default', XYZ=7.20,2.30,2.20/ 
&DEVC ID='HD3', PROP_ID='Default', XYZ=7.20,0.80,2.20/ 
&DEVC ID='HD4', PROP_ID='Default', XYZ=8.70,3.80,2.20/ 
&DEVC ID='HD5', PROP_ID='Default', XYZ=8.70,2.30,2.20/ 
&DEVC ID='HD6', PROP_ID='Default', XYZ=8.70,0.80,2.20/ 
&DEVC ID='LAYER', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-1.50,-1.50,7.10,7.10,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='LAYER 2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-9.50,-9.50,7.10,7.10,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='SD', PROP_ID='Heskestad Ionization', XYZ=6.30,2.30,2.20/ 
&DEVC ID='THCP1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-9.50,7.10,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
&DEVC ID='THCP2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-1.50,7.10,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
&DEVC ID='TIMER', QUANTITY='TIME', XYZ=0.00,0.00,0.00, SETPOINT=450.00, 
INITIAL_STATE=.TRUE./ 
 
&OBST XB=7.70,9.20,1.40,3.40,0.00,0.60, SURF_IDS='Burner','INERT','INERT'/ Burner 
 
&VENT SURF_ID='OPEN', XB=10.00,10.00,0.00,18.00,0.00,2.50, COLOR='INVISIBLE'/ Vent 
Max X for Personalrum 
 
 
&TAIL / 

E.2.2 Scenario B 
korridor.fds 
Generated by PyroSim - Version 2010.1.0928 
2012-apr-04 15:54:47 
 
&HEAD CHID='korridor'/ 
&TIME T_END=900.00/ 
&DUMP RENDER_FILE='korridor.ge1', DT_RESTART=300.00/ 
&MISC SURF_DEFAULT='Concrete'/ 
 
&MESH ID='MESH', IJK=240,180,25, XB=0.00,24.00,0.00,18.00,0.00,2.50/ 
&MESH ID='MESH02', IJK=210,180,25, XB=24.00,45.00,0.00,18.00,0.00,2.50/ 
&MESH ID='MESH03', IJK=240,180,25, XB=0.00,24.00,18.00,36.00,0.00,2.50/ 
&MESH ID='MESH04', IJK=210,180,25, XB=24.00,45.00,18.00,36.00,0.00,2.50/ 
 
&REAC ID='Composite', 
      C=2.00, 
      H=3.00, 
      O=0.00, 
      N=0.00, 
      SOOT_YIELD=0.1000/ 
 
&MATL ID='CONCRETE', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.80, 
      DENSITY=2.2800000E003/ 
 
&SURF ID='Concrete', 
      RGB=241,208,139, 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 
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      THICKNESS(1)=0.2000/ 
&SURF ID='Burner', 
      RGB=255,153,0, 
      HRRPUA=1.4344000E003, 
      RAMP_Q='Burner_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=30.00, F=0.1200/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=60.00, F=0.2400/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=90.00, F=0.3200/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=120.00, F=0.54/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=150.00, F=0.76/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=180.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=210.00, F=0.71/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=240.00, F=0.3500/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=270.00, F=0.1400/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=300.00, F=0.0400/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=330.00, F=0.0380/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=630.00, F=0.00/ 
 
&PROP ID='Default', 
      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.00, 
      RTI=50.00/ 
&PROP ID='Heskestad Ionization', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.80/ 
&DEVC ID='BEAM 1', QUANTITY='PATH OBSCURATION', 
XB=36.30,41.30,22.60,22.60,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='BEAM 2', QUANTITY='PATH OBSCURATION', 
XB=25.70,30.70,22.60,22.60,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='BEAM 3', QUANTITY='PATH OBSCURATION', 
XB=21.70,21.70,12.40,17.40,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='BEAM 4', QUANTITY='PATH OBSCURATION', 
XB=11.40,11.40,19.10,24.10,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='HD 01', PROP_ID='Default', XYZ=20.30,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='HD 02', PROP_ID='Default', XYZ=20.80,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='HD 03', PROP_ID='Default', XYZ=21.30,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='HD 04', PROP_ID='Default', XYZ=21.80,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='HD 05', PROP_ID='Default', XYZ=22.30,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='HD 06', PROP_ID='Default', XYZ=19.30,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='HD 07', PROP_ID='Default', XYZ=18.80,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='HD 08', PROP_ID='Default', XYZ=18.30,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='HD 09', PROP_ID='Default', XYZ=17.80,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='HD 10', PROP_ID='Default', XYZ=17.30,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='LAYER', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=11.40,11.40,24.10,24.10,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='LAYER 1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=36.60,36.60,22.60,22.60,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='LAYER 2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=25.70,25.70,22.60,22.60,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='LAYER 3', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=21.70,21.70,17.40,17.40,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='SD', PROP_ID='Heskestad Ionization', XYZ=25.10,22.60,2.20/ 
&DEVC ID='THCP 1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=36.60,22.60,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
&DEVC ID='THCP 2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=25.70,22.60,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
&DEVC ID='THCP 3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=21.70,17.40,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
&DEVC ID='THCP 4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=11.40,24.10,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
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&OBST XB=19.30,20.30,21.40,22.40,0.00,0.60, SURF_IDS='Burner','INERT','INERT'/ Burner 
 
&TAIL / 

E.2.3 Scenario C 
patientrum.fds 
Generated by PyroSim - Version 2010.1.0928 
2012-apr-04 15:54:34 
 
&HEAD CHID='patientrum'/ 
&TIME T_END=900.00/ 
&DUMP RENDER_FILE='patientrum.ge1', DT_RESTART=300.00/ 
&MISC SURF_DEFAULT='Concrete'/ 
 
&MESH ID='MESH', IJK=240,180,25, XB=0.00,24.00,0.00,18.00,0.00,2.50/ 
&MESH ID='MESH02', IJK=210,180,25, XB=24.00,45.00,0.00,18.00,0.00,2.50/ 
&MESH ID='MESH03', IJK=240,180,25, XB=0.00,24.00,18.00,36.00,0.00,2.50/ 
&MESH ID='MESH04', IJK=210,180,25, XB=24.00,45.00,18.00,36.00,0.00,2.50/ 
 
&REAC ID='Composite', 
      C=2.00, 
      H=3.00, 
      O=0.00, 
      N=0.00, 
      SOOT_YIELD=0.1000/ 
 
&MATL ID='CONCRETE', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.80, 
      DENSITY=2.2800000E003/ 
 
&SURF ID='Concrete', 
      RGB=241,208,139, 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.00, 
      THICKNESS(1)=0.2000/ 
&SURF ID='Burner', 
      RGB=255,153,0, 
      HRRPUA=840.00, 
      RAMP_Q='Burner_RAMP_Q'/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=0.00, F=0.00/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=25.00, F=0.0200/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=90.00, F=0.2300/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=170.00, F=0.89/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=175.00, F=0.96/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=205.00, F=0.96/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=235.00, F=1.00/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=325.00, F=0.66/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=385.00, F=0.55/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=415.00, F=0.67/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=445.00, F=0.50/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=475.00, F=0.52/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=505.00, F=0.2700/ 



 
 

E16 
 

&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=535.00, F=0.3200/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=565.00, F=0.3400/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=595.00, F=0.3300/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=625.00, F=0.3000/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=655.00, F=0.2400/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=685.00, F=0.2500/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=745.00, F=0.1100/ 
&RAMP ID='Burner_RAMP_Q', T=1.0000000E003, F=0.00/ 
 
&PROP ID='Heskestad Ionization', QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', LENGTH=1.80/ 
&PROP ID='Default', 
      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.00, 
      RTI=50.00/ 
&DEVC ID='BEAM 1', QUANTITY='PATH OBSCURATION', 
XB=36.30,41.30,10.90,10.90,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='BEAM 2', QUANTITY='PATH OBSCURATION', 
XB=11.40,11.40,11.70,16.70,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='BEAM 3', QUANTITY='PATH OBSCURATION', 
XB=21.70,21.70,18.10,23.10,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='BEAM 4', QUANTITY='PATH OBSCURATION', 
XB=26.80,31.80,10.90,10.90,2.00,2.00/ 
&DEVC ID='LAYER 1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=36.30,36.30,10.90,10.90,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='LAYER 2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=11.40,11.40,11.70,11.70,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='LAYER 3', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=21.70,21.70,18.10,18.10,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='LAYER 4', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=26.80,26.80,10.90,10.90,0.00,2.30/ 
&DEVC ID='SD', PROP_ID='Heskestad Ionization', XYZ=21.70,4.50,2.20/ 
&DEVC ID='Sprinkler', PROP_ID='Default', XYZ=21.70,4.80,2.20/ 
&DEVC ID='THCP 1', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=36.30,10.90,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
&DEVC ID='THCP 2', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=11.40,11.70,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
&DEVC ID='THCP 3', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=21.70,18.10,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
&DEVC ID='THCP 4', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=26.80,10.90,2.00, 
ORIENTATION=0.00,0.00,0.00/ 
 
&OBST XB=20.50,21.50,1.50,3.50,0.00,0.60, SURF_IDS='Burner','INERT','INERT'/ Burner 
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