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Följande rapport är framtagen i undervisningen.  Det huvudsakliga syftet har varit träning i 
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Förord 
Efter en intressant och utvecklande vår är den brandtekniska utvärderingen av FM Mattsson Arena 
avslutad. Färdigställandet av rapporten hade inte kunnat genomföras utan den hjälp och handledning 
ett antal personer bidragit med. Författarna vill till följd därav rikta ett stort tack till nedanstående 
personer.  

Robert Jönsson – universitetslektor vid Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, för 
utmärkt handledning, ett trevligt objektsbesök och ett gott samarbete.  

Johan Szymanski – vice brandchef/brandingenjör Mora Brandkår, för ett fantastiskt mottagande 
under objektsbesöket, utmärkt handledning och ett gott samarbete.  

Peter Bäcke – brandinspektör Mora brandkår, för ett fantastiskt mottagande under objektsbesöket 
och ett gott samarbete.  

Jan Olsson – säkerhetsansvarig Mora IK, för visningen av objektet.  

Henrik Hassel – assisterande professor vid Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, för 
hjälp kring diverse frågor och problem som uppstått under arbetets gång.   

Jonathan Wahlqvist – doktorand vid Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, för 
betydelsefull vägledning och hjälp med Pyrosim och FDS.  

Håkan Frantzich – universitetslektor vid Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering, för hjälp 
kring Simulex och utrymning.  

Mats Dahlblom – universitetsadjunkt vid Avdelningen för Installationsteknik, för konsultation 
angående objektets ventilationssystem.  

 



LTH 
Brandteknisk Riskvärdering av FM Mattsson Arena 

 

 

 
 

  



 Sammanfattning 
 

 

Sammanfattning  
I denna rapport utvärderas brandskyddet utifrån personsäkerhet i FM Mattsson Arena i händelse av 
brand. Rapporten är en del i kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054) vid Lunds Tekniska 
Högskola och syftar till att knyta ihop lärdomar från kurser som getts under de tre första åren av 
Brandingenjörsprogrammet.  

FM Mattsson Arena ägs och drivs av ishockeyföreningen Mora IK. I rapporten utreds endast de 
publika delarna av byggnaden. Vid ishockeymatcher har arenan en maximal publikkapacitet på 4500 
personer.  

I rapporten kontrolleras brandskyddet i FM Mattsson Arena genom en kombination av förenklade 
och analytiska metoder. Med hjälp av en grovanalys identifieras elva möjliga brandscenarier. Av 
dessa scenarier väljs sedan de tre med störst sammanvägd risk ut för vidare analys; brand under 
läktaren, vid mediarummet samt i VIP-logen. Rapporten behandlar endast brandscenariernas initiala 
skede eftersom fokus ligger på personsäkerhet och utrymning. Med hjälp av datorprogram simuleras 
brand- och utrymningsförlopp för de olika scenarierna. Resultaten av simuleringarna ligger till grund 
för jämförelsen mellan tid till kritiska förhållanden och tid för utrymning.  

Rapportens resultat visar att personsäkerheten inte kan garanteras åskådarna i något av de utvalda 
scenarierna. I samtliga fall är tiden till kritiska förhållanden betydligt kortare än utrymningstiden. 
Med avseende att garantera personsäkerheten för besökarna skall följande åtgärder vidtas:  

 Upprätta brandgasventilation med fläktar 
 Täta genomföringar mellan brandceller 
 Säkerställ att samtliga barer är egna brandceller 
 Flamskydda läktare och övriga träpartier 
 Vidta åtgärder under läktaren 

o Automatisk avstängning av ventilationen i händelse av brand 
o Installation av rökdetektorer 
o Avlägsna överflödigt material 
o Minska tillgängligheten för obehöriga  

 Förbättra utrymningsmöjligheter 
o Byt öppningsmekanism på utrymningsdörrar 
o Åtgärda utrymningsvägar via fönster 
o Installera optiska larmdon på toaletter 

 Utveckla det systematiska brandskyddsarbetet 
 Säkerställ att musiken stängs av automatiskt vid brandlarm 

Vidtas dessa åtgärder anses skyddsmålet, att ingen av besökarna i FM Mattsson Arena skall utsättas 
för kritiska förhållanden i händelse av brand, uppfyllas. För att ytterligare förbättra 
utrymningsmöjligheterna och brandskyddet bör följande åtgärder vidtas:  

 Vidta åtgärder gällande parkeringen 
o Fria utrymningsvägar 
o Tillhandahåll uppställningsplats för Räddningstjänstens fordon 

 Åtgärda de oregelbundna trappstegen på läktaren 
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 Summary 
 

 

Summary 
This report evaluates the safety of people inside the FM Mattsson Arena in case of fire. The report is 
a part of a fire risk assessment course (VBR054) conducted at the faculty of engineering at LTH in 
Lund.  

The FM Mattsson Arena is owned and run by the ice hockey foundation Mora IK. The main focus of 
this report is to evaluate the safety of the public areas inside the arena, which can hold up to 4500 
people. 

In this report a fire risk assessment of FM Mattsson Arena is conducted through a combination of 
simplified and analytical methods. Through an initial risk assessment eleven possible fire scenarios 
are identified, from these a total number of three representative fire scenarios are chosen for further 
investigation. These three are; a fire underneath the grandstands, a fire in the VIP area and a fire 
spreading to the grandstands. The report only considers the initial stages of the fire since the main 
focus is to ensure a safe evacuation of people in the arena. Computers are used to simulate both the 
fire scenarios and the evacuation process. The results are compared to determine whether a safe 
evacuation is possible. 

The report concludes that personal safety cannot be guaranteed in any of the fire scenarios 
investigated. In order to ensure a safe evacuation of people a number of actions can be taken. The 
required actions are listed below: 

 Install a mechanical smoke ventilation system 
 Seal up holes that run through fire partitions 
 Make sure that the pubs are located within separate fire partitions 
 Use flame retardant to protect the grandstands and other exposed wooden areas 
 Actions to take underneath the grandstands 

o Automatically shut down the ventilation in case of fire 
o Install smoke detectors 
o Remove excess flammable material 
o Minimize accessibility for unauthorized people 

 Enhance the potential for evacuation 
o Change opening mechanisms for the exit doors 
o Fix the windows used for evacuation 
o Install optical alarms in the restrooms 

 Improve the systematical fire prevention procedures 
 Make sure that the music automatically stops when the fire alarm activates  

The safety of visitors in FM Mattsson Arena is considered adequate if these actions are taken. To 
further enhance the safety and fire protection the following actions are suggested. 

 Take actions in the parking lot 
o Ensure that no parking can take place outside the exits 
o Provide space for the rescue services vehicles in case of fire 

 Fix the irregular stairs on the grandstands 
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 Nomenklatur 
 

 

Nomenklatur 
 

  Öppningsarea för dörrar [m2] 

  Öppningsarea för brandgasventilation [m2] 

  Öppningsarea [m2] 

  Kontaktytan med väggar för brandgaser [m2] 

   Specifik värmekapacitet för fasta material [J/kgK] 

   Flödeskoefficent [-] 

   Specifik värmekapacitet för fluid [kJ/kgK] 

  Avstånd från strålningskälla till mottagare [m] 

  Energimängd [MJ] 

  Gravitationskonstant (9,81) [m/s2] 

   Värmekonduktivitet [kW/m2K] 

  Förbränningsentalpi [kJ/kg] 

  Takhöjd [m] 

  Höjd på öppning [m] 

   Konduktivitet [W/mK] 

 Längd på den kortaste sidan av en av de rektanglar som flamman 
förenklas med [m] 

 Längd på den längsta sidan av en av de rektanglar som flamman förenklas 
med [m] 

  Massa [kg] 

  Massflöde [kg/s] 

  Massflöde luft genom öppning [kg/s] 

  Massflöde av brandgaser från det övre lagret [kg/s] 

  Massflöde av brandgaser i brandplymen [kg/s] 

  Tryckskillnad över de nedre öppningarna [Pa] 
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  Effektutveckling [kW] 

´´  Effektutveckling per areaenhet [kW/m2] 

  Kvot mellan längd och höjd vid strålningsberäkningar [-] 

  Temperatur [K] 

  Omgivningstemperatur [K] 

  Temperatur på brandgaser [K] 

  Tid [s] 

  Förberedelsetid [s] 

  Förflyttningstid [s] 

  Tid till kritiska förhållanden [s] 

  Utrymningstid [s] 

  Varseblivningstid [s] 

  Rumsvolym [m3] 

  Volymflöde i brandgasfläkt [m3/s] 

  Brandgaslagrets höjd över golvet [m] 

  Tillväxthastighet [kW/s2] 

 Kvot mellan area och kvadratiskt avstånd vid strålningsberäkningar [-] 

  Flammans emmisivitet [-] 

  Densitet [kg/m3] 

  Densitet på omgivande luft [kg/m3] 

  Densitet för brandgaser [kg/m3] 

  Stefan Boltzmanns konstant (5,67 · 10 ) [J/(sm2K4)] 

  Synfaktor [-] 
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1. Inledning 
I detta avsnitt ges en inledande beskrivning av bakgrund, syfte, mål och metod för rapporten. 

Rapporten genomförs i kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054) vid Lunds Tekniska Högskola, 
vilket är det avslutande momentet innan examensarbetet påbörjas på brandingenjörsprogrammet. I 
kursen genomförs ett objektsbesök, vilket ligger till grund för den bakgrundsinformation och 
bedömningar som görs i rapporten.  Under projektet har studenterna hjälp av en handledare från 
Avdelningen för Brandteknik och Riskhantering samt en extern handledare från Mora Brandkår. 

1.1. Bakgrund 
FM Mattsson Arena byggdes om 2004 för att möta de bestämmelser som råder för elitserieklubbar i 
ishockey. Tidspressen för att möta bestämmelserna innan nästa säsongsstart innebar att 
ombyggnaden genomfördes på mycket kort tid och med ett flertal olika entreprenörer. Till grund för 
ombyggnadens brandskyddsprojektering låg ett utlåtande från Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB, 
där det konstateras att byggnaden inte uppfyller kraven vid en förenklad dimensionering enligt 
Boverkets Byggregler (Brandkonsulten AB, 2004). Utlåtandet rekommenderar därför en analytisk 
dimensionering av byggnadens brandskydd, men osäkerheter råder kring huruvida 
rekommendationerna från utlåtandet har uppfyllts vid ombyggnaden. I denna rapport kommer en 
kombination av förenklade och analytiska metoder användas för att utreda personsäkerheten i 
händelse av brand. 

1.2. Syfte 
Syftet med denna rapport är att utvärdera personsäkerheten i FM Mattsson Arena. Rapporten fyller 
även ett syfte i utbildningssynpunkt, vilket är att utveckla studenternas analytiska tänkande, lära sig 
arbeta med Boverkets Byggregler på ett korrekt sätt och knyta ihop lärdomar från kurser genom hela 
utbildningen. 

1.3. Mål 
Målet med rapporten är att bestämma huruvida personsäkerheten i FM Mattsson Arena är 
tillfredsställande och vid behov rekommendera åtgärder som förbättrar eventuella brister i 
personsäkerheten. 

1.4. Metod 
Arbetet inleds med att studera befintliga ritningar och brandskyddsdokumentation över objektet. 
Detta kompletteras med ett platsbesök på FM Mattsson Arena där personalrutiner, verksamhet och 
befintligt skick på anläggningen studeras tillsammans med handledare och säkerhetsansvarig. 

Arbetsgången i denna rapport följer flödesschemat enligt figur 1. Metoden är en iterativ process, 
vilket innebär att ytterligare åtgärder krävs om skyddsmål och acceptanskriterier inte uppfylls. 
Processen upprepas på samma sätt tills skyddsmålen uppfylls.  
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Figur 1. Flödesschema över arbetsmetodiken. 
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Grovanalysen bygger på en deterministisk analys, vilket innebär att ett fåtal representativa 
brandscenarier identifieras och utreds närmare. Dessa antas representera alla möjliga brandscenarier i 
byggnaden. 

1.5. Avgränsningar 
I syfte att minska rapportens omfattning avgränsas den till att enbart behandla personsäkerheten för 
personal och besökare i FM Mattsson Arena. Rapporten utreder inte de ekonomiska eller 
miljömässiga aspekterna av en eventuell brand. Fokus kommer således ligga på att studera den tidiga 
delen av brandförloppet, byggnadens hållfasthet antas tillräcklig under hela utrymningsförloppet.  

Vidare avgränsas analysen till de publika delarna av byggnaden, dock behandlas brandscenarier som 
startar i intilliggande utrymmen på grund av att dessa påverkar utrymningen från de publika delarna. 
Till de publika delarna räknas läktare, entré, restaurang och de pubar som finns i lokalen. 
Människorna i dessa utrymmen anses ha dålig kännedom om lokalerna och är därför mest intressanta 
att studera i en utrymningssituation.   
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2. Objektbeskrivning 
I det här avsnittet beskrivs byggnadens historik, verksamhet, personal och utformning.  

2.1. Historik 
1967 spelades den första matchen i Mora ishall. När Mora IK 37 år senare kvalificerade sig för spel i 
den högsta divisionen behövde ishallen byggas om för att möta de nya krav som ställdes. Efter en 
snabb ombyggnation på 162 dagar hade klubben en arena som höll elitseriestandard. 
Publikkapaciteten utökades från omkring 2000 till 4500 personer och arenan innehåller idag 
restaurang samt ett flertal pubar och kiosker. I och med ombyggnationen fick ishallen sitt nuvarande 
namn FM Mattsson Arena (Mora IK, 2012).  

2.2. Verksamhet 
Arenan ägs och drivs av Mora IK och används huvudsakligen till ishockeymatcher. Alkoholtillstånd 
finns i arenan och under match serveras mat och dryck i pubar, VIP-loger och restaurang . Övriga 
evenemang som arrangeras är småskaliga och har betydligt färre besökare än ishockeymatcherna.        

2.3. Personal 
Vid ishockeymatcher finns personal fördelat på restaurang, pubar, försäljning och administration. 
Under match finns även matchvärdar och säkerhetsvakter, vilka ansvarar för publiksäkerheten. 
Personalstyrkan som arbetar under matcher är i princip oförändrad och majoriteten av dem gör detta 
ideellt.    

2.4. Objektets utformning 
FM Mattsson Arena är konstruerad i tre plan och omfattar en yta på drygt 3000 m2. Huvuddelen av 
byggnaden är rektangulär med ett välvt tak, under vilket det finns ett undertak på cirka åtta meters 
höjd. I objektet finns förutom ishallen många kringutrymmen som sammanbinds av korridorer och 
passager. Byggnaden är uppförd i byggnadsklass Br2 i enlighet med BBR94 (Mora Siljan 
Byggkonsult, 2004). Byggnadens stomme består i huvudsak av betong och stål, men även limträ 
återfinns i vissa delar av tillbyggnaden. FM Mattsson Arena är enskilt belägen utan närliggande 
byggnader. Vindsutrymmet fyller ingen funktion varken genom lagring av material eller för 
kabeldragning.  

2.4.1. Markplan 
När besökare kommer in via ingång A passerar de först ett större förråd innan de kommer fram till en 
loungeavdelning. Därifrån kan det gå åt höger in i restaurangdelen eller gå en trappa upp till ishallen. 
I anslutning till restaurangen finns det kök, soprum, kapprum samt toaletter. Genom ingång B och C 
går besökarna via trappor upp till ståplatsläktarna. Markplan innehåller även icke publika delar i 
form av omklädningsrum, ismaskinrum och verkstad, se figur 2. 
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Figur 2. Principskiss över markplan. 

2.4.2 Entréplan 
Via huvudingången på entréplan kommer majoriteten av besökarna in till arenan. Efter att ha 
passerat biljettkontrollen möts de av en foajé innehållande kiosker och andra typer av 
försäljningsstånd. Besökarna kan välja att ta höger in till den största puben och ett flertal toaletter 
alternativt fortsätta in till ishallen, där åskådarplatser avsedda för personer med funktionsnedsättning 
först passeras. Entréplan innehåller även kansli, pressrum, mindre pubar och fläktrum, se figur 3. 

 

Figur 3. Principskiss över entréplan. 
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2.4.3. Läktarplan 
Till läktarplan, se figur 4, räknas samtliga åskådarplatser, de båda VIP-logerna, konferensrum samt 
mediaområdet. Åskådarplatserna består av 3000 sittplatser och 1500 ståplatser. VIP-logerna och 
konferensrummet är belägna ovanför huvudentrén i anslutning till läktarna. Mediaområdet som i 
huvudsak används för tv-sändning återfinns ovanför åskådarplatserna längs ena långsidan.

 

Figur 4. Principskiss över läktarplan. 

2.5. Ventilation 
Ventilationssystemet i byggnaden består av flera separata system. Vid ombyggnationen tillfördes ett 
FTX-system avsett för huvudentrén med närliggande utrymmen och VIP-området. Systemet betjänas 
av ett fläktrum beläget under huvudentrén. Restaurangköket samt tillbyggnaden med vaktmästeri och 
ismaskinsrum betjänas av två separata FT-system. Ishallens ventilation har kompletterats för att möta 
nya krav i samband med ombyggnaden. Det totala flödet för ishallens tilluft är 6900 l/s. I det 
ritningsunderlag som ligger till grund för detta kapitel finns ingen information om frånluftsystemet i 
ishallen. Det bedöms dock som orimligt att det inte finns ett dimensionerat frånluftsystem när nästan 
sju kubikmeter luft pumpas in i hallen varje sekund. I rapporten antas vidare att ventilationssystemet 
stängs av i händelse av brand. Antagandet grundas på att systemet i ishallen är av äldre modell och 
enbart har kompletterats vid ombyggnaden 2004. Enligt Polina Gordonova1 var det före 2002 en 
vanlig lösning att stänga av alla fläktar i händelse av brand. Ventilationssystemen är utrustade med 
någon form av spjäll, både i de större ventilationstrummor och vid tilluftsdonen, men någon vidare 
information finns inte att tillgå för dessa spjäll. De kan därför vara till för att reglera flödet i systemet 
alternativt vara någon typ av backventil eller brandspjäll. De spjäll som är placerade vid tilluftsdonen 
bör ha som funktion att styra flödet. För de spjäll som befinner sig i de större ventilationstrummorna 
görs inga antaganden då tillräcklig information saknas. 

  
                                                
1 Polina Gordonova, Brandskyddslaget, föreläsning 2012-01-25 
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3. Tillvägagångssätt 
I detta avsnitt presenteras de metoder som tillämpas för att analysera personsäkerheten i händelse 
av brand. 

3.1. Förenklad och analytisk dimensionering 
När brandskyddet dimensioneras för en byggnad kan två olika metoder användas. Vid förenklad 
dimensionering uppfylls samtliga föreskrifter genom lösningar och metoder som återfinns i de 
allmänna råden i BBR. Då en analytisk dimensionering tillämpas uppfylls föreskrifterna genom 
alternativa metoder. Vid tillämpning av analytisk dimensionering ställs krav på att kunna bevisa att 
de alternativa metoderna ger ett tillfredställande brandskydd. En kombination av dessa två metoder 
kan förekomma då de avsteg som gjorts från de allmänna råden utreds med analytisk 
dimensionering. En mer djupgående presentation av de olika dimensioneringsmetoderna återfinns i 
Bilaga C. 

I rapporten kontrolleras brandskyddet i FM Mattsson Arena genom en kombination av förenklade 
och analytiska metoder. Först kontrolleras objektet enligt de allmänna råden i BBR och därefter 
analyseras brandskyddet utifrån representativa brandscenarier. 

3.2. Riskanalys 
En riskanalys innebär en systematisk identifiering av olycksrisker samt bedömning av risknivåer. I 
rapporten kommer en kvantitativ riskanalys för händelse av brand ur ett personsäkerhetsperspektiv 
att genomföras (Räddningsverket, 2003).  

3.2.1. Riskidentifiering 
Det första steget i riskidentifieringen är att identifiera potentiella riskkällor i form av brandscenarier. 
Målet är att hitta tänkbara bränder som kan uppstå i byggnaden, vilket görs genom identifiering av 
känsliga delar i byggnaden som har hög brandbelastning eller förhöjd risk för antändning. Studier av 
tidigare händelser, statistik samt kvalitativa bedömningar ligger till grund för riskidentifieringen 
(Becker, 2000). 

3.2.2. Grovanalys 
Syftet är att lyfta fram de brandscenarier från riskidentifieringen, vilka utgör en verklighetstrogen 
risk för personerna i byggnaden. För att möjliggöra detta krävs att scenarierna rangordnas efter 
relativ sannolikhet och konsekvens. Varje scenario rangordnas med avseende på sannolikhet och 
konsekvens på en femgradig skala. För att åskådliggöra hur scenarierna förhåller sig till varandra 
sammanställs de i en riskmatris. Matrisen består av två axlar, där den ena åskådliggör den relativa 
sannolikheten och den andra den relativa konsekvensen. Ett exempel på hur en riskmatris kan se ut 
visas i figur 5. 
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Figur 5. Exempel på riskmatris. 

De scenarier som lyfts fram är de som har den högsta sammanvägda risken, vilket illustreras som det 
skuggade högriskområdet i figur 5. De scenarier som erhåller den högsta sammanvägda risken 
ansätts som dimensionerande brandscenarier för vidare analys i rapporten. Genom denna metod 
erhålls de scenarier som är de värsta troliga för objektet (Becker, 2000).  

3.2.3. Händelseträdsanalys 
För att ta fram de utrymningsscenarier som skall analyseras vidare i rapporten genomförs en 
händelseträdsanalys. Händelseträdet grundar sig på en oönskad händelse, i det här fallet brand. 
Utifrån starthändelsen sker en förgrening till de dimensionerande brandscenarierna och vidare till 
händelser som påverkar utrymningstiden. I denna rapport analyseras konsekvensen av att det 
automatiska brandlarmet fallerar samt om någon utrymningsväg blir blockerad. För vardera händelse 
bedöms en relativ sannolikhet baserad på statistik och kvalitativa bedömningar. Genom att 
multiplicera sannolikheterna som sluthändelserna bygger på erhålls en total sannolikhet för varje 
utfall i händelse av brand. Utfallens konsekvenser graderas därefter kvalitativt på en femgradig skala. 
Genom att väga samman sannolikhet och konsekvens kan representativa utrymningsförlopp väljas 
för vidare analys. 
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3.3. Analys av utrymningssäkerhet 
För att kunna avgöra huruvida objektet är säkert ur utrymningssynpunkt jämförs tiden till kritiska 
förhållanden med utrymningstiden. Utrymningstiden består av tre faser; varseblivning, förberedelse 
och förflyttning. 

Varseblivningstiden är tiden det tar från att brand uppstår tills personerna i lokalen upptäcker att 
något inte är som det skall vara. Tiden fastställs genom kvalitativa bedömningar och resultat från 
simuleringar i datorprogrammet FDS. 

Förberedelsetiden är tiden det tar från att personerna har blivit varse om att något oönskat har 
inträffat till att de påbörjar förflyttning. Förberedelsetiden skattas genom kvalitativa bedömningar 
samt riktlinjer från BBRAD1. 

Den sista fasen i utrymningsförloppet är förflyttningstiden. Det är tiden det tar från att personerna har 
påbörjat förflyttning tills de befinner sig i säkerhet. Förflyttningstiden bestäms utefter resultat från 
simuleringar i datorprogrammet Simulex. 

Då den totala utrymningstiden har tagits fram skall denna jämföras med tiden till kritiska 
förhållanden. Kriterier för kritiska förhållanden finns angivna i BBRAD1. Simuleringar i 
programmet FDS kontrolleras utefter dessa kriterier och den kortaste tiden som krävs för att uppfylla 
ett av kriterierna ansätts som tid till kritiska förhållanden. 

Då utrymningstid samt tid till kritiska förhållanden har fastställts jämförs dessa genom att 
marginalen, tkritisk – tutrymning, beräknas. För att objektet skall vara säkert ur utrymningssynpunkt skall 
utrymningstiden vara kortare än tiden till kritiska förhållanden. 

3.4. Hantering av osäkerheter 
Osäkerheter rörande värdet på ingående variabler kommer att finnas i alla riskanalyser. Detta kan 
bero på att variabelns värde varierar på grund av en naturlig variation. Modellosäkerheter och 
osäkerheter i indata kan vara andra saker som medför att variabelns värde varierar. För att ta hänsyn 
till detta kommer en känslighetsanalys att genomföras. Syftet med känslighetsanalysen är att på ett 
kvantitativt sätt identifiera de variabler som ger störst påverkan på slutresultatet. Således ges vetskap 
om vart fokus bör ligga när möjliga åtgärder analyseras.   
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4. Befintligt brandskydd 
Nedan följer en beskrivning av det aktuella brandskyddet för objektet. 

4.1. Brandcellsindelning 
Brandcellsgränser i hela objektet är utförda enligt EI30 och presenteras i figur 6 och 7. Samtliga 
barer i arenan är inte markerade på det ritningsunderlag som funnits till hands. Huruvida barerna är 
placerade i egna brandceller är därför oklart. I rapporten har antagandet gjorts att detta är fallet. 
Skulle antagandet vara felaktigt måste detta åtgärdas för att byggnadsklassen skall följas. 

 

Figur 6. Brandcellsgränser på markplan (rödmarkerade). 

 

Figur 7. Brandcellsgränser på entréplan (rödmarkerade). 
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4.2. Utrymningsvägar 
Varje publikt utrymme i objektet har tillgång till minst en utrymningsväg som leder direkt till det 
fria. Gångavstånd till utrymningsvägar överstiger i vissa delar av byggnaden 45 meter. Detta beror på 
att mindre avvikelser från BBR 94, med avseende på utrymningsvägars längd, tillämpades vid 
uppförandet (Mora Siljan Byggkonsult, 2004). Vägledande markering med genomlysta skyltar finns 
tillgängliga i samtliga lokaler. Ishall, restaurang och utrymningsvägar är försedda med nödbelysning 
som tänds då allmänbelysningen slås ut och ger belysning under 60 minuter. Utrymningsvägarna från 
ishallen presenteras i figur 8. Övriga utrymningsplaner för arenan presenteras i bilaga B. 

 

Figur 8. Utrymningsvägar från ishallen. 
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4.3. Rutiner vid utrymning  
Matchvärdarnas uppgift vid brand är att visa åskådarna vägen till lämplig nödutgång samt att se till 
att de öppnas. Vid match placeras minst en matchvärd vid varje nödutgång. Även speakern har som 
uppgift att uppmana publiken att ta sig till närmsta nödutgång. 

4.4. Brand- och utrymningslarm 
Arenan har ett automatiskt brandlarm som larmar räddningstjänsten vid detektion av brand. Ishall, 
restaurang och konferensrum är försett med ett automatiskt utrymningslarm med talat meddelande 
som är direkt kopplat till brandlarmet. Information rörande manuell aktivering av larmet samt 
huruvida musiken stängs av automatiskt vid brandlarm saknas. 

4.5. Detektionssystem 
I arenaområdet sker detektion med hjälp av ett samplande system som är installerat utefter 
innertaket. Kringutrymmen i byggnaden är försedda med rökdetektorer. 

4.6. Släckutrustning 
Handbrandsläckare finns placerad vid restaurangens köksavdelning. Dessutom skall matchvärdarna 
tillhandahålla varsin handbrandsläckare under match. 

4.7. Brandgasventilation 
I byggnaden finns fyra stycken rökgasluckor som kan öppnas i händelse av brand. Två av dem skall 
öppnas av vaktmästaren via brandlarmcentralen som är belägen vid verkstaden. De andra två kan 
öppnas manuellt av räddningstjänsten. Luckorna som öppnas via larmcentralen har en yta på 1,8 m2 

vardera och de manuella 1,6 m2. 

4.8. Räddningstjänsten 
Arenans centrala läge möjliggör en insatstid som understiger tio minuter. Det finns dock ingen plats 
på parkeringen som är avsedd för räddningstjänsten, vilket kan försvåra åtkomligheten till 
byggnaden. Inomhusbrandposter finns tillgängliga vid behov. 
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5. Befintligt brandskydd enligt BBR 
I följande kapitel presenteras hur väl byggnaden uppfyller Boverkets föreskrifter enligt BBR 19. De 
punkter som inte följer föreskrifterna analyseras vidare i rapporten. För detaljerad beskrivning av 
BBR se bilaga C.  

5.1. Byggnads- och verksamhetsklass 
Brandskyddet för byggnaden kontrolleras utefter verksamhetsklass 2B med anledning av att det är en 
samlingslokal avsedd för fler än 150 personer. Restaurangen och de fem pubarna på objektet klassas 
på grund av alkoholserveringen till verksamhetsklass 2C (Boverket 1, 2011). 

Byggnadsklassen för arenan är Br1, med anledning av att den består av två våningsplan och att 
samlingslokal med alkoholservering återfinns på det andra våningsplanet (Boverket 1, 2011). 

5.2. Larmsystem 
Nedan redovisas hur väl det aktuella larmsystemet uppfyller föreskrifterna i BBR. 

5.2.1. Automatiskt brandlarm 
”Automatiskt brandlarm ska installeras när detta är en förutsättning för brandskyddets 
utformning. Systemet ska utformas med sådana egenskaper att det, med hög tillförlitlighet, har 
förmåga att detektera brand och att ge signal till de funktioner som är beroende av larmet. 
Detektering bör, där så är möjligt, ske med hjälp av rökdetektorer” (Boverket 1, 2011, s. 130 ). 

Objektet är beroende av en tidig detektion för att minska den totala utrymningstiden och ett 
automatiskt brandlarm skall därför vara installerat. Detta krav uppfyller arenan, se befintligt 
brandskydd. Detektering sker med hjälp av ett samplande system i ishallen och rökdetektorer i 
arenans kringutrymmen. 

5.2.2. Utrymningslarm 
”Samlingslokaler bör förses med utrymningslarm. Talat meddelande bör användas som 
utrymningslarm. I samlingslokaler med hög ljudnivå bör musik och liknande stängas av 
automatiskt vid utrymningslarm” (Boverket 1, 2011, s. 154). 

”Utrymmen i publika lokaler där personer med hörselnedsättning kan vistas utan direktkontakt 
med andra personer ska förses med kompletterande larmdon så att även hörselskadade och 
döva nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara” (Boverket 1, 2011, s. 131). 

Ishallen, restaurangen och konferensrummet är försett med ett utrymningslarm med talat 
meddelande. Musiken i arenan skall stängas av då utrymningslarmet aktiveras. Det saknas optiska 
larmdon på toaletter, något som skall finnas för att säkerställa att hörselskadade och döva nås av 
varningssignalen.  

5.3. Brandcellsindelning 
”Utrymmen i olika verksamhetsklasser bör placeras i skilda brandceller. Genomföringar, 
upplag och förband bör särskilt beaktas så att brandcellen upprätthåller sin avskiljande 
funktion” (Boverket 1, 2011, s. 172). 
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Restaurangdelen är placerad i en egen brandcell, vilken den skall vara med anledning av att 
verksamhetsklassen skiljer sig från de övriga delarna på arenan. Huruvida barerna är egna 
brandceller eller inte har inte kunnat utläsas från det tillgängliga ritningsunderlaget, men det har 
antagits att så är fallet. Om så inte skulle vara fallet skulle byggnadsklassen istället blivit Br0 

Genomföringar mellan brandcellsgränser på arenan är bristfälliga och behöver åtgärdas för att 
tillfredsställande brandavskiljning skall erhållas. Exempel på otätade genomföringar, i form av 
kabeldragningar, finns mellan brandceller i verkstad och ismaskinrummet.  

För byggnader i klass Br1 bör avskiljande konstruktion utformas i lägst den brandtekniska klass som 
kan utläsas ur tabell 1 (Boverket 1, 2011). 

Tabell 1. Brandteknisk klass för brandcellsgränser (Boverket 1, 2011). 

 

Enligt Boverkets handbok om brandbelastning tabuleras ett värde på 370 MJ/m2 för en teater 
(Boverket 3, 2008). En teater anses jämförbar med en idrottsarena, och brandbelastningen för FM 
Mattsson Arena sätts därför till mindre än 800 MJ/m2, vilket leder till den brandtekniska klassen 
EI60. Den nuvarande klassen på brandcellsgränserna har dimensionerats enligt BBR 94 och är EI30. 

5.4. Material, ytskikt och beklädnad  
”Taken och väggarna i samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B och 2C ska utformas så att 
deras ytskikt endast kan ge ett försumbart bidrag till en brands utveckling” (Boverket 1, 2011, s. 
169). 

Stora delar av arenan är uppbyggd av obehandlat trä, något som väsentligt bidrar till en brands 
utveckling. Huruvida något brandklassat ytskikt finns i övriga delar av arenan har inte kunnat 
fastställas.  
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5.5. Brandgasventilation 
”Om ett system för brandgasventilation är en förutsättning för att brandskyddet ska fungera ska 
systemet utformas så att det, med hög tillförlitlighet, kan kontrollera brandgaser under avsedd 
tid” (Boverket 1, 2011, s. 134). 

Den brandgasventilation som finns tillgänglig på objektet sker genom rökgasluckor, se kap 3.7. 
Anledningen till att en mer omfattande brandgasventilation inte finns installerad är att objektets 
takkonstruktion inte är lämplig för detta (Mora Siljan Byggkonsult, 2004). Huruvida brandskyddet 
fungerar med den begränsade brandgasventilationen kommer att utredas i rapporten. 

5.6. Utrymning 
Nedan redovisas objektets utrymningsmöjligheter. 

5.6.1. Utrymningsvägar 
”Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt skall utformas med tillgång till minst två av 
varandra oberoende utrymningsvägar. Om lokalen har fler än ett plan ska det finnas minst en 
utrymningsväg från varje plan” (Boverket 1, 2011, s. 137). 
”Samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B och 2C bör ha minst tre utrymningsvägar, om de 
är avsedda för fler än 600 personer och minst fyra om de är avsedda för fler än 1000 personer” 
(Boverket 1, 2011, s. 145). 

I BBR kan utläsas att lokaler i verksamhetsklass 2B skall ha ett maximalt gångavstånd till närmaste 
utrymningsväg på 30 meter. För lokaler i verksamhetsklass 2C är det maximalt tillåtna gångavståndet 
15 meter (Boverket, 2011). 

Objektet uppfyller kraven gällande antalet utrymningsvägar men gångavståndet uppfylls ej och är på 
vissa delar längre än 45 meter (Brandkonsulten AB, 2004). 

5.6.2. Utrymningsdörrar 
”Utrymningsvägar som betjänar fler än 150 personer bör ha en fri bredd på minst 1,20 m” 
(Boverket 1, 2011, s. 145). 

”Dörrar som ska användas för utrymning ska vara utåtgående och lätta att identifiera som 
utgångar. Dörrar bör kunna öppnas utan större tidigare kunskap om hur detta ska ske” 
(Boverket 1, 2011, s. 145-146). 

Objektet anses uppfylla kravet på dörrbredd men däremot så är utrymningsdörrarna i ishallen 
felaktigt utformade.  Publikvärdarna öppnar utrymningsdörrarna genom att trycka på en knapp 
belägen ovanför dörren samtidigt som de trycker ned ett vred, vilket inte är uppenbart för en person 
utan lokalkännedom. Vid besöket gjordes ett test huruvida personalen är införstådd i 
utrymningsdörrarnas öppningsmekanismer. Resultatet visade att personalen i vissa fall inte kunde 
öppna dörren utan hjälp från ytterligare en person.   

5.6.3. Trappor 
De rekommendationer som finns i BBR rörande trappors utformning är upprättade med det 
huvudsakliga syftet att minska risken för fall. Dock anses risken för fall öka i en utrymningssituation, 
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på grund av trängsel och stress. Dessutom erhålls en längre förflyttningstid då en trappa är olämpligt 
dimensionerad. 

”Trappor och ramper i eller i anslutning till byggnader ska utformas så att personer kan 
förflytta sig säkert. Lutningen i gånglinjen bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka 
trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma. Där det inte går att undvika bör trappstegen 
tydligt markeras” (Boverket 1, 2011, s. 243). 

Trapporna som är belägna mellan sittplatsraderna i ishallen följer inte denna rekommendation. 
Trappstegens höjd och bredd är oregelbundna och följer inget mönster. 

5.7. Brandtekniska installationer 
Nedan redovisas hur väl arenan uppfyller kraven för brandtekniska installationer i form av 
vägledande markeringar och nödbelysning. 

5.7.1. Vägledande markering 
”Samlingslokaler ska vara försedda med vägledande markeringar för utrymning” (Boverket 1, 
2011, s. 154) 
”Där krav på vägledande markering finns ska belysning eller genomlysning av vägledande 
markeringar ha säkerställd strömförsörjning motsvarande nödbelysning” (Boverket 1, 2011, s. 
148). 

 
Objektet har vägledande markering i form av genomlysta skyltar och de är placerade så att de ger en 
god förståelse om hur utrymning skall ske. 

5.7.2. Nödbelysning 
”Samlingslokaler ska vara försedda med allmänbelysning och nödbelysning. Utrymningsvägar 
från samlingslokaler ska vara försedda med nödbelysning” (Boverket 1, 2011, s. 154).  

”Vid strömavbrott ska nödbelysningen ge avsedd belysning under minst 60 minuter. 
Belysningsstyrkan bör inte vara lägre än 1 lux längs med utrymningsvägens centrumlinje” 
(Boverket 1, 2011, s. 152). 

 
Dessa krav uppfyller arenan, se kapitel 4. Befintligt brandskydd. 
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5.8. Sammanställning av avvikelser från BBR 19 
De delar av brandskyddet som inte uppfyller krav och rekommendationer är: 

 Utrymningslarm 
 Brandcellsindelning 
 Material, ytskikt och beklädnad 
 Utrymningsvägar 
 Utrymningsdörrar 
 Trappor 

 
Något som skall poängteras är att omfattande ombyggnationer krävs för att avståndet till närmsta 
utrymningsväg ska uppfylla kraven enligt BBR. Därför används analytiska metoder för att utreda om 
en säker utrymning kan genomföras.   
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6. Skyddsmål och kritiska förhållanden 
Nedan presenteras det uppsatta skyddsmålet samt kriterier för kritiska förhållanden. 

6.1. Skyddsmål 
Skyddsmålet definieras till att ingen av besökarna i FM Mattsson Arena tillåts utsättas för kritiska 
förhållanden i händelse av brand.  

6.2. Acceptanskriterium  
Alla personer som vistas i arenan skall kunna genomföra en säker utrymning, oberoende av 
brandscenario, för att acceptanskriteriet skall uppfyllas. Brandskyddet bedöms acceptabelt då ingen 
person utsätts för kritiska förhållanden.   

6.3. Kriterier för kritiska förhållanden     
I rapporten kommer krav och gränsvärden från Boverkets Byggregler (BBR) att ligga till grund för 
huruvida skyddsmålet uppfylls eller ej. Paragraf 5:31 i BBR säger att;  

”Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid brand. 
Med tillfredställande utrymning avses att personer som utrymmer, med tillräcklig säkerhet, inte 
utsätts för nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser 
eller dålig sikt som hindrar utrymning till en säker plats.” (Boverket 1, 2011, s. 136). 

6.4. Gränsvärden 
Vid analys huruvida brandskyddet i FM Mattsson Arena på ett tillfredställande sätt klarar av att 
uppfylla kraven från BBR kommer gränsvärden från Boverkets byggregler vid analytisk 
dimensionering användas. I tabell 2 redovisas nivåerna för kritisk påverkan.  

Tabell 2. Nivå för kritisk påverkan vid analys av utrymningssäkerhet (Boverket 2, 2011). 

 

Då det är svårt att uppskatta toxicitetsnivåerna på ett rättvisande sätt approximeras detta kriteriet 
sammanfalla med kriteriet för brandgaslagrets höjd, vilket är ett grovt men accepterat antagande 
(Brandteknik, 2005).  
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7. Statistik 
I följande avsnitt behandlas den statistik som finns tillgänglig för idrottsanläggningar och allmänna 
byggnader. Underlaget baseras på insatsstatistik från Sveriges räddningstjänster, sammanställd av 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, under perioden 1996-2010. Nedan presenteras 
relevanta utdrag ur denna statistik, vilken används för att bedöma sannolikheten för olika 
brandscenarier.  

7.1. Brandorsak 
Insatsstatistiken för bränder i idrottsanläggningar och allmänna byggnader visar tydligt att anlagda 
bränder är den vanligaste brandorsaken. Anlagda bränder står för 25-30 procent av alla brandtillbud. 
Denna följs av kategorin okänd och tekniskt fel. I tabell 3 och 4 redovisas de vanligaste 
brandorsakerna för respektive lokal (MSB). 

Tabell 3. Vanliga brandorsaker i idrottsanläggningar (MSB). 

Idrottsanläggning           

Brandorsak Antal insatser Andel (%) Omkomna 
Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

Totalt 1123 100 0 0 27 

Anlagd med uppsåt 332 29,6 0 0 11 

Okänd 282 25,1 0 0 1 

Tekniskt fel 170 15,1 0 0 6 

Värmeöverföring 83 7,4 0 0 5 

Övrig brandorsak 106 9,4 0 0 2 
 

Tabell 4. Vanliga brandorsaker i allmänna byggnader (MSB). 

Allmänna 
byggnader           

Brandorsak Antal insatser Andel (%) Omkomna 
Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

Totalt 29294 100 141 241 1755 

Anlagd med uppsåt 7521 25,7 7 37 354 

Okänd 5346 18,2 96 102 550 

Tekniskt fel 4236 14,5 1 8 139 

Värmeöverföring 1734 5,9 1 5 85 

Övrig brandorsak 2528 8,6 5 16 146 
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7.2. Anlagda bränder 
Då anlagda bränder är den vanligaste brandorsaken för byggnader som liknar FM Mattsson Arena är 
det intressant att utreda var dessa förekommer. Statistiken för utrymmen där bränder vanligtvis 
anläggs är inte lika entydig som den för brandorsaker, den största delen klassas som övriga 
startutrymmen. Värt att notera är att många bränder anläggs utomhus och på toaletter. I tabell 5 och  
6 redovisas de vanligaste utrymmena där bränder anlagts i idrottsanläggningar respektive allmänna 
byggnader (MSB). 

Tabell 5. De vanligaste startutrymmena för anlagda bränder i idrottsanläggningar (MSB).  

Idrottsanläggning           

Startutrymme Antal insatser Andel (%) Omkomna 
Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

Totaler 332 100 0 0 11 

Badrum/toalett 16 4,8 0 0 0 

Badrum/toalett/bastu 24 7,2 0 0 0 

Fristående förråd/uthus 50 15,1 0 0 0 

Försäljningslokal 4 1,2 0 0 0 

Samlingslokal 20 6,0 0 0 0 

Utanför byggnaden 41 12,3 0 0 1 

Utomhus 26 7,8 0 0 0 

Övrigt startutrymme 68 20,5 0 0 0 
 

Tabell 6. De vanligaste startutrymmena för anlagda bränder i allmänna byggnader (MSB).  

Allmänna 
byggnader           

Startutrymme Antal insatser Andel (%) Omkomna 
Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

Totaler 7521 100 7 37 354 

Badrum/toalett 405 5,4 1 5 17 

Badrum/toalett/bastu 499 6,6 0 4 12 

Fristående förråd/uthus 448 6,0 0 0 0 

Försäljningslokal 246 3,3 0 1 21 

Samlingslokal 496 6,6 0 2 29 

Utanför byggnaden 623 8,3 0 0 3 

Utomhus 473 6,3 0 1 3 

Övrigt startutrymme 1135 15,1 1 5 50 
 

I badrum och toaletter anläggs alltså runt 10 procent av alla anlagda bränder i denna typ av lokaler. I 
samlingslokalen runt 6 procent och utomhus runt 15-20 procent. Slutsatsen som kan dras från denna 
statistik är att anlagda bränder i regel förekommer på någorlunda isolerade eller undanskymda 
platser, vilket är logiskt då personerna i fråga förmodligen inte vill bli upptäckta. 
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7.3. Tekniskt fel 
Tekniska fel är brandorsaken i cirka 15 procent av de brandtillbud där insatser genomförts i 
idrottsanläggningar och allmänna byggnader. Det är därför av intresse att se vilka tekniska fel som är 
vanligast förekommande. I tabell 7 och 8 nedan redovisas vilka starföremål som vanligen ger upphov 
till brand då tekniska fel uppstår (MSB). 

Tabell 7. Vanliga startföremål som orsakar tekniska fel i idrottsanläggningar (MSB).  

Idrottsanläggning           

Startföremål Antal insatser Andel (%) Omkomna 
Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

Totaler 170 100 0 0 6 

Andra elinstallationer 32 18,8 0 0 0 

Lysrör 14 8,2 0 0 0 

Lysrörsarmatur 25 14,7 0 0 0 

Elcentral 9 5,3 0 0 0 

Uppvärmningsanordning 14 8,2 0 0 0 

Övrigt startföremål 23 13,5 0 0 0 
 

Tabell 8. Vanliga startföremål som orsakar tekniska fel i allmänna byggnader (MSB).  

Allmänna byggnader           

Startföremål Antal insatser Andel (%) Omkomna 
Svårt 
skadade 

Lindrigt 
skadade 

Totaler 4236 100 1 8 139 

Andra elinstallationer 845 19,9 0 0 24 

Lysrör 354 8,4 0 0 3 

Lysrörsarmatur 369 8,7 0 0 2 

Elcentral 167 3,9 0 0 6 

Uppvärmningsanordning 243 5,7 0 0 3 

Övrigt startföremål 737 17,4 1 2 20 
 

Statistiken visar att lysrör och lysrörsarmaturer står för 15-25 procent av alla bränder som orsakats av 
tekniska fel. Elinstallationer och elcentraler står tillsammans för nästan 25 procent (MSB). 

7.4. Tillförlitlighet 
Statistiken som har redovisats i detta kapitel kan ses som tillförlitlig information då en myndighet är 
ansvarig för sammanställningen. Inga direkta slutsatser bör dock dras från detta begränsade underlag. 
Statistiken kommer att användas som en fingervisning och ett grovt underlag för den 
sannolikhetsbedömning av brandscenarier som genomförs senare i rapporten. Värt att notera är att 
statistiken inte används för bedömning av konsekvensen för brandscenarierna. 
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8. Brandscenarier 
I detta avsnitt görs en kvalitativ redogörelse av tänkbara brandscenarier. Statistik från Kap 7 ligger 
till grund för bedömning av sannolikheten att brand uppstår i de olika scenarierna.    

8.1. Scenario 1: Brand i ett omklädningsrum 
En produkt som blivit oerhört populär ibland landets ishockeyföreningar är en anordning som torkar 
blöta ishockeyhandskar. De blöta handskarna placeras på ihåliga stålrör och varmluftspistoler 
alternativt hårfönar blåser varm luft genom rören och handskarna torkas, se figur 9. Om ansvariga 
glömmer stänga av torkanordningen och lämnar den obevakad i ett omklädningsrum finns risk för 
antändning. Sannolikheten att en brand uppkommer på grund av värmeöverföring är låg och bedöms 
därför till 1. Ett omklädningsrum kan bidra med en relativt stor brandbelastning då träinredning är 
placerad längs väggarna och uppemot 25 kompletta ishockeyutrustningar antas hänga på tork. Under 
matcher är det oftast människor i rörelse i omklädningsrumsdelarna vilket medför att bränder kan 
antas upptäckas relativt snabbt. Då omklädningsrummen ligger i en egen brandcell kommer 
publikens utrymningsmöjligheter inte påverkas nämnvärt vid en eventuell brand. Konsekvensen 
anses därför vara relativt liten och bedöms till 2.  

Sannolikhet: 1 
Konsekvens: 2 

 

Figur 9. Handsktork. 
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8.2. Scenario 2: Brand under läktaren 
Stora delar av läktaren som omsluter rinken i FM Mattsson Arena är byggd i oskyddat trä. Under 
läktaren finns relativt stora områden som bland annat tycks fungera som förvaringsutrymme, se figur 
10. Utrymmena är öppna och obehöriga kan tämligen enkelt ta sig dit. Något separat 
detektionssystem finns inte installerat under läktaren, vilket medför att en brand tillåts tillväxa under 
en längre tidsperiod innan detektion sker. Eftersom utrymmet både är lättillgängligt och 
insynsskyddat finns risken för anlagd brand, vilket är en av det mest troliga brandorsakerna. En 
annan tändkälla är brand i någon av de elektriska komponenter som finns under läktaren. Grundat på 
detta resonemang bedöms sannolikheten till 3. Vid antändning kan en brand snabbt tillväxa och 
sprida sig upp till de fullsatta läktarna innan den upptäcks, varför konsekvensen anses vara stor och 
bedöms till 5.  

Sannolikhet: 3 
Konsekvens: 5 

 

Figur 10. Utrymmet under läktaren. 
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8.3. Scenario 3: Brand i ismaskinrummet/verkstaden 
Ismaskinen som används i objektet är eldriven och batterierna laddas via en laddningsstation, 
placerad i ismaskinrummet, se figur 11. Kortslutning i någon av komponenterna i antingen 
laddningsstationen eller ismaskinen kan leda till antändning. En brand skulle också kunna starta på 
grund av svetsning då ismaskinrummet fungerar som verkstad åt arenans vaktmästare och 
sannolikheten bedöms till 2. Detektorer finns placerade i taket och utrymmet är dessutom en egen 
brandcell där endast vaktmästarna vistas, varför konsekvensen för åskådarna anses liten och bedöms 
till 1.   

Sannolikhet: 2 
Konsekvens: 1    

 

Figur 11. Laddningsstation i ismaskinsrummet. 

8.4. Scenario 4: Brand i kansliet 
Mora IK:s kansli är placerat rakt ovanför omklädningsrummen och inhyser kontor, konferensrum, 
kök och diverse andra lokaler. En brand i köket kan uppstå till följd av exempelvis torrkokning. Då 
köket förmodligen inte används speciellt mycket anses sannolikheten vara låg och bedöms till 2. 
Bränder i kansliet kommer förmodligen upptäckas snabbt då mycket människor rör sig i området. 
Konsekvensen av brand i kansliet anses därför vara liten och bedöms till 2.  

Sannolikhet: 2 
Konsekvens: 2 
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8.5. Scenario 5: Brand i restaurangen  
Restaurangen är i bruk i samband med varje match i FM Mattsson Arena och har kapacitet för att 
servera 240 personer, se figur 12. Köket som ligger i anslutning till restaurangen innehåller ett flertal 
möjliga antändningskällor och brännbart material. Sannolikheten för brand anses därför medelstor 
och bedöms till 3. Från restaurangen finns det två oberoende utrymningsvägar som vetter direkt ut 
mot det fria. Köket har ingen utrymningsväg direkt till det fria, men det finns goda 
utrymningsmöjligheter via kringutrymmen. Köket och restaurangen utgör en egen brandcell och 
handbrandsläckare finns utplacerade i utrymmet. Kök och restaurang är bemannade före och under 
match. Med anledning av att det befinner sig personal i lokalen och att handbrandsläckare finns 
tillgängliga anses sannolikheten att branden tillväxer och sprider sig som låg och konsekvensen 
bedöms till 2.  

Sannolikhet: 3 
Konsekvens: 2 

 

Figur 12. Restaurangen. 
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8.6. Scenario 6: Brand på toalett vid entréhallen 
En toalett är placerad i entréhallen, vilken ligger i anslutning till läktaren, se figur 13. Möjlig 
brandorsak kan vara anlagd brand i en papperskorg. Sannolikheten bedöms till 5 då anlagda bränder 
på toaletter är en vanlig förekommande brandorsak. Då toaletten kan vara oanvänd under längre 
perioder kan en brand i utrymmet tillväxa, mängden brännbart material på toaletten är dock 
begränsad och spridning avhjälps på ett enkelt sätt genom att stänga dörren. Brännbart material i 
anslutning till toaletten återfinns framförallt i försäljningsbåsen och läktaren. Konsekvensen bedöms 
enbart till 2 på grund av att branden på ett enkelt sätt kan begränsas.  

Sannolikhet: 5 
Konsekvens: 2 

 

Figur 13. Huvudentrén. 
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8.7. Scenario 7: Brand i pannrummet 
Pannrummet är beläget på arenans markplan och är i normala fall låst och obemannat. En brand kan 
därför tillväxa under en längre tid innan den upptäcks. Ett tekniskt fel anses som en potentiell 
antändningskälla och sannolikheten bedöms till 3. Direkt ovanför pannrummet ligger läktaren. Om 
branden är tillräckligt kraftig och tillåts spridas till läktaren försämras publikens 
utrymningsmöjligheter. Rummet innehåller dock en ringa mängd brännbart material, se figur 14 och 
konsekvensen bedöms därför till 2. 

Sannolikhet: 3 
Konsekvens: 2 

 

Figur 14. Pannrummet. 
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8.8. Scenario 8: Brand i elektronik i anslutning till mediaområdet    
Mediaområdet är placerat högst upp längs ishallens ena långsida. Under match arbetar ett par 
personer i utrymmet med att räkna statistik och hålla koll på elektroniken i arenan. Då rummet är 
placerat i direkt anslutning till läktaren kommer en potentiell brand förmodligen sprida sig snabbt 
dithän. Mängden brännbart material anses signifikant då stora mängder kabelbuntar finns placerade i 
närheten, se figur 15, samt att väggar och läktare består av trä. En potentiell brand bedöms snabbt 
kunna sprida sig ner mot publik om den inte tidigt upptäcks och släcks manuellt. Konsekvensen 
anses stor och bedöms till 5. Potentiella tändkällor finns i all elektronik och med den stora mängd 
som finns i utrymmet, anses en överhängande risk för brand förekomma. Sannolikheten för brand 
anses medelhög och bedöms till 3.  

Sannolikhet: 3 
Konsekvens: 5 

 

Figur 15. Kabeldragning i anslutning till mediarummet. 
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8.9. Scenario 9: Brand i VIP-loger 
Vid varje match har sponsorer och andra företag möjlighet att hyra VIP-loger, vilka har en maximal 
kapacitet på 30 personer. Rummen är placerade över huvudingången till arenan, vilket åskådliggörs i 
figur 16. Rummen har förutom två utrymningsvägar ned till huvudentrén en separat nödutgång i 
form av ett fönster som leder ut på taket av arenan. Rökdetektorer finns installerade. I samband med 
match bjuds gästerna på middag och alkoholhaltiga drycker serveras. De ser matchen ifrån en separat 
läktare i anslutning till VIP-logerna. Levande ljus förekommer under dessa tillställningar, vilka 
bedöms som den troligaste antändningskällan. Elektronik såsom tv apparater, kylskåp och element 
finns även i rummen, vilka utgör andra möjliga antändningskällor. Sannolikheten bedöms relativt 
hög då levande ljus är placerade på flera platser i utrymmet och skattas därför till 3. En brand antas 
snabbt kunna tillväxa och sprida sig i rummet på grund av den stora mängden lättantändligt material i 
form av dukar, serveter, inredning samt stolar och bord av trä. Placeringen precis över läktaren och 
det faktum att området inte är en egen brandcell gör att publiken nedanför kan tänkas påverkas av en 
potentiell brand och utrymning genom huvudentrén kan försvåras i ett senare skede av branden. 
Konsekvensen anses stor och bedöms till 5.  

Sannolikhet: 3 
Konsekvens: 5 

 

Figur 16. VIP-logen och arenans entré. 
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8.10. Scenario 10: Brand i jumbotronen   
I hallen finns en jumbotron installerad, den hänger i taket över spelplanens mitt, se figur 17. Med den 
stora mängd elektronik som finns i den utgör den en stor potentiell antändningskälla, sannolikheten 
bedöms således till 4. Dess enskilda placering, långt ifrån publiken, gör att personerna inte utsätts för 
någon direkt fara vid brand och utrymningen heller inte nämnvärt påverkas. Konsekvensen bedöms 
till 1.    

Sannolikhet: 4 
Konsekvens: 1 

 

Figur 17. Jumbotronen. 

8.11. Scenario 11: Brand i sliprummet 
Rummet används till att slipa spelarnas skridskor inför träning och match. Rummet ligger i 
omklädningsrumsdelen på bottenplanet. Vid slipning uppstår gnistor, vilka kan jämföras med 
svetsloppor och bedöms som en potentiell tändkälla. Efter en längre tids slipning har maskinen 
hettats upp och skulle möjligen kunna avge en relativt hög värmeutveckling, något som kan antända 
intilliggande material. Sannolikheten för brand anses relativt låg och bedöms till 2. Mängden 
brännbart material är liten och i rummet finns en rökdetektor som antas aktivera snabbt på grund av 
rummets ringa storlek. Branden anses inte påverka besökarnas utrymningsmöjligheter på grund av att 
brandens tillväxt och spridning antas ske långsamt. Konsekvenserna för en brand i utrymmet anses 
små och bedöms till 1.            

Sannolikhet: 2 
Konsekvens: 1 
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8.12. Riskbedömning 
Riskbedömningen utgörs av att brandscenarierna sammanställs i en riskmatris där en 
sammanvägning av sannolikhet och konsekvens görs. De brandscenarier med högst sammanvägd 
risk ses som de värsta troliga och kommer studeras vidare i rapporten. Matrisen påvisar att en större 
risk återfinns i scenarierna 2, 8 och 9, se figur 18.   
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Figur 18. Brandscenarier sammanställda i en riskmatris. 
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9. Vidare analys av valda brandscenarier 
I detta avsnitt kommer en mer djupgående beskrivning av de representativa brandscenarierna att 
ges. Geometri, mängd brännbart material och effektutvecklingskurvor kommer att presenteras. I 
figur 19 presenteras en överskådlig bild av de tre brandscenariers placering i arenan. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Brand:Under 
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Brand: VIP-
loge 

Brand: Mediaområdet 

Figur 19. De dimensionerande brändernas placering i arenan. 
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9.1. Brandscenario 2: Brand under läktaren 
Gångarna under läktaren är smala med ett lågt snedlutande tak och sträcker sig längs hela långsidan 
på planen, ca 70 meter. Mycket brännbart material finns i gångarna, vilket till stor del består av 
obehandlat trä. Diverse annat material återfinns även i utrymmet, något som åskådliggörs i figur 20. 
Brandgaserna kan från gångarna obehindrat sprida sig ut till läktaren. Då inga personer befinner sig i 
utrymmet antas en brand kunna tillväxa under en längre tidsperiod innan omgivningen identifierar 
den. Brandspridning antas ske snabbt på grund av den ringa storleken på utrymmet. Branden kommer 
således att ha en hög effektutveckling när den når de publika utrymmena, vilket gör att den fortsatta 
spridningen och rökfyllnaden av byggnaden kommer ske snabbt. På grund av den stora mängd 
brännbart material som läktaren består av, bedöms en brand i utrymmet kunna tillväxa obegränsat 
under hela utrymningsförloppet eller tills utrymmet blir ventilationskontrollerat.  

 

 

 

 

 

 

 

9.1.1. Brandscenario 
I detta scenario antas en anlagd brand starta i något av föremålen som förvaras under läktaren. 
Branden anses snabbt sprida sig till underdelen av läktaren och vidare längs korridoren som löper 
längs med långsidan av läktaren. Brandgaser kommer nå spelarbåsen och vidare upp på läktaren, 
vilket kommer medföra att arenan behöver utrymmas.  

  

Figur 20. Scenario 2: brand under läktaren. 
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9.1.2. Effektutveckling  
I figur 21 åskådliggörs en dimensionerande effektutvecklingskurva för brandförloppet. Ett detaljerat 
tillvägagångssätt redovisas i bilaga A. 
  

 

Figur 21. Effektutvecklingskurva för scenario 2: brand under läktaren. 

9.2. Scenario 8: Brand i mediaområdet 
I anslutning till mediarummet, som är placerat ovanför läktaren längs den ena långsidan, finns 
mycket elektronik, se figur 22. En brand som uppstår i elektroniken kan förväntas generera en stor 
effektutveckling på grund av den stora mängd brännbart material som finns kring mediarummet. 
Både läktaren och skåp som inhyser elektronik består av trä. I och kring rummet finns även 
vadderade stolar, staplade kartonger och annat brännbart material. Vid brand kan brandgaser spridas 
obehindrat i ishallen då ingen avskiljning mellan utrymmet och publiken finns.  

 

Figur 22. Scenario 8: brand i mediaområdet. 
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9.2.1. Brandscenario 
En tänkbar brandorsak kan vara att kablar inuti träskåpen antänds på grund av elfel. En brand kan 
även uppstå inne i själva mediarummet men sannolikheten att den upptäcks tidigt och släcks är stor 
då människor vistas i rummet under match.  

Om en kabelbrand uppstår inuti något av träskåpen kan branden, relativt ostört, tillväxa och sprida 
sig, först till själva skåpet och i värsta fall vidare till läktaren. Under matcher antas publiken vara 
fokuserad på vad som händer nere på rinken framför dem. En brand i något av skåpen som är 
placerade bakom översta läktarraden antas därför inte upptäckas omedelbart. Får branden brinna 
ostört tillräckligt länge finns risk för brandspridning till läktaren. 

9.2.2. Effektutveckling  
För att erhålla en trolig effektutvecklingskurva för brandscenariot görs antaganden, förenklingar och 
beräkningar. I figur 23 åskådliggörs en dimensionerande effektutvecklingskurva för brandförloppet. 
En ingående redogörelse av tillvägagångssättet finns presenterat i bilaga A.   

 

Figur 23. Effektutvecklingskurva för scenario 8: brand i mediaområdet. 
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9.3. Brandscenario 9: Brand i VIP-logen 
I arenan finns två VIP-loger som är belägna ovanför huvudingången, se figur 24. Vardera VIP-loge 
kan ta emot tio personer och det brännbara materialet består i huvudsak av ett bord och tio vadderade 
stolar för respektive rum. I direkt anslutning till utrymmena finns 20 sittplatser på balkong. Till 
vardera rum finns en dörr som vetter mot korridoren längs arenans kortsida samt en dörr som 
används för att ta sig ut till balkongen. Rummen är dessutom försedda med stora fönster ut mot 
arenan. Det finns olika tänkbara tändkällor i dessa utrymmen, den troligaste tändkällan anses vara de 
levande ljus som placeras på bord och andra ytor runt om i utrymmet. 

 

Figur 24. VIP-rummets placering med tillhörande läktarplatser ovanför huvudingången. 

9.3.1. Brandscenario 
I detta scenario antas ett ljus välta eller brinna ner på bordet i en av logerna under match, samtidigt 
som VIP-gästerna sitter på de avsedda läktarplatserna. Detta innebär att den dimensionerande 
branden inte stoppas i sitt initiala skede och därför ger upphov till en större brand som kräver en 
fullständig utrymning av arenan. Vid branden antas båda dörrarna stå öppna, vilket ger ett värsta 
tänkbara scenario.  
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9.3.2. Effektutveckling 
I figur 25 åskådliggörs den effektutvecklingskurva som erhålls för scenariot. En fullständig 
redogörelse för hur denna tagits fram återfinns i bilaga A. 

 

Figur 25. Effektutvecklingskurva för scenario 9: brand i VIP-loge. 
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10. Urval av utrymningsscenarier 
För att ta hänsyn till att utrymningsförloppet kan variera i verkligheten görs en mer detaljerad 
händelseträdsanalys av scenarioanalysen. Denna analys går mer in på djupet och kollar hur 
utrymningen påverkas då vissa tekniska och organisatoriska system inte fungerar som avsett. 
Utrymningsmöjligheter för de representativa brandscenarierna kommer således att varieras för en 
vidare analys (Davidsson et al, 2003). Sannolikheten för dessa händelser bygger dels på befintlig 
statistik men även kvalitativa bedömningar som görs utefter hur situationen upplevdes under besöket. 
Konsekvensen rankas på en skala 1-5 med 5 som den värsta kombinationen av händelser, 
bedömningen bygger på kvalitativa resonemang. De händelser som främst antas påverka 
utrymningsmöjligheterna för de representativa brandscenarierna är: 

 Det automatiska brandlarmet fallerar  Ökad varseblivningstid 

 En utrymningsväg blir blockerad  Ökad förflyttningstid 

Framtagen statistik i Storbritannien visar på en tillförlitlighet på 0,9 för automatiskt brandlarm med 
värme- alternativt rökdetektorer (Davidsson et al, 2003). Denna sannolikhet anses representativ och 
ansätts i händelseträdsanalysen. 

Vid besöket gjordes ett test huruvida personalen är införstådd i utrymningsdörrarnas 
öppningsmekanismer. Resultatet visade att personalen inte direkt lyckades öppna dörrarna och vid ett 
fall lyckades dörren inte alls öppnas utan hjälp från ytterligare en person. Sannolikheten för att en 
utrymningsväg blir blockerad bedöms låg då personalen med hjälp från åskådarna troligtvis kan 
öppna dörrarna. VIP- logens placering, över huvudingången, medför en risk att huvudingången blir 
blockerad i händelse av brand. Detta resonemang leder till att sannolikhet för att få en utrymningsväg 
blockerad antas större än för de andra två scenarierna.  

Om det automatiska brandlarmet fallerar ökar varseblivningstiden, vilket medför en längre 
utrymningstid. Konsekvensen skiljer sig åt mellan scenarierna, där VIP- logens varseblivningstid 
antas ha störst påverkan. Detta på grund av att rummets ringa storlek medför en snabb detektion av 
brand med ett fungerande detektionssystem. Mediaområdets placering, nära det samplande systemet, 
medför att brand relativt snabbt kan detekteras med ett fungerande system. Varseblivningstiden vid 
brand under läktaren antas inte påverkas nämnvärt, då det antas att publiken visuellt upptäcker 
branden innan den detekteras även då systemet fungerar.  

Om en utrymningsväg blir blockerad ökar åskådarnas förflyttningstid, vilket även medför en längre 
utrymningstid. Konsekvensen av detta blir inte allt för stor eftersom det finns så pass många olika 
utrymningsvägar i byggnaden. I VIP- logen finns som ovannämnt risken att huvudingången blir 
blockerad. Då flest personer antas utrymma genom denna anses konsekvensen bli högre för detta 
scenario jämfört med de andra två.  

Den relativa sannolikheten och konsekvens för respektive scenario och händelse sammanvägs i en 
risknivå, vilket presenteras i ett händelseträd, se figur 26. 
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Figur 26. Händelseträdsanalys för urval av brandscenarier. 

Händelseträdsanalysen påvisar en högre risknivå för 4 av de 12 utrymningsscenarior. De värst troliga 
scenarierna, vilka kommer vidare analyseras i rapporten är:   

 Brand i mediaområdet med fungerande brandlarm och fria utrymningsvägar (1) 
 Brand i VIP- rummet med fungerande brandlarm och fria utrymningsvägar (2) 
 Brand under läktaren med fungerande brandlarm och fria utrymningsvägar (3) 
 Brand i VIP- rummet med fungerande brandlarm och en utrymningsväg blockerad (4)  

 

 

 

 



 11. FDS 
 

47 
 

11. FDS 
I detta avsnitt presenteras de indata som har använts och de förenklingar som har gjorts i 
simuleringarna. Slutligen sammanställs resultaten i form av tider till kritiska förhållanden. 
Kompletterande teoriavsnitt återfinns i bilaga D.   

11.1. Förutsättningar FDS- simuleringar 
De tre brandscenarier som utreds vidare i denna rapport simuleras i FDS. Arenans geometri 
modelleras med programmet Pyrosim. För att underlätta uppbyggnaden av geometrin, begränsa 
beräkningstiden och anpassa objektet till ett rätlinjigt rutnät byggs modellen upp som en förenklad 
bild av verkligheten. Förenklingarna innebär att endast den geometri som är viktig för 
flödesegenskaperna modelleras. Till exempel modelleras inte bänkraderna eller trapporna på 
läktaren, men läktarens form bevaras. Dessutom modelleras enbart huvudentrén och ishallen som 
anses vara de kritiska områdena för utrymningen, kansli, restaurang och omklädningsrum modelleras 
således inte. En bild av den förenklade geometrin i alla tre plan presenteras i figur 27 - 29. 

 

Figur 27. Arenan sedd ovanifrån utan tak. 
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Figur 28. Arenan sedd ovanifrån, visar entréplan. 

 

Figur 29. Arenan sedd ovanifrån, visar markplan. 

För att möjliggöra modellering av värmeöverföring mellan brandgaser och fasta material måste varje 
material definieras i FDS. Samtliga delar av läktaren som består av trä definieras i FDS som 
materialet Yellow Pine, ett träslag som finns fördefinierat i FDS och validerat av NIST. Detta 
material antas representera det träslag som bänkarna är konstruerade av. De gångar som leder runt 
arenan och samtliga ytterväggar antas bestå av betong och definieras som materialet Concrete och 
jumbotronen som materialet Steel, även dessa två är fördefinierade i FDS och som validerats av 
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NIST. Innertaket i arenan antas bestå av trä och är täkt av en tunn aluminiumfolie (Karlsson & 
Quintiere, 2000). En sammanställning av använda material och deras termiska egenskaper listas i 
tabell 9. 

Tabell 9. Materialegenskaper som används i FDS simulering. 

Material 
Densitet 
[kg/m3] 

Specifik värmekapacitet 
[kJ/kgK] Värmekonduktivitet Emissivitet 

Aluminum 
Foil 2700 0,9 220 0,05 
Concrete 2280 1,04 1,8 0,9 
Steel 7850 0,46 45,8 0,95 
Yellow Pine 640 2,85 0,14 0,9 
 

I simuleringarna tas ingen hänsyn till den normala ventilation som finns i byggnaden. Detta på grund 
av att ventilationen antas stängas av i händelse av brand, för vidare resonemang kring detta se 
ventilationskapitlet i objektsbeskrivningen. Temperaturen inne i ishallen antas vara 14 °C och 
utomhustemperaturen antas till medeltemperaturen i Mora under en hockeysäsong, -2 °C (SMHI). 

Eftersom FDS använder sig av ett eller flera rätlinjiga rutnät för att tolka modellen så måste samtliga 
delar av geometrin anpassas till dessa. FDS kan enbart tolka hela celler och avrundar i de fall där 
celler delvis upptas av något objekt. Därför har modellen byggts upp i tolv olika rutnät med kubiska 
celler med sidan 30, 15 respektive 7,5 centimeter. Framförallt för att kunna återge läktarens form 
med ett helt antal celler, varje höjdskillnad i läktaren är enligt ritningar 55 centimeter, dessa 
approximeras till 60 centimeter. De finaste cellerna finns enbart i direkt anslutning till branden där 
det är av stor vikt att simulera turbulens och inträngning av omgivande luft i brandplymen. I 
angränsande utrymmen och på intressanta platser i byggnaden har cellerna en sida på 15 centimeter, 
detta för att möjliggöra temperaturmätningar och siktmätningar med 15 centimeters noggrannhet. För 
att minska beräkningstiden så har de delar av arenan som inte är av stort intresse eller inte påverkas 
av brandgasspridningen celler med sidan 30 centimeter. 

11.2. Branden 
De tre olika brandscenarierna som utreds i denna rapport är placerade på olika platser i byggnaden. 
För att modellera dessa placeras brännare ut på respektive plats i den färdiga geometrin. 
Effektutvecklingen för de olika bränderna tillväxer exponentiellt, detta kan modelleras exakt i FDS 
genom att ange maxeffekten per areaenhet på brännaren och tiden till maxeffekt. De ingående 
variablerna för varje brännare presenteras i tabell 10. 

Tabell 10. Egenskaper hos brännare i varje brandscenario. 

Scenario 
Brännararea 

[m2] 
Effektutveckling per areaenhet 

[kW/m2] 
max 

[MW] 
Tid till max 

[s] 
Under läktaren 5,13 1988 10,2 432 
Mediarummet 9,315 2008 18,7 780 
VIP-området 3,7125 1966 7,3 780 
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Materialet som brinner är till största delen trä i samtliga brandscenarier, FDS tillåter enbart att ett 
material brinner åt gången. Därför har trä definierats som bränsle enligt tabell 11 (Drysdale, 2002).  

Tabell 11. Materialegenskaper för bränsle som används i FDS simulering. 

Material 
Kemisk 

sammansättning 
Förbränningsvärme 

[kJ/kg] Soot-yield 
Trä C10H15O7 1950 0,015 

 

Placeringen av de olika brännarna presenteras i figur 30 - 33. 

 

Figur 30. Placering av brännaren under läktaren (markerad med ett kryss). 

  

Figur 31. t.v. Bild från utrymmet under läktaren, t.h. 3D-visualisering av brännarens placering i Pyrosim. 
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Figur 32. Brännarens placering vid mediarummet (markerad med ett kryss). 

 

Figur 33. Brännarens placering i VIP-rummet (markerad med ett kryss). 

 

11.3. Utdata 
För att kunna bedöma när förhållanden i arenan blir kritiska för utrymmande personer har så kallade 
slice files placerats ut i kritiska områden för simuleringen. Dessa är gångar och nödutrymningsvägar 
där köbildning kan antas uppstå. Sådana slice files mäter temperaturen och sot-tätheten i ett plan, 
detta ger möjligheten att avläsa brandgaslagrets höjd, temperaturen i brandgaserna och sikten på 
olika höjder som funktion av tiden. Med hjälp av temperaturen i brandgaslagret kan även 
strålningsintensiteten mot utrymmande personer beräknas. En jämförelse med simuleringar från 
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Simulex genomförs och resultaten ställs mot de acceptanskriterier som redovisats i kapitel 6. Hur 
dessa slice files placerats visas i figur 34. 

 

Figur 34. Placeringen av slice files i modellen av arenan. 

11.4. Resultat från simuleringar 
De mätpunkter som används för att bestämma tiden till kritiska förhållanden presentera i figur 35. 

 

Figur 35. Mätpunkter som använts i FDS för att bestämma tiden till kritiska förhållanden. 
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I tabell 12-14 presentera en sammanställning av tid till kritiska förhållanden för respektive 
brandscenario. För detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet se bilaga D.    

Tabell 12. Tid till kritiska förhållanden vid brand under läktare. 

Kriterium A. [s] B. [s] C. [s] D. [s] E. [s] F. [s] 
Brandgaslagrets 
höjd 350 460 350 - 250 520 
Siktbarhet 560 630 370 - 270 - 
Temperatur - - - - - - 
 

Tabell 13. Tid till kritiska förhållanden vid brand i VIP-rummet. 

Kriterium A. [s] B. [s] C. [s] D. [s] E. [s] F. [s] 
Brandgaslagrets 
höjd 260 - 425 - 470 - 
Siktbarhet 270 - 490 - 470 - 
Temperatur 440 - - - - - 
 

Tabell 14. Tid till kritiska förhållanden vid brand i mediaområdet. 

Kriterium A. [s] B. [s] C. [s] D. [s] E. [s] F. [s] 
Brandgaslagrets 
höjd 250 - 285 - 270 - 
Siktbarhet 325 - 380 - 350 - 
Temperatur 540 - 660 - 550 - 

Tiderna till kritiska förhållanden kan tyckas vara orealistiskt korta i ett så pass stort objekt. När 
resultaten granskas måste hänsyn till arenans låga takhöjd tas i beaktning, vilket förtydligas i figur 
36. 

 

Figur 36. Övre läktarrad. 
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 11.4.1 Strålning  
I två av de tre utvalda brandscenarierna, mediaområdet och VIP-rummet, kommer flammor 
producera värmestrålning ut mot de publika delarna av arenan. För att få en uppfattning om vilken 
strålningsintensitet personerna kan utsättas för görs förenklade strålningsberäkningar.  

Enligt BBRAD1 är kriterier för en säker utrymning att människor inte får utsättas för en 
strålningsintensitet över 2,5 kW/m2 (Boverket 2, 2011). 

I scenario 8, brand i mediaområdet, kommer människor som fastnar i köer i närheten av utgång F 
utsättas för en infallande värmestrålning på under 1 kW/m2 vilket är acceptabelt.  

I scenario 9, brand i VIP-logen, kan människor som fastnar i köer i närheten av utgång B utsättas för 
en strålningsintensitet uppemot 4,5 kW/m2, vilket inte är acceptabelt. Resultatet anses validera 
resonemanget kring att huvudentrén kan bli blockerad vid en brand i VIP-logerna.   

En utförlig beskrivning av beräkningsgången finns presenterad i bilaga D.  
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12. Analys av utrymningstider 
För att kunna bestämma huruvida en säker utrymning av arenan kan ske i händelse av brand behöver 
utrymningstiden bestämmas, vilket görs med ekvation 12.1. Förflyttningstiden kommer att 
bestämmas med hjälp av simuleringar i programmet Simulex. För att ge ett så rättvisande 
utrymningsförlopp som möjligt kommer simuleringarnas förutsättningar att varieras för de olika 
utrymningsförsöken. Kvalitativa resonemang och rekommendationer ligger till grund för bedömning 
av varseblivningstiden och förberedelsetiden. Se bilaga B för teori angående Simulex och beräkning 
av utrymningstid.     

tutrymning = tvarse + tförbered + tförflytt    (12.1) 

12.1. Förutsättningar - Simulex 
Arenan har byggts upp med hjälp av befintliga CAD-ritningar som har modifierats för att kunna 
tillämpas i simuleringar i Simulex. För att simulera med maximalt antal personer och för att dessa 
skall kunna röra sig utan att fastna har alla stolar i arenan tagits bort. Totalt lyckades 4000 personer 
placeras ut i arenan, vilket kan jämföras med den verkliga kapaciteten på 4500 personer. 

En annan modifiering av verkligheten var att trapporna som åskådarna använder för att ta sig upp och 
ner från läktarplatserna har ersatts med gångar på plan nivå. Detta beslut togs efter att ha testat ett 
flertal simuleringar med trappor på de olika sektionerna. Dessa simuleringar fungerade inte alls då 
personer fastnade i trapporna och dess länkar. Dessutom gjorde den stora mängden länkar till att 
stora delar av utrymmets kapacitet gick förlorad. Simulex tar hänsyn till att gånghastigheten är lägre i 
trappor än längs med det horisontella planet (Frantzich, 1998), vilket skulle innebära att utrymningen 
sker snabbare med denna förenkling. Köbildning uppstår dock snabbt på de ställen där trappor 
egentligen finns, vilket gör att gånghastigheten blir låg i dessa delar även utan att trappor ansätts. I 
analysen görs antagandet att gånghastigheten åskådarna har vid köbildning speglar den verkliga 
gånghastighet personerna kommer ha i trapporna.      

En annan förenkling av verkligheten som gjorts är att de utrymningsvägarna längs med den högra 
långsidan gjorts om, detta genom att länka ut personerna via en trappa till en korridor. Denna 
korridor används i simuleringarna för att leda ut personerna till det fria. I verkligheten finns en 
korridor med samma mått som den som används i simuleringarna men med en trappa i slutet som 
vetter ner mot utrymningsdörren. Förenklingen som gjorts är alltså att den trappa som finns i slutet 
av utrymningsvägen har placerats i början av korridoren, med motsvarande mått. Utrymningsvägen 
antas förhålla sig väl med verkligheten, då trappans placering i början eller slut inte borde ha någon 
större inverkan på utrymningen.  

Populationen i arenan variera i kvinnor, män, barn, unga och gamla, därför antas befolkningen i 
Simulex bestå av shoppers, se bilaga B för detaljerad information. Två utrymningssimuleringar 
kommer att genomföras, i dessa utryms även tio stycken personer med funktionsnedsättning.  
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I figur 37, åskådliggörs hur personfördelningen och geometrin ser ut i arenan, vilket ligger till grund 
för utrymningssimuleringen. 

 

Figur 37. Överskådlig bild på personfördelningen och geometrin. 

Detaljerad informationen för de genomförda simuleringarna återfinns i bilaga B. 

12.2. Utrymningsförloppet 
Simuleringarna visar att köbildning uppstår på ett flertal delar av läktaren, dessa åskådliggörs i figur 
38.  

 

Figur 38. 1 minut in i utrymningssimulering. 
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13. Resultat före åtgärder 
I detta avsnitt presenteras resultat för den aktuella utrymningssäkerheten på objektet som tagits fram 
i rapporten. 

13.1. Tid till kritiska förhållanden 
Tid till kritiska förhållanden presenteras i tabell 15. Hur punktskattningarna har tagits fram redovisas 
i kap 11 och bilaga D. 

Tabell 15. Punktskattningar av tid till kritiska förhållanden. 

Scenario tkritisk [s] 

1. Mediaområde, alla utgångar tillgängliga 325 

2. VIP-loge, alla utgångar tillgängliga 270 

3. Läktaren, alla utgångar tillgängliga 270 

4. VIP-loge, blockerad utgång 270 

13.2. Utrymningstider 
Utrymningstidernas tre faser; varseblivning, förberedelse och förflyttning, för de fyra 
dimensionerande utrymningsscenarierna sammanställs i tabell 16-18. Den totala utrymningstiden för 
vardera scenario presenteras i tabell 19. För resonemang och bedömning av varseblivnings-, 
förberedelse- och förflyttningstid se bilaga B. 

13.2.1. Varseblivningstid 
Varseblivningstiden för scenarierna redovisas i tabell 16. 

Tabell 16. Punktskattningar av varseblivningstiden. 

Scenario tvarse [s] 

1. Mediaområde, alla utgångar tillgängliga 60 

2. VIP-loge, alla utgångar tillgängliga 30 

3. Läktaren, alla utgångar tillgängliga 90 

4. VIP-loge, blockerad utgång 30 
 

13.2.2. Förberedelsetid 
Förberedelsetiden för scenarierna redovisas i tabell 17. 

Tabell 17. Punktskattningar av förberedelsetiden. 

Scenario tförbered [s]  

1. Mediaområde, alla utgångar tillgängliga 60 

2. VIP-loge, alla utgångar tillgängliga 60 

3. Läktaren, alla utgångar tillgängliga 90 

4. VIP-loge, blockerad utgång 60 
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13.2.3. Förflyttningstid 
Förflyttningstiden för scenarierna redovisas i tabell 18. 

Tabell 18. Punktskattningar av förflyttningstiden. 

Scenario tförflytt [s] 

1. Mediaområde, alla utgångar tillgängliga 500 

2. VIP-loge, alla utgångar tillgängliga 500 

3. Läktaren, alla utgångar tillgängliga 500 

4. VIP-loge, blockerad utgång 540 

13.2.4. Total utrymningstid 
Utrymningstidens tre faser summeras och redovisas i tabell 19.  

Tabell 19. Punktskattningar av den totala utrymningstiden. 

Scenario tutrymning [s] 
1. Mediaområde, alla utgångar tillgängliga 620 
2. VIP-loge, alla utgångar tillgängliga 590 
3. Läktaren, alla utgångar tillgängliga 680 
4. VIP-loge, blockerad utgång 630 

13.2.5. Sammanställning resultat 
För att se om alla åskådare hinner utrymma arenan innan kritiska förhållanden uppstår beräknas 
marginalen. Marginalen tas fram genom att jämföra tiden till kritiska förhållanden med den totala 
utrymningstiden. Då marginalen blir negativ innebär det att alla personer inte kommer att hinna 
utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. I tabell 20 sammanställs resultaten före åtgärder. 

Tabell 20. Sammanställning av tid till kritiska förhållanden, utrymningstidens tre faser och marginalen. 

Scenario tkritisk [s] tvarse [s] tförbered [s] tförflytt [s] Marginal [s] 

1. Mediaområde, alla utgångar tillgängliga 325 60 60 500 -295 

2. VIP-loge, alla utgångar tillgängliga 270 30 60 500 -320 

3. Läktaren, alla utgångar tillgängliga 270 90 90 500 -410 

4. VIP-loge, blockerad utgång 270 30 60 540 -360 
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14. Känslighetsanalys av resultat före åtgärder 
I detta kapitel redovisas en känslighetsanalys gällande tid till kritiska förhållanden och 
utrymningstiden.  

Samtliga tider som används för att beräkna den totala utrymningstiden är grundade på förenklingar 
och subjektiva uppskattningar. Detta bidrar till att det finns en hel del osäkerheter gällande de 
framtagna tiderna. För att ta hänsyn och bedöma betydelsen av dessa osäkerheter görs en 
känslighetsanalys i programmet @Risk. Analysens syfte är att undersöka hur marginalen påverkas då 
den totala utrymningstiden och tiden till kritiska förhållanden varieras. Se bilaga B för detaljerad 
information rörande fördelningen i de tre faserna av utrymningstiden.    

14.1. Tid till kritiska förhållanden 
Förutom de ovannämnda osäkerheterna i utrymningstiden återfinns även osäkerheter i de FDS- 
simuleringar som gjorts för de olika brandscenarierna. För att ta hänsyn till dessa kommer även 
denna tid att varieras, vilket görs med en lognormal fördelning. Standardavvikelsen antas till 100 
sekunder. Tre av de fyra försöken påvisade samma tid till kritiska förhållanden, 270 sekunder, vilket 
även är den kortaste. Således antas denna tid representera den kritiska tiden på ett konservativt sätt.   

14.2. Utrymningstid 
För att ge en helhetsbild av den totala utrymningstiden kommer de olika fasernas medelvärden och 
standardavvikelser att summeras till en representativ utrymningstid. Utrymningstiden har bestämts 
genom att ett medelvärde från varje fas tagits fram. Variationen ansätts till den lägsta minimumtiden 
och den högsta maximumtiden för respektive fas. I tabell 21 presenteras utrymningstidens variation. 

Tabell 21. Utrymningstidens variation 

Fas Minimumtid [s] Medeltid [s] Maximumtid [s] 
Varseblivningstid 25 53 100 
Förberedelsetid 50 68 120 
Förflyttningstid 485 510 530 

14.3. Marginalen 
För att se huruvida åskådarna hinner utrymma arenan innan kritiska förhållanden uppstår beräknas 
marginalen som skillnaden mellan tid till kritiska förhållanden och utrymningstiden. I @Risk- 
simuleringarna kommer fördelningarna från utrymningstidens faser tillsammans med den 
representativa tiden till kritiska förhållanden ligga till grund för beräkning av marginalen.  

14.4. Resultat känslighetsanalys 
Nedan presenteras de erhållna resultaten från simuleringarna i @Risk. 
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14.4.1. Marginalen 
I figur 39 ges en procentuell översikt över andelen fall där alla personer hinner utrymma innan 
kritiska förhållanden uppstår. Negativa värden betyder att alla människor inte hinner utrymma innan 
kritiska förhållanden uppstår. 

 

Figur 39. Simulering av marginalen. 

Känslighetsanalysen visar även parametrarnas relativa påverkan på resultatet. Tornado- diagrammet 
som åskådliggörs i figur 40 påvisar att tiden till kritiska förhållanden har störst inverkan på resultatet. 
Det kan även utläsas att de tre faserna i utrymningstiden förhåller sig relativt lika till varandra.   

 

Figur 40. Tornado- diagram för den beräknade marginalen. 
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14.5. Slutsats  
Känslighetsanalysen visar att samtliga åskådare hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår i 
enbart 0,4 % av fallen. Det kan således med ett 99 % konfidensintervall statistiskt säkerställas att alla 
åskådare inte hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Något som skall poängteras är att 
resultatet inte tar hänsyn till andelen personer som inte hinner utrymma. Det skulle lika gärna kunna 
vara en person som inte hinner utrymma som att det skulle kunna vara tusen. Men då skyddsmålet är 
satt till att ingen person får utsättas för kritiska förhållanden påvisar känslighetsanalysen att detta i 
nuläget inte uppfylls. 

Känslighetsanalysen ger även en fingervisning om vart fokus bör ligga när potentiella åtgärder på 
brandskyddet undersökts. Tornado diagrammet visar att tiden till kritiska förhållanden är den 
parameter som påverkar resultatet mest. Således bör åtgärder för att minska uppkomsten och 
konsekvensen av brand ligga i fokus.              
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15. Möjliga åtgärder 
I rapporten har det påvisats att arenan inte ger ett tillfredsställande brandskydd. För att uppfylla 
detta krav finns två alternativ. Antingen skall de allmänna råden enligt BBR som inte uppfylls i 
nuläget åtgärdas, alternativt skall de vitala delarna av brandskyddet förbättras och verifieras 
analytiskt. I detta avsnitt presenteras möjliga åtgärder för att uppfylla kraven för ett 
tillfredsställande brandskydd, effekten av dessa kommer utredas vidare. 

15.1. Höjning av innertaket 
I de dimensionerande brandscenarierna erhålls kritiska siktförhållanden på ett flertal platser i arenan 
innan utrymningen är genomförd. Den största orsaken till detta är lokalens låga innertak. För att 
erhålla en längre tid tills kritiska förhållanden uppstår kan därför innertaket höjas. Ovanför innertaket 
finns en fri höjd på 8 meter att tillgå till det välvda yttertaket. 

15.2. Flamskydda läktare och träpartier 
Då stora delar av FM Mattsson Arena är byggd i trä finns möjlighet att behandla dessa delar med 
någon form av flamskyddande medel, alternativt kan oskyddade träpartier täckas med 
flamskyddande beklädnad. Denna åtgärd skulle göra att sannolikheten för att brand uppstår minskar 
avsevärt samt att spridningshastigheten för en brand begränsas. 

15.3. Upprätta en mer omfattande brandgasventilation 
I nuläget består brandgasventilationen i arenan av två stycken rökgasluckor som öppnas via 
brandlarmcentralen samt två stycken som kan öppnas manuellt av räddningstjänsten.  Luckorna som 
öppnas via larmcentralen har en yta på 1,8 m2 vardera och de som öppnas manuellt en yta på 1,6 m2 
vardera. I de simuleringar som genomförts i denna rapport öppnas de två luckor som styrs via 
larmcentralen efter två respektive tre minuter. Resultat från simuleringar i FDS visar att luckorna 
enbart har en begränsad effekt på brandgaslagrets höjd. 

I händelse av brand skall tjänstgörande vaktmästare öppna de båda elmanövrerade luckorna från 
brandlarmcentralen när larmet går. Vid besöket noterades att rutinerna kring detta inte var helt klara. 
För att säkerställa att luckorna öppnas samt minska tiden till öppning är en möjlig lösning att 
luckorna öppnas automatiskt vid brandlarm. För att erhålla en förbättrad brandgasventilation under 
utrymningsförloppet kan även de två manuella luckorna förses med ett automatiskt öppningssystem. 

Ur brandskyddsdokumentationen går det att utläsa att konstruktionen av innertaket i ishallen 
försvårar upprättande av en mer omfattande brandgasventilation (Mora Siljan Byggkonsult, 2004). 
Resultatet från de simuleringar som genomförts visar att brandgaserna som bildas främst ger upphov 
till kritiska förhållanden genom siktnedsättning, inte i första hand hög temperatur. Detta innebär att 
strålningen från brandgaserna inte blir ett stort problem inledningsvis och utrymning kan säkras om 
brandgaslagrets tjocklek minskas. 

15.4. Förbättra utrymningsmöjligheterna 
Vid utrymning uppstår köbildning på ett flertal platser i arenan vilket leder till en lång 
förflyttningstid på omkring 9 minuter. För att minska denna tid kan trapporna på läktaren breddas.  

Trappstegen i arenan är i nuläget oregelbundna och en del trappor är svåra att gå i. Detta kan bidra 
till en längre förflyttningstid än vad som erhållits i simuleringarna, där ingen hänsyn har tagits till 
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detta. Trappstegens utformning kan åtgärdas för att göra utrymningen enklare och därmed minska 
förflyttningstiden.  

På de tre nödutgångarna i ishallen som leder direkt till det fria kan öppningsmekanismen bytas ut. I 
nuläget öppnas de genom att trycka på en knapp som är placerad ovanför dörren samtidigt som 
handtaget trycks ned. Vid platsbesöket framkom att även de matchvärdar som står utplacerade vid 
nödutgångarna hade uppenbara problem med att öppna dessa dörrar. Anledningen till varför den 
nuvarande lösningen valts är för oss okänd, men för att minimera risken för fördröjd eller utebliven 
öppning av dessa nödutgångar finns möjligheten att installera så kallade panikreglar eller andra 
intuitiva öppningssystem lämpade för utrymning. Detta möjliggör även att en person som saknar 
lokalkännedom utan problem kan öppna dessa dörrar om matchvärden av någon anledning inte är på 
plats. 

På ritningarna kan utläsas att utrymning skall kunna ske genom fönster och väggfast stege från VIP-
avdelningen. Vid platsbesöket noterades att dessa fönster är markerade med utrymningsskyltar men 
någon stege observerades inte. Om så är fallet skall en stege monteras för att fönstret skall kunna 
användas som utrymningsväg. Dessutom bör fönstrets lämplighet vid utrymning ses över, fönstret 
skall kunna öppnas helt för att inte försvåra utrymning, det skall öppnas lätt utan någon form av 
säkerhetsspärr som måste påverkas för att kunna öppna fönstret helt. Vidare kan säkerheten för de 
utrymmande personerna ses över när de når taket, kanske bör en ledstång finnas för att minimera 
risken att ramla av taket, även snöröjning av denna utrymningsväg vintertid kan övervägas för att 
minimera risken för halka. 

Utrymning via fönster och väggfast stege skall även ske från pressrummet, här noterades under 
platsbesöket att utrymningsskylt saknas, i övrigt kan samma åtgärder tas som föreslagits för VIP-
avdelningen ovan. 

Vid en utrymningssituation där ett brandgaslager börjar formas i arenan kan ljuset från 
takbelysningen begränsas. Detta kan ske utan att kritiska förhållanden uppnåtts och försvåra 
utrymningen för samtliga personer i arenan. Eftersom den största delen av belysningen är placerad i 
taket kan en möjlig åtgärd vara att markera utrymningsvägar med fluorescerande tejp eller dylikt för 
att underlätta utrymning i mörka förhållanden. 

15.5. Minska risken för anlagd brand under läktaren 
Utrymmet under läktaren används som förrådsutrymme för en mängd brännbart material. Utrymmet 
är i nuläget dessutom både relativt lättillgängligt och insynsskyddat. För att minska risken för en 
anlagd brand under läktaren bör överflödigt material i utrymmet rensas ut och tillgängligheten för 
obehöriga minimeras. Dessutom kan utrymmet förses med någon form av flamskyddande beklädnad, 
exempelvis med gips, för att försvåra antändning och fördröja eventuell brandspridning. De 
oskyddade stålkonstruktionerna, vilka håller upp läktaren bör även brandskyddsbehandlas. 

15.6. Se över genomföringar mellan brandcellsgränser 
Genomföringar mellan brandcellsgränser är bristfälligt tätade på arenan. Detta skall åtgärdas för att 
brandcellerna skall kunna upprätthålla den brandavskiljning som krävs. Exempel på utrymmen med 
bristfälligt tätade genomföringar är verkstaden med intilliggande fläktrum. 
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15.7. Restaurang och barer skall vara egna brandceller 
Restaurangen är placerad i en egen brandcell, men huruvida de fem barerna på arenan uppfyller detta 
har inte kunnat säkerställas utefter det underlag som funnits tillgängligt för rapporten. Om dessa 
barer inte är egna brandceller kan de antingen göras till egna brandceller eller flyttas till egen 
brandcell.  

15.8. Parkeringen 
I nuläget finns det parkeringsplatser direkt utanför nödutgångarna från ishallen. Detta kan försvåra 
utrymningen och åtgärder för att säkra utrymningen bör därför övervägas. 

På parkeringen finns det ingen reserverad plats för Räddningstjänsten vilket kan begränsa 
åtkomligheten vid insats. Detta kan åtgärdas för att säkerställa att Räddningstjänsten kan ta sig till 
arenan fort och på ett enkelt sätt tillgå de resurser som kan komma att krävas. Det bör även 
säkerställas att framkomligheten är tillräcklig för att Räddningstjänsten skall nå fram till arenan vid 
insats. 

15.9. Installation av optiska larmdon på toaletterna 
Personer med hörselnedsättning skall nås av varningssignaler även då de vistas på platser där de inte 
har direktkontakt med andra (Boverket 1, 2011). Toaletterna på arenan bör därför förses med optiska 
larmdon. 

15.10. Installation av rökdetektorer under läktaren 
För att en tidig detektion skall kunna ske vid en eventuell brand under läktaren kan rökdetektorer 
installeras även här.  

15.11. Stäng av ventilationen under läktaren vid brand 
I denna rapport har ett brandscenario utretts där en brand anlades under läktaren. Detta scenario 
simulerades med ett antagande om att ventilationen stängs av vid brand. Information om att 
ventilationen fortfarande är i drift framkom sent i processen då nya simuleringar inte kunde 
genomföras. Branden i utrymmet har antagits bli ventilationskontrollerad, vilket inte skulle ske om 
ventilationen är i drift. För att åtgärda detta kan ventilationen som tillför luft till utrymmet under 
läktaren stängas av i händelse av brand, förslagsvis med brandspjäll för att dessutom förhindra 
brandgasspridning från utrymmet. Detta skulle medföra att en brand i utrymmet inte tillförs syre och 
därför inte kan tillväxa på samma sätt, och således inte når en lika hög maximal effektutveckling. 

15.12. Utveckla det systematiska brandskyddsarbetet 
För att erhålla en säker utrymning är det viktigt att personalen är utbildad och vet hur de skall agera 
vid brand. Publikvärdarna skall vara införstådda i rutinerna vid utrymning, det skall vara tydligt vem 
som har till uppgift att öppna rökgasluckorna och speakern skall hänvisa publiken till de olika 
utrymningsvägarna. 

15.13. Säkerställ att musiken stängs av automatiskt vid brandlarm. 
Då det är osäkert huruvida musiken i dagsläget stängs av automatiskt vid brandlarm rekommenderas 
att detta säkerställs och åtgärdas om så inte är fallet.  
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16. Validering av åtgärdsförslag 
Nedan genomförs en validering av hur de rekommenderade åtgärderna påverkar 
utrymningssäkerheten på objektet. 

16.1. Analys av utrymningstider efter åtgärder 
För varje scenario genomförs en kvalitativ analys huruvida de föreslagna åtgärderna påverkar 
utrymningstidens tre faser.   

16.1.1. Varseblivningstid 
Den åtgärd som anses påverka varseblivningstiden mest är installationen av rökdetektorer under 
läktaren. Varseblivningstiden vid brand under läktare skattades före åtgärder till 90 sekunder. Denna 
tid grundades på tiden från att branden startar till att rök når läktaren och branden därför kunde 
detekteras visuellt. Med rökdetektorer installerade skattas varseblivningstiden istället till 30 sekunder 
som är den lägsta rekommenderade tiden enligt BBRAD1 (Boverket 2, 2011). I FDS-simuleringarna 
uppmättes detektionstiden till 20 sekunder. 

Åtgärden som rekommenderar optiska larmdon på toaletter anses säkerställa att samtliga personer 
som befinner sig i arenan har samma varseblivningstid och därmed likvärdiga förutsättningar för att 
sätta sig själva i säkerhet. 

16.1.2. Förberedelsetid 
De åtgärder som undersökts anses inte påverka förberedelsetiden nämnvärt. 

16.1.3. Förflyttningstid 
Simuleringar har genomförts i Simulex med en trappbredd på 2 meter, för att utreda hur detta 
påverkar förflyttningstiden. Före åtgärder har trapporna en bredd på 1,5 meter. Simuleringarna efter 
åtgärder påvisade dock inga kortare förflyttningstider. Anledningen till detta är att personernas 
hastighet bygger på avstånd till framförvarande person, vilket gör att breddningen inte ger nämnvärt 
utslag på resultatet. Det anses dock att en breddning av trapporna i verkligheten skulle medföra en 
kortare förflyttningstid, då personflödet ökar och utrymningsdörrarnas fulla bredd bättre kan nyttjas. 
Hur stor denna minskning är kan dock inte fastställas i denna rapport och huruvida minskningen kan 
rättfärdiga ombyggnadskostnader och minskade intäkter på grund av förlorade sittplatser bör 
diskuteras.  

För att erhålla en kortare förflyttningstid bör läktarens oregelbundna trappsteg åtgärdas. Genom att 
åtgärda trappstegen anses sannolikheten för fallolyckor minska samtidigt som gånghastigheten i 
trapporna ökar. Sammantaget anses denna åtgärd rimlig och ökar säkerheten på arenan både i en 
utrymningssituation och även vid normal användning. 

16.2. Analys av kritiska förhållanden efter åtgärder 
Nedan analyseras olika åtgärder för att minska tiden till kritiska förhållanden eller helt undvika att 
dessa uppstår. 

16.2.1. Höjning av innertaket 
En möjlig åtgärd för att minska tiden till kritiska förhållanden är att höja innertaket i ishallen. 
Eftersom de första kritiska förhållanden som uppstår är orsakade av brandgaslagrets höjd och 
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siktförhållanden på vissa platser där utrymmande människor befinner sig. Detta beror framförallt på 
innertakets låga höjd, då det endast krävs ett brandgaslager på 20 centimeter innan den kritiska nivån 
nås. Detta är konservativt då brandgaserna inte håller någon hög temperatur och siktförhållandena 
inte inledningsvis är ett stort problem. En höjning av innertaket skulle innebära en omfattande 
ombyggnation. Någon validering av hur mycket tid till kritiska förhållanden ökar kan inte 
genomföras då tid för nya simuleringar saknas. 

16.2.2. Flamskydda läktare och träpartier 
Tillgången på brännbart material i arenan är den största bidragande faktorn till de höga 
brandbelastningarna och den snabba tillväxthastigheten som uppstår i de valda brandscenarierna. 
Med tanke på arenans stora volym och de stora öppningar som uppstår då utrymningsvägarna nyttjas 
kommer bränderna inte bli ventilationskontrollerade ute i arenan.  

Med detta i åtanke är det en nödvändig åtgärd att flamskyddsbehandla läktare och oskyddade 
brännbara ytor. De ytor som kan kläs med flamskyddande material skall också åtgärdas. Åtgärderna 
minskar risken för antändning och försvårar ett eventuellt försök att anlägga brand i lokalen. En 
ytterligare effekt är att brandspridning och rökutveckling begränsas i händelse av brand. Detta ökar 
tiden till kritiska förhållanden, exakt hur stor effekt detta har kan dock inte fastställas i denna rapport. 

16.2.3. Upprätta en mer omfattande brandgasventilation 
Brandgasventilation finns redan i byggnadens befintliga utförande, dock visar simuleringarna som 
genomförts att denna är kraftigt underdimensionerad. För att dimensionera en mer omfattande 
brandgasventilation har beräkningar utförts, dessa finns redovisade i Bilaga E. Nedan utreds dels 
brandgasventilation genom rökluckor och även via brandgasfläktar. 

16.2.3.1. Brandgasventilation med rökluckor 
De rökluckor som finns installerade i objektet är dels placerade i taket och dels på ståplatsläktarens 
kortsida. De två som är placerade i taket kan öppnas av vaktmästare i händelse av brand, de två 
placerade på väggen öppnas vid behov av räddningstjänst. Då de simuleringar som utförts syftar till 
att utreda säkerheten vid utrymning har bara den tidiga delen av brandförloppet undersökts. Detta har 
medfört att beräkningarna som genomförts endast tar hänsyn till de två luckorna som är placerade i 
taket. 

För att kontrollera om handberäkningsmetoderna kan användas för objektet har en validering 
gentemot FDS-simuleringarna genomförts, se bilaga E. Valideringem visar att resultaten från 
handberäkningarna överensstämmer relativt bra med simuleringsresultaten. Dessutom antas 
beräkningarna vara konservativa då de ger brandgaslagrets höjd vid jämviktsförhållanden och 
således en lägstanivå.  
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Storleken på rökluckor som krävs för att säkerställa att kritiska förhållanden inte uppnås med 
avseende på brandgaslagrets höjd beräknades dels för den befintliga takhöjden i arenan, men också 
för fall där innertaket har höjts, för att utreda vilken påverkan detta har.  Resultaten presenteras i 
tabellform och som diagram i tabell 22 och figur 41. 

Tabell 22. De erhållna resultaten från dimensioneringen av rökluckor. 

Takhöjd [m] Area rökluckor [m2] 
8 53,3 
9 23,1 

10 17,9 
11 15,6 

 

 

Figur 41. Diagram som visar hur takhöjden i arenan påverkar rökluckornas storlek. 

Resultaten visar på en halvering av rökluckornas storlek om innertaket höjs med en meter inne i 
arenan. Minskningen avtar sedan om taket höjs ytterligare. Beräkningarna bygger på att 
brandgaslagret aldrig når en nivå där kritiska förhållanden uppstår och alltså kan utrymning säkras i 
objektet. De visar också att även om de luckor som öppnas av räddningstjänst öppnas tidigt i 
brandförloppet är detta inte tillräckligt för att säkra utrymning. Ett annat problem med denna lösning 
är att innertakets konstruktion inte lämpar sig för rökluckor (Mora Siljan Byggkonsult, 2004). Detta 
gör att samtliga rökluckor med nuvarande konstruktion på byggnaden måste placeras i samma del 
som de nuvarande rökluckorna. Beräkningsmodellen bygger på en tvåzons-modell, vilken kan bli 
ogiltig om alla luckor placeras på en sida av byggnaden. Observerationer från simuleringarna visar 
att brandgaslagret sänker sig något långsammare i den del som har brandgasventilation jämfört med 
andra delar. Utrymning kan därför inte säkras i samtliga delar av lokalen. 
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16.2.3.2. Brandgasventilation med fläktar 
En annan möjlig åtgärd är att installera brandgasfläktar i arenans övre del för att ventilera ut 
brandgaser från brandgaslagret. Beräkningar för denna lösning återfinns i bilaga E. Beräkningarna 
bygger på samma antaganden och förenklingar som tidigare beräkningar för brandgasventilation och 
anses konservativa på grund av att brandgaslagrets höjd vid jämviktsförhållanden beräknas. 
Fläktkapaciteten som krävs för att brandgaslagret inte skall understiga kritisk nivå presenteras i tabell 
23 och figur 42, även här har betydelsen av innertakets höjd utretts. 

Tabell 23. Sammanställning av resultat som visar fläktkapaciteten vid olika takhöjd. 

Takhöjd [m] Fläktkapacitet [m3/s] 

8 28,6 

9 27,8 

10 27,3 

11 26,9 

 

 

Figur 42. Visar hur fläktkapaciteten [m3/s] varierar med takhöjden. 

De beräknade fläktkapaciteterna påverkas inte nämnvärt av höjningen av innertaket. Den nödvändiga 
fläktkapaciteten minskar med cirka 0,5 m3/s för varje meter innertaket höjs. På marknaden finns idag 
relativt små brandgasfläktar som kan placeras genom ytterväggen i takhöjd, vilka uppfyller 
kapacitetskraven (EKO). Detta gör att inga genomföringar genom takkonstruktionen är nödvändiga 
och dessa små fläktar kan placeras runt om arenan för att uppnå en jämn ventilering av brandgaser 
och på så sätt säkra utrymningen. Ett sådant system är beroende av stora öppningar under 
brandgaslagret för att lufttillförseln skall vara tillräcklig. Detta anses inte vara ett problem under 
utrymningen då samtliga utrymningsvägar antas vara öppna. Om dessa inte är öppna innebär detta en 
minskning i kapaciteten hos fläktarna, men med en viss överdimensionering kan denna osäkerhet 
minimeras. Med tanke på att beräkningarna bygger på en tvåzons modell, vilket inte är optimalt för 
stora geometrier bör dessa resultat ytterligare valideras med nya FDS-simuleringar. Det anses att en 
höjning av innertaket i verkligheten har en större effekt än vad resultaten visar. En korrekt 
dimensionerad brandgasventilation med fläktar tillsammans med en höjning av innertaket anses 
avsevärt förbättra utrymningsmöjligheterna.  
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16.2.4. Stäng av ventilationen under läktaren 
Tilluftsventilationen under läktaren är placerad i marknivå. Vid en brand i utrymmet skapas ett 
övertryck i den övre delen av utrymmet, på grund av de expanderade varma gaserna som bildas, 
medan ett undertryck skapas i den undre delen. Detta innebär att ventilationen utsätts för ett 
undertryck och ytterligare luft kan tillföras branden. I värsta fall innebär detta att branden inte blir 
ventilationskontrollerad. Resultatet blir ett våldsammare och snabbare brandförlopp. För att undvika 
att en brand i detta utrymme förvärras skall tilluftsventilationen under läktaren stängas av vid brand. 
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17. Rekommenderade åtgärder 
För att förbättra säkerheten och möjliggöra en säker utrymning i FM Mattsson Arena måste 
åtgärder vidtas. 

17.1 Åtgärder som skall vidtas 
Nedan presenteras de åtgärder som skall vidtas för att garantera personsäkerheten i händelse av 
brand.  

17.1.1. Upprätta brandgasventilation med fläktar 
Brandgaslagret får inte understiga kritisk höjd under utrymningsförloppet. Den lösning som kräver 
minst ingrepp på den befintliga byggnaden anses vara att installera brandgasfläktar. Fläktarna bör 
vara jämt fördelade i arenans överdel för att möjliggöra en god ventilering av brandgaser oavsett 
plats och på så sätt förhindra att brandgaslagret sjunker lokalt. En fullständig dimensionering av 
fläktkapacitet skall genomföras för att säkerställa att denna är tillräcklig, en höjning av innertaket 
kan troligen komma att bli nödvändig. 

17.1.2. Täta genomföringar mellan brandceller 
Vid objektsbesöket observerades flera otäta genomföringar mellan brandceller, dessa skall ses över 
och åtgärdas för att brandcellsgränserna skall fylla sitt syfte. 

17.1.3. Barer skall vara egna brandceller 
Tillse att de barer som finns i arenan är egna brandceller.  

17.1.4. Flamskydda läktare och träpartier 
För att öka säkerheten i arenan rekommenderas att läktare behandlas med flamskyddande medel och 
att obehandlade träpartier täcks med flamskyddande material, detta är framförallt viktigt i utrymmet 
under läktaren där obehandlat trä är blottlagt. 

17.1.5. Åtgärder under läktaren 
Utrymmet under läktaren har identifierats som ett riskområde, flera åtgärder skall vidtas för att 
minimera dessa risker. 

17.1.5.1. Stäng av ventilationen 
För att undvika att förse en eventuell brand under läktaren med extra syre skall tilluftsventilationen 
under läktaren stängas av i händelse av brand. 

17.1.5.2. Installera rökdetektorer 
För att möjliggöra en snabbare detektering om brand uppstår i detta utrymme skall rökdetektorer 
installeras. 

17.1.5.3. Minska risken för anlagd brand 
Risken för anlagd brand i utrymmet kan minimeras genom att rensa utrymmet från överflödigt 
brännbart material, samt att ta åtgärder för att säkerställa att obehöriga personer inte får tillträde till 
dessa utrymmen. 
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17.1.6. Förbättra utrymningsmöjligheter 
Ett antal olika åtgärder skall genomföras för att förbättra utrymningsmöjligheterna från arenan. 
Dessa listas nedan. 

17.1.6.1. Byt öppningsmekanism på utrymningsdörrar 
Öppningsmekanismen på de tre nödutgångar som är placerade ovanför läktaren mot parkeringen 
skall bytas ut. Förslagsvis skall så kallade panikreglar eller annan likvärdig intuitiv 
öppningsmekanism användas 

17.1.6.2. Åtgärda utrymningsvägar via fönster 
Två utrymningsvägar kräver utrymning via fönster, dessa skall korrigeras för att förenkla utrymning. 
Lämpliga fönster skall användas, utrymningskylt skall finnas, stege från taket skall finnas och 
säkerheten för de utrymmande väl ute på taket skall tas i beaktning. 

17.1.6.3. Installera optiska larmdon på toaletter 
Även om hörselskadade personer befinner sig på toaletter när brandlarmet aktiveras skall de ges 
samma möjlighet att utrymma. Därför skall optiska larmdon installeras inne på toaletterna. 

17.1.7. Utveckla det systematiska brandskyddsarbetet 
För att erhålla en säker utrymning krävs det klara rutiner vid brand och utbildad personal. 

17.1.8. Säkerställ att musiken stängs av automatiskt vid brandlarm 
För att musiken inte skall påverka åskådarnas möjlighet att höra utrymningsmeddelandet skall denna 
automatiskt stängas av i samband med brandlarm. 
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17.2. Åtgärder som bör vidtas 
Nedan presenteras de åtgärder som bör vidtas för att ytterligare förbättra utrymningsmöjligheterna 
och brandskyddet.    

17.2.1. Åtgärder som rör parkeringen 
Parkeringen runt arenan bör åtgärdas, dessa åtgärder listas nedan. 

17.2.1.1. Fria utrymningsvägar 
Åtgärder bör vidtas för att säkra utrymning från de tre övre nödutgångarna som öppnas mot 
parkeringen, så att fordon inte står parkerade framför dessa utgångar. 

17.2.1.2. Tillhandahåll uppställningsplats för räddningstjänstens fordon 
Fri väg och uppställningsplats för räddningstjänsten vid en insats bör vara säkerställd. Detta bör 
planeras tillsammans med berörd räddningstjänst för bästa möjliga utformning. 

17.2.2. Åtgärda de oregelbundna trappstegen på läktaren 
Genom att åtgärda trappstegens oregelbundna höjd och bredd anses sannolikheten för fallolyckor 
minskas samtidigt som gånghastigheten i trapporna ökar.  
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18. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras eventuella felkällor och resultat från rapporten. 

18.1. Avgränsningar 
Rapporten har avgränsats till att enbart behandla personsäkerheten i de publika områdena i arenan. 
Till dessa räknas förutom själva ishallen också restaurang och pubar. I analysen har dock ingen 
hänsyn tagits till utrymning från restaurang och pubar. Anledningen till detta är i huvudsak att 
majoriteten av besökarna antas befinna sig i ishallen. Denna del av byggnaden anses också vara den 
svåraste delen att utrymma, då både restaurang och pubar har utrymningsvägar som är oberoende av 
ishallen.     

18.2. Ventilation 
I rapporten har ingen hänsyn tagits till brandgasspridning via ventilationssystem. Det anses att 
spridning genom ventilationen inte påverkar utrymningen i någon större utsträckning. Antagandet 
bygger på objektets öppna geometri, vilket gör att brandgaserna i första hand inte sprids via 
ventilationssystemet. I FDS-simuleringarna har det antagits att tilluften stängs av i händelse av 
brand. Antagandet bygger på ventilationssystemets ålder och efter diskussion med 
ventilationskunniga bedömdes detta som rimligt. I efterhand har information framkommit om att 
ventilationssystemet inte stänger av i händelse av brand, vilket skulle innebära att brandscenario 2: 
brand under läktaren inte skulle bli ventilationskontrollerat. Effektutvecklingen skulle då kunna 
fortsätta utvecklas under hela utrymningsförloppet, vilket skulle ge upphov till en försvårad 
utrymning. Simuleringar från detta scenario, med ventilationen avstängd, visar dock att kritiska 
förhållanden uppstår innan branden blivit ventilationskontrollerad.          

18.3. Brandscenarier 
Grunden för analysen ligger i urvalet av brandscenarier, vilket bygger på kvalitativa bedömningar, 
antaganden och statistik för liknande objekt. Således finns osäkerheter i urvalet av vilka 
brandscenarier som studeras vidare. Något som skall poängteras är att statistiken endast har använts 
för att rangordna sannolikheten för de olika brandscenarierna. Bedömningarna utgår från det värsta 
troliga scenariot, vilket kan leda till att risken överskattas. De tre brandscenarierna anses 
representativa då olika problematiska delar av objektet studeras. I brandscenariot under läktaren 
behandlas en dold brand med sen upptäckt som följd. Brandscenariot i VIP- logen antas kunna 
omöjliggöra en utrymning via huvudentrén och en brand i mediaområdet kan tillväxa obehindrat 
under hela utrymningsförloppet.                

En parameter med stor inverkan på analysen är de framtagna effektutvecklingskurvorna för 
respektive scenario. Beräkningar av den maximala effektutvecklingen har gjorts på ett konservativt 
sätt, detta för att inte underskatta konsekvensen. Detta tänk kan dock lätt leda till orealistiska 
uppskattningar, vilket medför en förvrängd bild av verkligheten. Kurvorna bygger till stor del på 
tidigare gjorda experiment för liknande material och geometri. Självklart överensstämmer detta inte 
helt med verkligheten men då inga egna experiment har kunnat genomföras anses denna metod som 
giltig.  
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18.4. Tid till kritiska förhållanden 
Tiden till kritiska förhållanden bestäms i alla scenarier utifrån simuleringsresultat från FDS.  
Metoden anses spegla verkligheten på ett bra sätt, då arenans geometri är så gott som identisk med 
den verkliga. Mindre avvikelser har gjorts för att underlätta uppbyggnaden av arenan för 
simuleringarna. En del andra förenklingar har genomförts eftersom fulltsändig information rörande 
material och ytskikt inte funnits att tillgå. Resultaten påverkas i viss mån av detta men det anses ändå 
att simulering i FDS är det tillvägagångssätt som representerar brandscenarierna för objektet på bästa 
sätt. Resultatet ger i alla scenarier tider till kritiska förhållanden under 325 sekunder, vilket kan 
tyckas kort. Huvudorsaken till detta är att arenans låga takhöjd i kombination med högt placerade 
sittplatser ger upphov till att brandgaslagrets höjd och siktförhållandena snabbt överskrider de 
kritiska kriterierna. Detta kan tyckas väl konservativt då man kan tänka sig att personerna på de 
översta raderna hinner ta sig längre ner i arenan innan dessa förhållanden uppstår. 
Utrymningsförsöken gjorda i Simulex visar dock att köbildning snabbt uppstår i trapporna, vilket gör 
det svårt för personer på de övre raderna att ta sig ner. Eftersom utrymningsförsök inte är gjorda har 
simuleringarna varit den enda utgångspunkten för utrymning av arenan.  

I FDS finns osäkerheter i uppbyggnaden av bränderna, då dessa approximerats till rektangulära 
brännare där tillväxten följer en -kurva. I verkligheten tar det en viss tid innan branden når det 
stadiet där tillväxten kan approximeras som en -kurva. I FDS tas ingen hänsyn till denna 
förbrinntid, vilket medför att bränderna anses konservativa. Följden av detta blir att tid till kritiska 
förhållanden möjligen är längre i verkligheten. Då utrymningstiderna med god marginal överskrider 
tiden till kritiska förhållanden anses inte dessa förenklingar påverka det slutgiltiga resultatet 
nämnvärt.  

I brandscenariot under läktaren påvisas en avvikelse i effektutvecklingen jämfört med den beräknade 
effektutvecklingskurvan. Anledningen till detta anses vara bristen på syretillförsel in i utrymmet, 
vilket inträffar tidigare än handberäkningarna visat. Underventilerade bränder är inte optimalt att 
simulera i FDS, vilket leder till osäkerheter i resultatet för detta scenario. Värt att notera är att de 
kritiska förhållanden som uppstår tidigt i simuleringen bör vara korrekta, då effektutvecklingen följer 
den beräknade under denna tid.       

18.5. Utrymningstid 
Då inga utrymningsförsök är gjorda för arenan beräknas utrymningstiden med hjälp av simuleringar 
och kvalitativa bedömningar. Varseblivningstiden och förberedelsetiden bygger till största del på 
kvalitativa bedömningar, med rekommendationer från boverket som grund. Ett undantag återfinns i 
brandscenariot under läktaren där varseblivningstiden bestämts utifrån simuleringar i FDS och tiden 
tills åskådarna visuellt antas upptäcka branden bedöms. Osäkerheter i de kvalitativa bedömningarna 
leder till att denna tid inte kan appliceras med total säkerhet.  

Förflyttningstiden bestäms med hjälp av att ett utrymningsförlopp simuleras i programmet Simulex. 
För att genomföra simuleringen har en del förenklingar av arenan gjorts. Arenans geometri har 
modifierats för att möjliggöra simuleringen och personantalet har minskats från 4500 till 4000. Det 
minskade personantalet medför troligtvis en viss underskattning av förflyttningstiden. Populationen 
är vald till Shoppers, vilket ska motsvara en blandad fördelning av unga, gamla, kvinnor och män. 
Denna fördelning stämmer troligtvis inte helt överens med den verkliga fördelningen, då det vid 
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besöket observerades att majoriteten av åskådarna var män i åldrarna 30 till 60 år. Ingen hänsyn har i 
simuleringarna tagits till att delar av publiken är alkoholpåverkade, vilket kan leda till en längre 
utrymningstid. Osäkerheter finns således kring simuleringens överensstämmelse med verkligheten. 
Förflyttningstiden är den tid som har störst inverkan på den totala utrymningstiden, vilket därför kan 
ge upphov till en stor variation på resultatet. En känslighetsanalys på dessa variabler har därför 
gjorts. Resultatet av denna visar att de tre faserna i utrymningstiden har lika stor inverkan, vilket gör 
det svårt att dra några slutsatser rörande de olika tidernas relativa påverkan på resultatet. Tiden till 
kritiska förhållanden är den parmeter med störst inverkan på resultatet, vilket medfört att fokus lagts 
på att försöka öka denna tid.   

Något som är värt att påpeka är att enbart förflyttningstiden överskrider tiden till kritiska 
förhållanden. Således anses de avvikelser från verkligheten som kan återfinnas i varseblivningstid 
och förberedelsetid vara mindre väsentliga.  

18.6. Åtgärder 
Den viktigaste åtgärden som tagits fram är att upprätta brandgasventilation med fläktar. En annan 
viktig åtgärd är att flamskyddsbehandla läktare och andra träpartier i arenan. De mindre omfattande 
åtgärderna som rekommenderas bör genomföras för att förbättra utrymningsmöjligheterna. Något 
som skall poängteras är att de mindre åtgärderna inte själva uppfyller kriterierna för ett säkert 
brandskydd. 

Handberäkningarna på brandgasfläktarnas kapacitet har gjorts på ett så konservativt sätt som möjligt 
men detta gör inte att resultaten skall ses som tillförlitliga. Handberäkningarna bygger på en tvåzons-
modell, vilket inte lämpar sig för större byggnader och detta ger upphov till stora osäkerheter i 
resultaten. En höjning av innertaket kombinerat med fläktar kommer troligtvis krävas för att klara 
kraven rörande en säker utrymning. Med hänsyn till vikten av denna åtgärd skall mer exakta 
valideringsmetoder användas för att säkerställa den nödvändiga fläktkapaciteten och takhöjdens 
påverkan på resultaten. 

Genom att flamskyddsbehandla läktare och andra träpartier minskas risken för antändning samt 
spridning av brand, även brandens tillväxthastighet bedöms minska avsevärt. Det anses att denna 
åtgärd kommer ge upphov till längre tid tills kritiska förhållanden uppstår och även öka 
räddningstjänstens möjlighet att bekämpa och släcka branden. Således förenklas utrymningen och 
risken för stora ekonomiska skador på byggnaden minskar.  

Bland de möjliga åtgärderna nämns en höjning av innertaket, vilket skulle medföra en längre tid till 
kritiska förhållanden. Eftersom någon validering av detta inte har kunnat genomföras 
rekommenderas inte enbart en takhöjning. En takhöjning kombinerad med rökluckor är en tänkbar 
åtgärd, men detta skulle innebära stora öppningar på rökluckorna. Innertakets konstruktion lämpar 
sig heller inte för någon brandgasventilation . Alternativet att installera brandgasfläktar kräver 
mindre ingrepp på byggnaden samtidigt som dessa kan placeras på ett sätt som inte påverkar 
takkonstruktionen.  

Det felaktiga antagandet att ventilationen stänger av i händelse av brand medförde att 
effektutvecklingen för branden under läktaren underskattades. Det rekommenderas att ventilation till 
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detta utrymme skall stängas av vid brand för att inte förvärra brandförloppet, förslagsvis sker 
avskiljningen med brandspjäll.      
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19. Slutsats 
I detta avsnitt redovisas de slutsatser rapporten resulterat i. 

I dagsläget uppfyller inte FM Mattsson Arena skyddsmålet, att ingen av besökarna skall utsättas för 
kritiska förhållanden i händelse av brand. Arenan anses därför inte kunna upprätthålla ett 
tillfredsställande brandskydd, vilket medför att åtgärder måste vidtas. I rapporten har möjliga 
åtgärder tagits fram. Nedan presenteras de åtgärder som efter validering anses vara de mest 
väsentliga. För en mer detaljerad presentation och beskrivning av åtgärdsförslagen hänvisas läsaren 
till kap 16 och 17. 

19.1. Åtgärder som skall vidtas 
För att uppfylla skyddsmålet, att ingen av besökarna i FM Mattsson Arena skall utsättas för kritiska 
förhållanden i händelse av brand, skall följande åtgärder vidtas:   

 Upprätta brandgasventilation med fläktar 
 Täta genomföringar mellan brandceller 
 Säkerställ att samtliga barer är egna brandceller 
 Flamskydda läktare och övriga träpartier 
 Vidta åtgärder under läktaren 

o Automatisk avstängning av ventilationen i händelse av brand 
o Installation av rökdetektorer 
o Avlägsna överflödigt material 
o Minska tillgängligheten för obehöriga  

 Förbättra utrymningsmöjligheter 
o Byt öppningsmekanism på utrymningsdörrar 
o Åtgärda utrymningsvägar via fönster 
o Installera optiska larmdon på toaletter 

 Utveckla det systematiska brandskyddsarbetet 
 Säkerställ att musiken stängs av automatiskt vid brandlarm 

19.2. Åtgärder som bör vidtas 
 För att ytterligare förbättra utrymningsmöjligheterna och brandskyddet bör följande åtgärder vidtas:  

 Vidta åtgärder gällande parkeringen 
o Fria utrymningsvägar 
o Tillhandahåll uppställningsplats för Räddningstjänstens fordon 

 Åtgärda de oregelbundna trappstegen på läktaren 
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Bilaga A – Brandscenarier 
I denna bilaga redogörs för hur de dimensionerande brandscenariernas effektutvecklingskurvor 
tagits fram. 

A.1. Ekvationer 
För vidare analys av brandscenarierna behövs en bild av brandförloppet, något som åskådliggörs med 
hjälp av en representativ - kurva. Brandens tillväxthastighet och effektutveckling approximeras 
med hjälp av denna kurva.  Ekvation A.1 visar sambandet mellan hur effektutvecklingen tillväxer 
proportionellt mot tiden i kvadrat. 

  [kW]     (A.1) 

För att uppskatta hur lång tid branden kan tänkas fortgå utreds huruvida branden blir bränsle- eller 
ventilationskontrollerad. Beräkningar för den maximala energi som kan uppkomma i ett utrymme 
görs med ekvation A.2. 1 kg syre antas kunna ge 13,2 MJ i energi och syrehalten i luften sätts till 23 
massprocent. Det är dock ca 12 massprocent syre som inte deltar i förbränningen, vilket ger att 
massfraktionen syre som antas underhålla förbränningen sätts till 11 massprocent (Karlsson & 
Quintiere, 2000).   

· 13,1 · (0,23 0,12)  [MJ]    (A.2) 

För att kunna kontrollera huruvida branden blir ventilationskontrollerad eller inte beräknas brandens 
avgivna energi. Energin är arean under - kurvan och beräknas med hjälp av ekvation A.3. Denna 
energi jämförs sedan med den maximala. 

=  [kJ]     (A.3) 

Den maximala effektutvecklingen i ett ventilationskontrollerat utrymme kan bestämmas av luftflödet 
in till utrymmet. För att bestämma massflödet luft in genom en öppning används ekvation A.4. 
Vidare kan den maximala effektutvecklingen beräknas med hjälp av ekvation A.5. Denna ekvation 
bygger på sambandet att 1 kg syre antas ge 13,2 MJ med en syrehalt i luft på 23 massprocent. 
Eftersom syre flödar in till brandrummet och en stor mängd syrerik luft finns att tillgå antas allt syre i 
värsta fall delta i förbränningen.    

= 0,5 · ·  [kg/s]    (A.4) 

· 13,2 · 0,23 [MW]    (A.5) 

För att beräkna den maximala energin som en viss mängd bränsle kan utveckla används ekvation 
A.6. Denna energi jämförs sedan med det dimensionerande brandförloppets energi för att avgöra om 
branden blir bränslekontrollerad eller ej. Branden blir bränslekontrollerad om energin från bränslet 
inte räcker till för att försörja brandförloppet. 

 [MJ]     (A.6) 
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A.2. Brandscenario 2 - Brand under läktare 
För att erhålla en effektutvecklingskurva för brand under läktaren görs ett antal förenklingar och 
antaganden. Då den största delen av materialet under läktaren består av trä antas kurvan följa det - 
värde som presenteras i figur 43. Kurvan bygger på ett fullskaletest där väggar och tak är klätt i 
plywood och antänds med en tändkälla på 100 kW. Detta försök antas spegla utrymmet under 
läktaren eftersom geometrin är lik den i försöket samt att en anlagd brand kan ge upphov till en hög 
initial brandbelastning, vilket medför en snabb acceleration av brandförloppet. Läktaren består dock 
inte av plywood utan av obehandlade träplankor, vilket gör att ett representativt - värde bestäms 
som ett medelvärde av plywoodtestet och fritt brinnande träpallar. Brandförloppet antas fortskrida 
under hela simuleringstiden i FDS, vilken sätts till 13 min. Beräkningar visar att branden når sin 
maximala effektutveckling, 10,2 MW, efter 433 s. Därefter antas branden bli ventilationskontrollerad 
och effekten konstant under resterande tid av brandförloppet. 

  

 

Figur 43. Effektutvecklingskurva för beräkning av alpha värde (Särdqvist, 1993). 

Från kurvan avläses att effekten uppgår till 2000 kW efter 180 s. Med denna information kan ett - 
värde för plywood beräknas till 0,062 kW/s2 med hjälp av ekvation A.7. 

= = = 0,062 kW/s      (A.7) 

Då läktaren inte direkt kan jämföras med ett test för plywood bestäms - värdet genom att beräkna 
ett medelvärde för plywood och fritt brinnande träpallar. Fritt brinnande träpallar har  - värdet 
0,047 kW/s2 (Karlsson & Quintiere, 2000), vilket ger ett representativt - värde på 0,0545 kW/s2. 
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= = 0,0545 kW/s    

Under utrymningsförloppet antas branden inte begränsas av en otillräcklig mängd bränsle då hela 
läktaren består av trä. Då brandavskiljning saknas kan brandspridning ske till andra delar av arenan. 
Vidare analyseras huruvida branden blir ventilationskontrollerad eller inte. Byggnaden har måtten 
(87 ·51 ·8) m3, men då utrymmet under läktaren är relativt tillslutet antas inte hela denna mängd syre 
vara utrymmet till förfogande. Istället kommer flödet luft in till utrymmet regleras av storleken på de 
två öppningarna. Öppningarna har måtten (1·2,1) m2 respektive (1,2·2,1) m2. Beräkningar på det 
maximala flödet luft in till utrymmet ger i sin tur den maximala effektutvecklingen. Ekvation A.4 ger 
flödet luft in i utrymmet, 3,4 kg/s, och ekvation A.2 den maximala effektutvecklingen, 10,2 MW .  

= 0,5 · · = 0,5 · ((1 · 2,1) + (1,2 · 2,1)) · 2,1 3,4   (A.4) 

· 13,2 · 0,23 = 3,4 · 13,2 · 0,23 10,2    (A.2) 

Den maximala effektutvecklingen tillsammans med det representativa -värdet ger tiden tills 
branden blir ventilationskontrollerad och därmed når sin maximala effektutveckling. Tiden beräknas 
med hjälp av ekvation A.1 till 433 s.  

= =  433     (A.1) 
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Branden antas således utvecklas under 433 s för att sedan bli ventilationskontrollerad och få en 
konstant effektutveckling under den resterande tiden av brandförloppet. Simuleringstiden i FDS på 
13 minuter sätts som förloppets avgränsande tid. Effektutvecklingskurvan åskådliggörs i figur 44. 

 

Figur 44. Effektutvecklingskurva för scenario 2: brand under läktaren. 

A.3. Brandscenario 8 - Brand i mediaområde  
För att erhålla en effektutvecklingskurva för en brand som startar i mediaområdet görs ett antal 
förenklingar och antaganden. Branden antas starta i kablar som finns inuti skåp bestående av 
trämaterial.   

Försök genomförda av SP visar att brand i en kabelstege uppnår en maximal effektutveckling på 280 
kW/m2 efter ungefär 250 sekunder (SP). Då branden approximeras till en -kurva erhålls ett -
värde på 0,0045 kW/s2. Samma -värde används för kablarna som antänds vid mediaområdet då de 
antas ha likartade egenskaper som kablarna använda vid SP:s försök. Effektutvecklingskurvan för 
kabelbranden får därför följande utseende, se figur 45. 
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Figur 45. Effektutvecklingskurva för kablar.  

Kablarna är placerade i ett skåp bestående av trämaterial. Skåpet är i direkt kontakt med läktaren som 
antas bestå av samma typ av trämaterial. Eftersom det inte är möjligt att ta reda på exakt vilka 
material skåpet och läktaren består av görs förenklingen att tillväxten sker med -värdet 0,047 
kW/s2. Detta är ett schablonvärde för tillväxthastigheten ”fast”, vilket trämaterial ofta approximeras 
till (Karlsson & Quintiere, 2000). Effektutvecklingskurvan för trä får följande utseende, se figur 46.  

 

Figur 46. Effektutvecklingskurva för trä. 

För att erhålla en total effektutvecklingskurva för scenariot summeras de båda kurvorna efter 150 
sekunder. Anledningen till detta är att vid denna tidpunkt antas kabelbranden sprida sig till 
trämaterialet. Efter 150 sekunder antas lågorna vara i kontakt med trämaterialet och effekten som 
avges antas vara tillräcklig för att antändning skall kunna ske. Brandens placering mitt i arenan 
medför att den varken blir ventilationskontroll eller bränslekontrollerad innan utrymning är 
genomförd. Kurvan tillväxer därför under hela utrymningsförloppet, se figur 47. 
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Figur 47. Effektutvecklingskurva för scenario 8: brand i mediaområdet. 

A.4. Brandscenario 9: Brand i VIP-logen 
En effektutvecklingskurva för brand i VIP-logen kan beskrivas med en t2-kurva. Det brännbara 
materialet i utrymmet består till största del av trämöbler. Brandbelastningen sätts till tio vadderade 
stolar samt ett bord. Förbränningsentalpin för trä är 17 MJ/kg och för vadderingen används värdet för 
polyuretanskum, 17,6 MJ/kg (Karlsson & Quintiere, 2000). Med tanke på att värdena är likvärdiga 
samt att större delen av möblerna består av trä görs beräkningarna med 17 MJ/kg. Stolarnas vikt 
antas till 6 kg per stol och bordet antas till 70 kg, vilket ger en total massa på 130 kg. Dessa 
antaganden bygger på uppgifter från IKEAS hemsida (IKEA). Enligt ekvation A.6 kan en maximal 
energi på 2210 MJ utvecklas i rummet. 

= 130 · 17 = 2210     (A.6) 

Brandens tillväxthastighet sätts till medium, vilket ger ett -värde på 0,012 kW/s2. Detta antagande 
görs utefter värden som är angivna för möbler med obehandlad stoppning samt låga träpallar 
(Karlsson & Quintiere, 2000).  

Uträkningar med -värdet 0,012 kW/s2 och simuleringstiden 13 minuter ger en maximal energi på 
1898 MJ, enligt ekvation A.3. 

=  =  3 = 0,012 · 780
3 = 1898,2   (A.3) 
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Jämförelse mellan dessa beräkningar visar att branden inte kommer bli bränslekontrollerad under den 
tid som simuleras i FDS, eftersom 2210 MJ > 1898 MJ. 

Med hjälp av syretillförseln till rummet beräknas den maximala effekten som branden kan utveckla 
till 7,4 MW. Beräkningarna görs enligt ekvation A.4 och A.5, där flödet dimensioneras efter de två 
dörrarna som står öppna till logen. 

= 0,5 · · = 0,5 · (2 · 0,8 · 2,1) · 2,1 2,435   (A.4) 

· 13,2 · 0,23 = 2,43455 · 13,2 · 0,23 7,4    (A.5) 

För att bedöma om branden blir ventilationskontrollerad under simuleringstiden beräknas tiden till 
maximal effekt med hjälp av ekvation A.1 till 785 sekunder.  

= =  785     (A.1) 

Under de 13 minuter som simuleringar i FDS genomförs kommer därför branden inte att bli 
ventilationskontrollerad, ty 785 s > 780 s. 

Maximal effekt sätts därför till den effekt som erhålls efter 13 minuter och beräknas enligt ekvation 
A.1 till 7,3 MW. 

= 0,012 · 780 7,3      (A.1) 

Effektutvecklingskurvan åskådliggörs i figur 48. 

 

Figur 48. Effektutvecklingskurva för scenario 9: brand i VIP-loge. 
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Bilaga B – Utrymning 
I denna bilaga redovisas tillgängliga utrymningsvägar från markplan och entréplan samt 
bakomliggande teori för utrymningsförloppet och programmet Simulex.   

B.1. Utrymningsvägar 
I figur 49 åskådliggörs utrymningsvägarna från markplan. 

 

Figur 49. Utrymningsvägar från markplan. 

I figur 50 åskådliggörs utrymningsvägarna från entréplan.  

 

Figur 50. Utrymningsvägar från entréplan. 
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B.2. Simulex 
Simulex är ett datorprogram som ger användaren möjlighet att simulera ett utrymningsförlopp. 
Programmet bygger på en partikelmodell där personer i objektet kan röra sig fritt i det definierade 
koordinatsystemet (Nilsson, 2007). För mer komplexa byggnader, vilket är fallet i denna rapport, 
utgör en CAD-ritning i formatet DXF grunden för objektets geometri. Därtill placeras trappor och 
utgångar ut i lokalen. Trapporna kan antingen binda ihop rum i samma plan alternativt olika plan. 
Länkar placeras där personer går in till trappan, därefter fortsätter de vidare genom trappan och 
kommer slutligen ut där den sista länken är placerad. Trappornas längd och bredd ställs in i 
programmet så att det överensstämmer med objektet och på samma sätt väljs dörrarnas bredd. När 
trappor och utgångar är definierade kan avståndskartor beräknas.  
 
Efter att avståndskartor har beräknats kan en population definieras. I programmet bestäms 
populationens gånghastighet, kroppsstorlek och reaktionshastighet utefter den verkliga fördelningen 
på objektet. Populationsfördelning, kroppsbyggnad och gånghastighet redovisas i tabell 24 respektive 
tabell 25. Programmet är förinställt så att personerna väljer den närmsta vägen ut och det är därför 
avståndskartorna som avgör vilka personer som går till respektive utgång. För att få en mer 
verklighetsanpassad utrymning kan personernas val av utgångar och trappor ställas in. Programmet 
är förinställt så att avståndet till framförvarande person påverkar gånghastigheten, för att på så sätt ta 
hänsyn till den köbildning som inträffar där persontätheten är stor. Hastigheten reduceras då 
avståndet till personen framför är mindre än 1,6 meter (Nilsson, 2007).    

Tabell 24. Förprogrammerad personsammansättning i Simulex (Haarala & Hagelin, 2005). 

 

Tabell 25. Olika persontypers kroppsuppbyggnad och gånghastighet (Haarala & Hagelin, 2005). 
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B.3. Resultat - Simuleringar i Simulex 
För att ta hänsyn till hur förutsättningarna skiljer sig i de fyra utrymningsförsöken har två 
simuleringar gjorts. I den ena antas alla utrymningsvägar vara tillgängliga, vilket skall representera 
utrymningsförsök 1-3. I den andra simuleringen antas utrymningsvägen genom huvudentrén bli 
blockerad efter drygt 3 minuter, vilket skall representera utrymningsförsök 4.  

B.3.1. Simulering - Alla utrymningsvägar tillgängliga (1-3) 
Från simuleringen kan förflyttningstiden bestämmas till 8 minuter och 20 sekunder. Något som är 
intressant att studera vidare är på vilka delar av läktaren köbildning uppstår. Simuleringar visar att 
köbildning uppstår drygt 1 minut in i utrymningsförsöken, vilket åskådliggörs i figur 51. 

 

Figur 51. 1 minut in i utrymningssimulering. 
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I figur 52 åskådliggörs vilka delar av läktaren som har högst personbelastning i förhållande till 
utrymningsmöjligheter.  

 

Figur 52. 4 minuter in i utrymningssimuleringen. 

B.3.2. Simulering – Huvudentré blockerad (4) 
Förflyttningstiden simulerades till 9 minuter. I början av utrymningsförloppet kommer köbildningen 
se likadan ut som i scenariot ovan, se figur 51. Längre in i utrymningsförloppet kommer 
köbildningen vid de alternativa utgångarna att öka jämfört med tidigare simulering. De två 
utrymningsvägar som erhåller den största köbildningen åskådliggörs i figur 53.   

 

Figur 53. 6 minuter in i utrymningsförloppet. 
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B.4. Utrymningsförloppet 
För att kontrollera om tillfredställande utrymning kan ske i händelse av brand beräknas först tiden till 
kritiska förhållanden. Denna tid skall vara större än den totala utrymningstiden för att uppfylla 
skyddsmålet, att ingen person skall utsättas för kritiska förhållanden. Utrymningstiden och 
marginalen beräknas enligt ekvation B.1 och B.2: 

Tutrymning = tvarse + tförbered + tförflytt    (B.1) 

Marginal = tkrit – tvarse – tförbered - tförflytt    (B.2) 

B.4.1. Varseblivningstid, tvarse:  
Varseblivningstiden är tiden från antändning tills personen blir varse om att något inte är som det 
skall. Det vill säga tiden det tar tills personen uppmärksammar brand, rök eller blir informerad om 
detta på annat sätt, exempelvis via utrymningslarm (Frantzich, 2001).  
Det som påverkar varseblivningstiden är: 

 Tillgång till automatiskt brandlarm 
 Vilken typ av detektionssystem som används 
 Brandens placering i lokalen samt brandförloppet 
 Hur byggnaden är utformad 
 Omgivande faktorer som påverkar hur snabbt personerna uppmärksammar branden, 

framförallt om personen ser branden eller inte (Boverket 4, 2006; Frantzich, 2001) 

De tre scenarierna som analyseras kommer att ge olika varseblivningstid beroende på hur snabbt 
branden detekteras samt om branden upptäcks visuellt i ett tidigt skede. En kvalitativ bedömning 
görs för de olika varseblivningstiderna och osäkerheterna som det ger upphov till analyseras i 
@Risk. Enligt Boverkets byggregler för analytisk dimensionering bör varseblivningstiden inte sättas 
till under 30 sekunder (Boverket 2, 2011). 

B.4.2. Förberedelsetid, tförbered: 
Förberedelsetiden innefattar besluts- och reaktionstid. Det vill säga den tid det tar för personen att 
tolka vad det är som inträffat, ta ett beslut om hur denne skall agera samt tiden det tar tills personen 
påbörjar det beslutade handlingsalternativet. Den totala förberedelsetiden är därmed tiden det tar från 
att personen har blivit uppmärksammad om att något onormalt har inträffat tills denne påbörjar 
förflyttning för att utrymma lokalen.  

Förberedelsetiden påverkas av: 

 Vilken typ av verksamhet som bedrivs på objektet 
 Personliga egenskaper 
 Vilken typ av utrymningslarm som används 
 Om det finns personal på plats och hur de i så fall agerar  
 Hur synliga utgångarna är och hur väl dessa är markerade med utrymningsskyltar 
 Belysning i lokalen 
 Personernas lokalkännedom (Boverket 4, 2006; Frantzich, 2001) 
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Förslag på förberedelsetider för olika verksamheter presentera i tabell 26.  

Tabell 26. Förslag på förberedelsetider för olika verksamheter (Boverket 2, 2011). 

 

B.4.3. Förflyttningstid, tförflytt: 
Förflyttningstiden är den tid det tar från att personen har påbörjat utrymning tills denne har tagit sig 
till en säker plats. 

Förflyttningstiden påverkas av: 

 Hur personfördelningen i lokalen ser ut 
 Vilka personer det är som befinner sig i lokalen, män/kvinnor, unga/gamla, rörelsenedsatta 

etcetera. 
 Personernas lokalkännedom 
 Köbildning 
 Alkoholpåverkan 
 Hur väl utrymningsvägar är markerade och hänvisade till via skyltar 
 Belysning i lokalen 
 Antal utgångar och dess bredd 
 Gångavstånd till utgång (Boverket 4, 2006; Frantzich, 2001) 

Förflyttningstiden kan antingen beräknas med handberäkningar alternativt med hjälp av 
datorsimuleringar. Då ett stort antal personer befinner sig i lokalen och skall utrymma samtidigt 
rekommenderar Boverket simulering via datormodeller (Boverket 4, 2006). Köbildning som uppstår 
vid dörrar och trånga passager har stor inverkan på förflyttningstiden. Simulex, som används i 
rapporten, är programmerat så att hänsyn tas till köbildningens påverkan på gånghastigheten 
(Frantzich, 1998). 
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B.5. Bedömning av utrymningstider 
Nedan redovisas hur utrymningstidens faser har skattats och varierats. 

B.5.1. Brand i mediaområdet med fungerande brandlarm och fria utrymningsvägar (1) 
I detta scenario antas inte brandens placering påverka utrymningen i större utsträckning och därför 
simuleras utrymningen med alla utgångar tillgängliga.  

Varseblivningstiden anses bli relativt lång då branden har en långsam effektutveckling i början och 
personerna i närheten har blicken vänd bort från branden. Varseblivningstiden sätts till 60 sekunder, 
vilket antas representera den tid det tar för det samplande systemet att detektera en brand. Efter en 
minut anses även sannolikheten för att personerna på läktarplats har uppmärksammat branden 
visuellt som stor. Något som skall poängteras är att detta är en grov uppskattning då information 
rörande det samplande systemet i arenan saknas. Detta resonemang leder till att en hög 
standaravvikelse ansätts för varseblivningstiden. 

I händelse av brand startar ett informativt talat meddelande. På plats finns även matchvärdar som har 
till uppgift att visa besökarna till närmsta utgång. Objektets nödutgångar är tydligt markerade med 
skyltar vid respektive dörr och med vägledande markeringar. Rekommendationen från boverket för 
varuhus och sjukhus med informativt talat meddelande är satt till en minut, vilket anses vara en trolig 
tid även för en hockeyarena. En osäkerhet med den valda tiden är att den är rekommenderad för en 
annan verksamhet. Det anses mer troligt att förberedelsetiden blir högre än en minut än att den skulle 
bli lägre och standardavvikelsen sätts därför enligt nedan. 

Förflyttningstiden har erhållits efter simulering i Simulex och osäkerheten i värdet anses därför i 
första hand komma från uppbyggnaden av objektet i programmet. De förenklingar som har gjorts i 
programmet, se kap 12.1, anses bidra till att en något kortare förflyttningstid erhålls än i ett verkligt 
fall. Med anledning av detta ansätts standardavvikelsen enligt nedan.  

Varseblivningstid: 60 s -30 s / +30s 

Förberedelsetid: 60 s -10 s / +20 s 

Förflyttningstid: 500 s -15 s / +30 s 

Tutrymning = tvarse + tförbered + tförflytt = 60 + 60 + 500 = 620 s 

B.5.2. Brand i VIP-logen med fungerande brandlarm och fria utrymningsvägar (2) 
VIP-logens ringa storlek medför att en snabb detektion kan ske i händelse av brand, vilket medför en 
kort varseblivningstid. Enligt Boverkets byggregler för analytisk dimensionering bör 
varseblivningstiden inte sättas till under 30 sekunder (Boverket 2, 2011). Tiden sätts enligt denna 
rekommendation. Någon större variation av denna tid kommer inte ansättas i analysen, då tiden antas 
spegla verkligheten på ett bra sätt.  

Förberedelsetiden och förflyttningstiden anses vara likvärdiga med scenario (1) , vilket medföra att 
samma tider och standardavvikelser ansätts. 

Varseblivningstid: 30 s - 5 s / + 5 s 
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Förberedelsetid: 60 s -10 s / +20 s 

Förflyttningstid: 500 s -15 / +30 s 

Tutrymning = tvarse + tförbered + tförflytt = 30 + 60+ 500 = 590 s 

B.5.3. Brand under läktaren med fungerande brandlarm och fria utrymningsvägar (3) 
Branden antas i detta scenario kunna tillta under en längre tid innan den upptäcks eller detekteras, 
vilket gör att varseblivningstiden ökar jämfört med de andra scenarierna. När röken från 
simuleringen i FDS når läktaren antas personerna påbörja utrymningen. 90 sekunder in i 
simuleringen anses rökutvecklingen till ishallen vara så pass stor att personerna bör reagera på att 
någonting avvikande har inträffat alternativt att branden detekteras. Rök börjar komma ut till arenan 
redan efter 60 sekunder. Det anses därför troligt att punktskattningen är konservativ och variationen 
sätts enligt nedan. 

I det här scenariot skattas förberedelsetiden till 90 sekunder. Denna tid ansätts med anledning av att 
förberedelsetiden anses bli längre om personerna inte får instruktioner från det talande 
utrymningsmeddelandet.  

Förflyttningstiden skattas och varieras på samma sätt som de två tidigare scenarierna. 

Varseblivningstid: 90 s -20 s / +10 s 

Förberedelsetid: 90 s -30 s / +30 s 

Förflyttningstid: 500 s -15 s / +30 s 

Tutrymning = tvarse + tförbered + tförflytt = 90 + 90 + 500 = 680 s 
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B.5.4. Brand i VIP-logen med fungerande brandlarm och en utrymningsväg blockerad 
(4)  
Brandens placering antas leda till att folk inte kommer kunna utrymma genom huvudingången efter 
den initiala fasen av brandförloppet. Personerna hindras därför tre minuter in i simuleringen från att 
använda denna utgång och fördelas istället ut på utgångarna längs långsidorna på arenan.  

Varseblivningstiden och förberedelsetiden anses i detta scenario förhålla sig på samma sätt som i 
scenario 2. 

Det som skiljer detta scenario från scenario 2 är förflyttningstiden. Enligt simulering i Simulex blir 
förflyttningstiden i detta fall 540 sekunder. Samma förenklingar har gjorts i programmet som vid 
tidigare scenarier, men osäkerheten kring när personerna väljer att använda en annan utgång ökar 
variationen. 

Varseblivningstid: 30 s -5 s / +5 s 

Förberedelsetid: 60 s -10 s / +20 s 

Förflyttningstid: 540 s -20 s / +40 s 

Tutrymning = tvarse + tförbered + tförflytt = 30 + 60 + 540 = 630 s 

B.6 Känslighetsanalys 
I detta avsnitt presenteras programmet @Risk, urval av fördelningar för utrymningstidens tre faser 
och resultat från simuleringarna. 

B.6.1. @Risk 
@Risk är ett tilläggsprogram till Excel som används för att erhålla variationen i utdata som 
skattningar i indata ger upphov till. Programmet tar hänsyn till att osäkerheterna fortplantar sig 
genom hela förloppet. Programmet bygger på simuleringar där ett antal iterationer ansätts och värden 
för vardera ingående parameter väljs slumpmässigt utifrån de definierade fördelningarna. Ur 
resultatet kan medel-, minimum- och maximumvärde utläsas samt den standardavvikelse som erhålls 
(Palisade, 2010). 

Det finns även en funktion i programmet som rangordnar de ingående parametrarna efter hur stor 
inverkan de har på slutresultatet. Med hjälp av denna funktion kan de parametrar som ger störst 
inverkan på slutresultatet identifieras och undersökas vidare för att minska osäkerheterna i utdata 
(Palisade, 2010). 

För vardera parameter ansätts en fördelning utifrån tillgängligt underlag och den variation som anses 
trolig för det aktuella fallet. I rapporten har i huvudsak triangulära fördelningar använts, där ett 
minimum-, maximum- och medelvärde ansätts.  

B.6.2. Varseblivningstid 
I de valda scenarierna är varseblivningstiden antingen tiden till att brand detekteras alternativt  att 
människor upptäcker brand. Varseblivningstiderna för de olika scenarierna är uppskattade med hjälp 
av antaganden gällande detektionstiden för arenans samplande system eller förväntad visuell 
detektionstid. För att ta hänsyn till de osäkerheter som finns i dessa antaganden ansätts 
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varseblivningstiden som en triangulär fördelning i @Risk- simuleringarna med indata enligt tabell 
27.  

Tabell 27. Sammanställning av varseblivningstiderna. 

Scenario Minimumtid [s] Medeltid [s]  Maximumtid [s] 

Mediarummet, inga utgångar 
blockerade 

30 60 90 

VIP-rummet, inga utgångar blockerade 25 30 35 

Läktaren, inga utgångar blockerade 70 90 100 

VIP-rummet, huvudentrén blockerad  25 30 35 

 

B.6.3. Förberedelsetid 
Förberedelsetiden är tiden det tar från att människor uppfattar att något inte är som det skall tills de 
påbörjar utrymningen. Skattningen av förberedelsetiderna är gjorda med hjälp av schablonvärden 
från BBR gällande sjukhus och varuhus med informativt talat meddelande, vilket kan jämföras med 
FM Mattsson Arena. Antagandet att människor i en ishockeyarena har samma förberedelsetid som de 
i ett varuhus medför givetvis osäkerheter. För att ta hänsyn till detta ansätts förberedelsetiden som en 
triangulär fördelning i @Risk- simuleringarna med indata enligt tabell 28.  

Tabell 28. Sammanställning av förberedelsetiderna. 

Scenario Minimumtid [s] Medeltid [s]  Maximumtid [s] 

Mediarummet, inga utgångar 
blockerade 

50 60 80 

VIP-rummet, inga utgångar blockerade 50 60 80 

Läktaren, inga utgångar blockerade 60 90 120 

VIP-rummet, huvudentrén blockerad  50 60 80 

 

B.6.4. Förflyttningstid 
Tiden från att människor påbörjar utrymningen tills de tagit sig till en säker plats kallas 
förflyttningstid. Med hjälp av datorprogrammet Simulex har tider för samtliga scenarier bestämts. 
Det finns en hel del osäkerheter i simuleringarna eftersom förenklingar gjorts vid uppbyggnaden av 
objektet och faktumet att ett datorprogram inte helt speglar verkligheten. För att ta hänsyn till 
osäkerheterna ansätts förflyttningstiden som en triangulär fördelning i @Risk- simuleringarna med 
indata enligt tabell 29. 

Tabell 29. Sammanställning av förflyttelsetiderna. 

Scenario Minimumtid [s] Medeltid [s]  Maximumtid [s] 

Mediarummet, inga utgångar blockerade 485 500 530 

VIP-rummet, inga utgångar blockerade 485 500 530 

Läktaren, inga utgångar blockerade 485 500 530 

VIP-rummet, huvudentrén blockerad  520 540 580 
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B.6.5. Simulering: brand i mediaområdet med fungerande brandlarm och fria 
utrymningsvägar 
Ur figur 54 kan det utläsas att skillnaden mellan den kortaste och den längsta utrymningstiden är 
ungefär 90 sekunder.  

 

Figur 54. Simulering av utrymningstid: brand i mediaområdet med fungerande brandlarm och fria utrymningsvägar. 

B.6.6. Simulering: brand i VIP-logen med fungerande brandlarm och fria 
utrymningsvägar 
Ur figur 55 kan det utläsas att skillnaden mellan den kortaste och den längsta utrymningstiden är 
ungefär 70 sekunder.

 

Figur 55. Simulering av utrymningstid: brand i VIP-logen med fungerande brandlarm och fria utrymningsvägar. 
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B.6.7. Simulering: brand under läktaren med fungerande brandlarm och fria 
utrymningsvägar 
Ur figur 56 kan det utläsas att skillnaden mellan den kortaste och den längsta utrymningstiden är 
ungefär 90sekunder. 

 

Figur 56. Simulering av utrymningstid: brand under läktaren med fungerande brandlarm och fria utrymningsvägar. 

  

63
0

64
0

65
0

66
0

67
0

68
0

69
0

70
0

71
0

72
0

73
0



 Bilaga B – Utrymning 
 

105 
 

B.6.8. Simulering: brand i VIP-logen med fungerande brandlarm och en 
utrymningsväg blockerad 
Ur figur 57 kan det utläsas att skillnaden mellan den kortaste och den längsta utrymningstiden är 
ungefär 80 sekunder. 

 

Figur 57. Simulering av utrymningstid: brand i VIP-logen med fungerande brandlarm och en utrymningsväg blockerad. 

Om varseblivningstid, förberedelsetid och förflyttningstid varieras med hjälp av triangulära 
fördelningar i @Risk kommer kortaste och längsta utrymningstiden för samtliga scenarier variera 
med över en minut, se tabell 30.  

Tabell 30. Sammanställning av den simulerade utrymningstiden. 

Scenario Minimumtid [s] Medeltid [s]  Maximumtid [s] 

Mediaområdet, inga utgångar blockerade 583 628 688 

VIP-logen, inga utgångar blockerade 568 598 637 

Läktaren, inga utgångar blockerade 630 681 724 

VIP-logen, huvudentrén blockerad  605 640 681 
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Bilaga C – Boverkets byggregler 
I denna bilaga presenteras delar av Boverkets byggregler som legat till grund för rapporten. 
Avsnittet bygger på information från BBR och BBRAD1 (Boverket 1; Boverket 2, 2011). 

C.1. Allmänt 
BBR är en regelsamling som ges ut av Boverket, den är avsedd att förtydliga och förenkla de regler 
som gäller för byggande. BBR baseras på Plan- och Bygglagstiftningen, PBL, och Plan- och 
Byggförordningen, PBF.  Kraven som ställs i BBR är samhällets minimikrav på byggnader, inom allt 
från tillgänglighet till brandskydd och miljö.  

C.2. Brandtekniska klasser 
I BBR ställs olika krav på brandskyddet i en byggnad beroende på byggnadens skyddsbehov och 
verksamheten som den är avsedd för. Det första steget i att klargöra vilken nivå som krävs av 
brandskyddet i en byggnad är att undersöka vilken verksamhet byggnaden är avsedd för. Med hjälp 
av denna verksamhet kan byggnaden tilldelas en verksamhetsklass. Utifrån byggnadens övriga 
egenskaper och med verksamhetsklassen i åtanke tilldelas sedan byggnaden en byggnadsklass. 

C.2.1. Verksamhetsklasser 
Verksamhetsklassen tilldelas en byggnad utifrån den avsedda verksamheten. Vissa av dessa klasser 
kräver mer av brandskyddet än andra, hur indelningen ser ut redovisas nedan enligt BBR. 

 I vilken utsträckning personer har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjligheter 
 Om personerna till största delen kan utrymma på egen hand 
 Om personerna kan förväntas vara vakna 
 Om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket 

snabbt och omfattande förlopp. 

Med dessa kriterier i åtanke delas verksamheterna in i sex olika verksamhetsklasser med stigande 
skyddskrav. Objektets verksamhetsklass presenteras nedan. 

C.2.1.1. Verksamhetsklass 2– Samlingslokaler m.m. 
Denna verksamhetsklass innefattar samlingslokaler och andra lokaler där personer inte har god 
lokalkännedom. De förväntas dock kunna sätta sig själva i säkerhet och vara vakna. En samlingslokal 
definieras som en lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell som är avsedd för ett större antal 
personer. Dessa utrymmen delas vidare in i klasserna 2A-2C och definieras enligt följande: 

 Verksamhetsklass 2A avser en lokal för högst 150 personer. 
 Verksamhetsklass 2B avser en samlingslokal för fler än 150 personer. 
 Verksamhetsklass 2C avser en samlingslokal som är avsedd för fler än 150 personer och där 

alkohol serveras i mer än begränsad omfattning. 
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Exempel 2A och 2B: 

 Skolor 
 Butiker 
 Vårdcentraler 
 Biografer 
 Restauranger 

Exempel 2C: 

 Diskotek 
 Större pubar 
 Nattklubbar 

C.2.2. Byggnadsklasser 
Byggnader delas in i byggnadsklasser utifrån det skyddsbehov som krävs, detta beror på byggnadens 
fysiska utformning och vilken verksamhet som bedrivs. Hänsyn skall tas till troliga brandförlopp, 
potentiella konsekvenser och byggnadens komplexitet. Vilken byggnadsklass som gäller kan därför 
bero på vilken verksamhetsklass som råder, hur många personer som skall vistas där, hur många 
våningar byggnaden har och även vilket våningsplan verksamheten bedrivs på. Byggnadsklasserna 
delas in i fyra olika kategorier Br0-Br3 enligt följande: 

 Byggnader med mycket stort skyddsbehov skall utformas i byggnadsklass Br0. 
 Byggnader med stort skyddsbehov skall utformas i byggnadsklass Br1. 
 Byggnader med måttligt skyddsbehov skall utformas i byggnadsklass Br2. 
 Byggnader med litet skyddsbehov skall utformas enligt Br3. 

Exempel Br0:  

 Byggnader med fler än 16 våningsplan 
 Större byggnader i Vk5C eller D 

Exempel Br1: 

 Byggnader med tre eller fler våningsplan 
 Byggnader med samlingslokaler, Vk2B eller C på andra våningsplanet 

Exempel Br2: 

 Byggnader med avsedda för fler än två bostadslägenheter 
 Byggnader med samlingslokaler Vk2B eller C på bottenvåningen 

Exempel Br3: 

 En- och tvåbostadshus 
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C.3. Brandskydd 
Ett kapitel i BBR beskriver minimikraven för säkerhet i händelse av brand i en byggnad. Dessa krav 
varierar beroende på verksamhetsklass och byggnadsklass. Minimikraven ställs utifrån fyra 
grundläggande krav från PBF, att: 

 Utveckling och spridning av brand och rök inom byggnaden begränsas 
 Spridning av brand till närliggande byggnadsverk begränsas 
  Personer som befinner sig i byggnaden vid brand kan lämna den eller räddas på annat sätt 
 Hänsyn har tagits till räddningsmanskapets säkerhet vid brand 

Ett femte grundläggande krav från PBF rör byggnadens bärförmåga vid brand, denna behandlas dock 
inte i BBR. När brandskyddet dimensioneras för en byggnad kan två olika metoder användas. 
Antingen en förenklad dimensionering, där föreskrifterna uppfylls genom att tillämpa de allmänna 
råd som finns beskrivna i BBR, eller genom en analytisk dimensionering, där föreskrifterna uppfylls 
genom alternativa metoder. Vid tillämpning av analytisk dimensionering ställs krav på att kunna 
bevisa att de alternativa metoderna ger ett tillfredställande brandskydd. En kombination av dessa två 
metoder kan förekomma då enbart de avsteg som gjorts från de allmänna råden utreds med analytisk 
dimensionering. 

C.3.1. Förenklad dimensionering 
En förenklad dimensionering innebär att samtliga föreskrifter uppfylls genom de lösningar och 
metoder som ges i de allmänna råden. De allmänna råden för förenklad dimensionering klargör också 
att en kontroll av att endast de metoder och lösningar som ges i de allmänna råden använts bör 
genomföras. Detta för att säkerställa att alla allmänna råd har följts och att någon analytisk 
dimensionering därmed inte är nödvändig. 

C.3.2. Analytisk dimensionering 
En analytisk dimensionering skall genomföras om en eller flera av brandskyddsföreskrifterna 
uppfylls på annat sätt än genom förenklad dimensionering.  Verifiering av dessa lösningar krävs då 
för att påvisa att brandskyddet fortfarande är tillfredställande och uppfyller de föreskrifter som finns. 
Denna verifiering skall utföras genom en kvalitativ bedömning, scenarioanalys, kvantitativ 
riskanalys eller motsvarande metoder. Dessa metoder kan även kombineras. Det allmänna rådet för 
analytisk dimensionering säger att verifiering bör genomföras i enlighet med Boverkets allmänna råd 
om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd. 

C.3.3. Verifiering av analytisk dimensionering 
Vid en analytisk dimensionering är målet att påvisa en tillfredställande brandsäkerhet, hur detta skall 
verifieras beskrivs i BBRAD1. I de allmänna råden för verifiering görs gällande att en verifiering bör 
omfatta en riskidentifiering, där relevanta scenarier skall identifieras som bedöms utgöra en 
påfrestning för brandskyddet i byggnaden.  Dessa scenarier bör väljas utifrån sannolikheten för att de 
skall inträffa och konsekvenserna av detta. Allmänna råd finns även för tre olika tillvägagångssätt för 
verifiering. 
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C.3.3.1. Verifiering med kvalitativ bedömning 
I de fall där begränsade avvikelser från de allmänna råden i BBR gjorts kan en verifiering genom 
kvalitativ bedömning tillämpas. Med begränsade avvikelser avses avsteg som ger liten påverkan på 
brandsäkerheten och medför små osäkerheter. Bedömningen sker utifrån de scenarier som valts i 
riskidentifieringen inför verifieringen. Den kvalitativa bedömningen kan baseras på logiska 
resonemang, statistik, beprövade lösningar, objektsspecifika försök och enklare beräkningar.  

C.3.3.2. Verifiering med scenarioanalys 
En verifiering med scenarioanalys innebär att byggnadens brandskydd utsätts för ett eller flera 
scenarier, utvalda genom riskidentifieringsprocessen.  De scenarier som väljs bör motiveras med att 
de utgör en trolig värsta påfrestning. För att bedöma om brandskyddet i de olika scenarierna är 
tillfredställandet finns nivåer för godtagbar exponering angivna i BBRAD1. När verifiering 
genomförs med scenarioanalys bör även en känslighetsanalys genomföras, om denna visar på för 
stora osäkerheter bör resultaten behandlas konservativt. 

C.3.3.3. Verifiering med kvantitativ riskanalys 
I en kvantitativ riskanalys bör fördelningar användas för de ingående variablerna. Storleken på dessa 
fördelningar bör spegla de förhållanden som kan förväntas under byggnadens ekonomiska livslängd. 
Även denna form av verifiering bör inkludera en känslighetsanalys för att kunna identifiera vilka 
variabler som har störst påverkan på säkerhetsnivån. Resultaten kan presenteras i form av till 
exempel individrisk eller samhällsrisk. Dessa tillsammans med känslighetsanalysen bör ingå i 
bedömningen om huruvida byggnadens brandskydd är tillfredställande. 
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Bilaga D – Kritiska förhållanden och FDS 
Nedan presenteras teori, hur tiden till kritiska förhållanden har tagits fram i FDS samt beräkningar 
på kritisk strålning. 

D.1. Teori Computational Fluid Dynamics (CFD) 
Computational Fluid Dynamics är en beräkningsmetod som löser flera icke-linjära partiella 
differentialekvationer som beskriver fysikaliska grundlagar. Dessa innefattar bevarandet av massa, 
energi, rörelsemängd och kemiska ämnen. De slutliga ekvationerna som matematiskt beräknar flödet 
i en fluid genom bevarandet av dessa storheter kallas för Navier-Stokes ekvationerna. Om dessa 
ekvationer löses numeriskt kan ett exakt flöde beräknas. I dagens läge finns inga datorer som klarar 
av att genomföra en direkt numerisk lösning för praktiska flödesproblem, detta innebär att vissa delar 
av ekvationerna kompletteras med så kallade submodeller som beskriver olika fenomen genom 
empiriskt framtagna modeller. Exempel på detta är modeller som beskriver turbulens, förbränning, 
strålning och väggeffekter på flödet. Att dessa modeller införs resulterar i att beräkningstiden för 
olika problem reduceras, men också att exaktheten i Navier-Stokes ekvationerna frångås. Med detta i 
åtanke ger inte CFD-simuleringar en exakt lösning och kan inte ses som en absolut spegling av 
verkligheten utan som ett instrument för att möjliggöra kvalificerade ingenjörsbedömningar vid 
komplicerade problem (Carlsson, 2003). 

D.2. Teori Fire Dynamics Simulator (FDS) 
CFD-simuleringar används idag inom en rad olika områden för att beräkna flöden i fluider. För att 
simulera flödet vid en brand krävs ett program som kan beräkna flödet som uppstår vid upphettning 
till följd av förbränning. Det skall även innehålla modeller för sotproduktion och värmeöverföring 
via strålning, ledning och konvektion. Programmet som användes vid simuleringarna i denna rapport 
är FDS 5 från NIST (National Institute of Standards and Technology).  Programmet löser en form av 
Navier-Stokes ekvationer som lämpar sig för termiskt drivna flöden med låg hastighet och tar hänsyn 
till transport av brandgaser och värmeöverföring. Dessa ekvationer löses genom att dela upp en 
större volym i en mängd små finita volymer med hjälp av ett rätlinjigt rutnät i tre dimensioner. I 
samtliga av dessa volymer tillämpas bevarandet av massa, energi och rörelsemängd (McGrattan, 
2007). 

Genom att dela in geometrin i finita volymselement kan Navier-Stokes ekvationerna lösas på ett 
tillförlitligt sätt, men detta medför en förenkling om uniforma förhållanden i varje enskild cell. 
Approximationen fungerar exakt när de finita elementens volym går mot noll men blir sämre då 
volymerna ökar. I denna rapport utnyttjas att FDS simulerar ett brandförlopp med en så kallad Large 
Eddy Simulation (LES), detta innebär att rutnätet som finns vid branden och brandplymen skall vara 
fint nog för att kunna upplösa de större turbulenta strukturer som förekommer i flödet. För de små 
turbulenta strukturer som uppstår i en brandplym och ej kan upplösas av rutnätet används en 
turbulensmodell i FDS. Turbulensmodellen får mindre effekt när rutnätet är finare. Med ett rutnät 
under en millimeter per cell kan beräkningarna ofta antas bli exakta, då kallas lösningsmetoden för 
Direct Numerical Solution (DNS). För att uppnå en sådan upplösning krävs en enorm 
beräkningskapacitet och detta är därför sällan möjligt vid praktiska tillämpningar. Den största vikten 
av att återspegla de turbulenta flöden som uppstår i en brandplym är att prediktera temperaturen i 
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brandgaserna. Turbulensen har stor effekt på inblandningen utav kall omgivningsluft i brandplymen, 
som är direkt avgörande för brandgasernas spridningsegenskaper och temperatur (McGrattan, 2007). 

Två övriga program används vid simuleringarna. För att bygga geometrin och skapa en indatafil till 
FDS har Pyrosim 2011 använts. Detta är ett så kallat Graphical Users Interface utvecklat av 
Thunderhead Engineering för att förenkla uppbyggnaden av komplexa geometrier. För att 
åskådliggöra resultaten som FDS producerar används programmet Smokeview som även detta 
tillhandahålls av NIST. 

D.3. Brandgaslagrets höjd 
Enligt BBR får inte brandgaslagret som kan tänkas uppkomma i en byggnad vid brand befinna sig 
närmare byggnadens golv än 0,1 + 1,6 (Boverket 1, 2011). I FM Mattsson Arena finns två 
stycken plan där publik förväntas röra sig mest under utrymning. Det som ligger närmast taket är den 
lite bredare gången som sammanväver de översta bänkraderna. Från den är det endast 2,1 meter upp 
till taket, vilket medför att den kritiska nivån för brandgaslagret erhålls ur uttrycket nedan.  

0,1 2,1 + 1,6 = 1,81  ö  

Gången som löper runt hela arenan i samma nivå som huvudentrén är nästa intressanta plan. Från 
golvet upp till taket är det ungefär 5,4 meter, vilket medför att den kritiska nivån för brandgaslagret i 
det här fallet fås ur uttrycket nedan.  

0,1 5,4 + 1,6 = 2,14  ö  

Tiderna det tar för brandgaslagret att nå de kritiska höjderna erhålls sedan genom visuell bedömning 
i FDS. Detta görs genom att brandförloppet studeras vid olika kritiska platser i arenan. När nivån på 
lagret sjunkit till respektive kritisk höjd noteras en tid som sedan jämförs med utrymningstiderna. I 
figur 58 åskådliggörs de mätpunkter som har använts vid bedömningen av tid till kritiska 
förhållanden i FDS. 
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Figur 58. Mätpunkter som använts i FDS för att bestämma tiden till kritiska förhållanden. 

Figur 59 visar brandgaslagrets nivå 270 sekunder in i scenario 8: brand i mediaområdet, vid 
mätpunkt E.  

 

Figur 59. Brandgaslagrets höjd efter 270 s vid mätpunkt E, brand i mediaområdet. 
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Figur 60 visar brandgaslagrets nivå 370 sekunder in i scenario 2: brand under läktaren, vid mätpunkt 
B. 

 

Figur 60. Brangaslagrets höjd efter 370 s vid mätpunkt B, brand under läktaren. 

Figur 61 visar brandgaslagrets nivå 260 sekunder in i scenario 9: brand i VIP-logen, vid mätpunkt A. 

 

Figur 61. Brandgaslagrets höjd efter 260 s vid mätpunkt A, brand i VIP-logen. 
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D.4. Sikt 
Siktförhållandena vid utrymning i en brandhärjad byggnad skall enligt BBRAD1 inte understiga 10 
meter om bygganden är större än 100 m2. I byggnader där köbildning antas inträffa i ett tidigt skede 
av utrymningen sänks kriteriet på de platser köer kan tänkas uppstå. I dessa fall räcker det med att 
människorna som utrymmer har en siktbarhet på 5 meter (Boverket 2, 2011). I FM Mattsson Arena 
kommer med all säkerhet köer uppstå redan under utrymningens första stadium. På arenans kritiska 
platser är därför minsta tillåtna siktbarhet 5 meter.  

Mätningen av siktförhållandena är gjorda med hjälp av simuleringar i FDS. I programmet har slice 
files med avseende att mäta sikten placerats ut i olika delar av arenan. De svarta mönster som syns på 
bilderna nedan motsvarar en sikt på under 5 meter. Figur 62 är en skärmdump från Smokeview under 
scenariot där brand uppstår i VIP-logen och visar siktförhållandena vid mätpunkt C, 490 sekunder in 
i brandförloppet. Figur 63 är hämtad från scenariot där brand uppstår i anslutning till mediaområdet 
och visar siktförhållandena vid mätpunkt A, 325 sekunder in i brandförloppet. Figur 64 är tagen från 
scenariot där brand startar under läktaren och visar siktförhållandena vid mätpunkt E, 270 sekunder 
in i brandförloppet.                                                                                                                                                       

 

Figur 62. Siktföhållanden efter 490 s vid mätpunkt C, brand i VIP- rummet. 
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Figur 63. siktförhållanden efter 325 s vid mätpunkt A, brand i mediaområdet. 

 

Figur 64. Siktförhållanden efter 270 s vid mätpunkt E, brand under läktaren. 
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D.5. Temperatur  
Den kritiska temperaturen människor får utsättas för under utrymning är enligt BBRAD1 max 80 °C 
(Boverket 2, 2011). För att erhålla vid vilken tidpunkt denna kritiska temperatur uppstår används 
simuleringar i FDS. I programmet kan mätning av temperatur göras med hjälp av utplacerade slice 
files. På kritiska platser i arenan där exempelvis köbildning kan tänkas uppstå har därför slice files 
placerats ut. För att åskådliggöra tillvägagångssättet när temperaturen bestäms visas nedan 
skärmdumpar från Smokeview. Det svarta mönster som uppstår motsvarar en temperatur på minst 80 
°C. Figur 65 är hämtad från scenariot brand i mediaområdet och visar temperaturen vid mätpunkt C, 
660 sekunder in i brandförloppet. Figur 66 är tagen från scenariot brand i VIP-logen och visar 
temperaturen vid mätpunkt A, 440 sekunder in i brandförloppet.   

 

Figur 65. Temperatur i brandgaslagret efter 660 vid mätpunkt C, brand i mediaområdet. 
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Figur 66. Temperatur i brandgaslagret efter 440 s vid mätpunkt A, brand i VIP- rummet. 

D.6. Strålning  
Nedan presenteras en utförlig beskrivning av hur strålningen beräknats för de olika scenarierna, där 
följande samband används (Drysdale, 2002):  

´´ =      (D.1) 

För att beräkna synfaktorn  delas den uppskattade flamstorleken in i fyra lika stora rektangulära 
delar med sidorna L1 och L2. Dessa två sidor kombineras sedan med avståndet D till den punkt 
strålningen träffar för att erhålla värden på  och . Då dessa variabler har tagits fram kan 
synfaktorn avläsas i tabell 2.7 i An introduction to fire dynamics (Drysdale, 2002). 

=        (D.2) 

=       (D.3) 

I scenariot vid mediaområdet görs antagandet att ett helt kabelskåp med bredden 1,6 meter brinner 
och flammorna når upp till taket. Flammans mått blir då 1,6 · 2,1  vilket medför L1= 0,8 m och 
L2=1,05 m. Avståndet från flamman till utgång F, där köbildning förväntas ske, blir ungefär 11 
meter.   

= = 0,76      (D.2) 

= = 0,0069      (D.3) 
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Ur tabell 2.7 i An introduction to fire dynamics kan synfaktorn  sedan avläsas till 0,009 för en 
fjärdedel av flamman vilket medför att den totala synfaktorn blir 0,003 4 = 0,012 (Drysdale, 
2002). Flammans emmisivitet antas vara 1 och flammans temperatur antas vara 1073K. Tillsammans 
med Stefan Boltzmans konstant, = 5,67 10 , medför dessa antaganden att följande beräkningar 
kan genomföras.  

´´ = 0,012 5,67 10 1073 = 0,90    (D.1) 

I scenariot med brand i VIP-logen antas flammans storlek vara samma som storleken på dörren som 
vetter ut mot arenan. Måtten på dörren är 0,8 · 2  vilket medför L1=0,4 m och L2=1 m. Avståndet 
från flamman till kön som uppstår kring utgång B blir då cirka 4 meter. 

 = = 0,4      (D.2) 

= = 0,25      (D.3) 

Ur tabell 2.7 i An introduction to fire dynamics kan synfaktorn  sedan avläsas till 0,015 för en 
fjärdedel av flamman vilket medför att den totala synfaktorn blir 0,015 4 = 0,06 (Drysdale, 2002). 
Flammans emmisivitet antas vara 1 och flammans temperatur antas vara 1073K. Tillsammans med 
Stefan Boltzmans konstant, = 5,67 10 , medför dessa antagande att följande beräkningar kan 
genomföras.  

´´ = 0,06 5,67 10 1073 = 4,5     (D.1) 
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D.7. Validering av effektutvecklingskurvor i FDS 
För att kontrollera att den verkliga effekten i simuleringarna i FDS överrensstämmer med effekten i 
indata tas effektutvecklingskurvor från simuleringarna fram. I figur 67 - 69 redovisas dessa kurvor. 

 

Figur 67. Effektutveckling tagen från simulering för brand under läktaren 

 

 

Figur 68. Effektutveckling tagen från simulering för brand i mediaområde 
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Figur 69. Effektutveckling tagen från simulering för brand i VIP-loge 

I de båda scenarierna; brand i mediaområde och brand i VIP-loge, överensstämmer kurvorna väl med 
de effektutvecklingskurvor som tagits fram och matats in i FDS, se kap 9. I scenariot brand under 
läktaren avviker effektutvecklingen från den framtagna t2-kurvan efter ungefär 300 sekunder. Detta 
beror förmodligen på bristen av syretillförsel in till brännaren. I FDS tas effektutvecklingen fram 
genom beräkning av hur snabbt samt i vilka koncentrationer syre och bränsle blandas. Finns det inte 
tillräckligt med syre avtar effektutvecklingen medan högre koncentrationer av brännbara gaser 
bildas. När dessa sedan åter kommer i kontakt med syre ökar effektutvecklingen drastiskt. Denna 
effekt syns tydligt efter 300 sekunder i figur 67. Exakt hur detta påverkar resultatet är svårt att avgöra 
men då kritiska förhållanden uppstår innan detta inträffar anses det ej påverka resultaten 
inledningsvis.     
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Bilaga E – Brandgasventilation 
I denna bilaga redogörs för hur brandgasventilationen dimensioneras med hjälp av 
handberäkningar. 

E.1. Ekvationer 
För att dimensionera brandgasventilationen som krävs för att en säker utrymning av objektet skall 
kunna ske genomförs beräkningar enligt Yamana-Tanaka steady-state metoden. Denna metod 
baseras på en tvåzons-modell, där brandgaslagret antas ha en uniform temperatur och den omgivande 
luften antas hålla omgivningstemperatur. Vid steady-state eller jämviktsförhållanden antas 
brandgaslagret stabiliseras på en viss nivå, detta sker när massflödet av brandgaser som produceras 
av branden är lika stort som massflödet av brandgaser ut genom brandgasventilationen (Karlsson & 
Quintiere, 2000). 

För att beräkna vilken höjd brandgaslagret stabiliseras på, när öppningar i taket används för att 
ventilera brandgaser, nyttjas följande beräkningsgång. Detta är en iterativ process där massflödet in 
och massflödet ut skall vara nästan lika när höjden är korrekt (Karlsson & Quintiere, 2000). 

1. Gissa ett värde på brandgaslagrets höjd över golvet, z. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

 = 0,21   [kg/s]   (E.1) 

3. Beräkna tryckskillnaden över de öppningar som tillför luft till det undre lagret med ekvation E.2. 

=
( )

  [Pa]     (E.2) 

4. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3. 

+   [K]      (E.3) 

5. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

=   [kg/m3]     (E.4) 

6. Beräkna massflödet av brandgaser som lämnar brandgaslagret med ekvation E.5. 

+ ( )   [kg/s]   (E.5) 

7. Kontrollera om ; om inte börja om från steg 1, iterera tills denna kontroll stämmer. 
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För det fallet där brandgaser ventileras ut med hjälp av brandgasfläktar från det övre lagret används 
istället Yamana-Tanakas metod för mekanisk brandgasventilation, där beräkningsgången ser 
liknande ut (Karlsson & Quintiere, 2000). 

1. Gissa ett värde på brandgaslagrets höjd över golvet, z. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

3. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3.  

4. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

5. Beräkna massflödet av brandgaser från det övre lagret, med aktuell fläkt ekvation E.6. 

 [kg/s]                       (E.6) 

6. Kontrollera om ; om inte börja om från steg 1, iterera tills denna kontroll stämmer. 

Ytterliggare en ekvation, ekvation E.7, är nödvändig för att bestämma den effektiva 
värmekonduktiviteten vid en viss tidpunkt. Tidpunkten väljs då steady-state antas inträffa. 

=  [W/m2K]     (E.7) 

E.2. Beräkning av brandgaslagrets höjd vid befintlig utformning 
För att kontrollera hur denna beräkningsmetod skiljer sig från de simuleringar som genomförts 
beräknas brandgaslagrets höjd i arenan för den befintliga utformningen. För att genomföra 
beräkningarna krävs vissa förenklingar, dessa listas nedan:  

 Arenan antas vara rektangulär med sidorna 81 x 53 meter och höjden åtta meter.  
 Effektutvecklingen väljs till 18 MW, vilken är den högsta effektutvecklingen som observeras 

i brandscenariet för mediaområdet.  
 Den omgivande luften antas vara -2°C, samma som antogs i de simuleringar som genomförts. 

Detta ger en omgivningstemperatur, Ta = 271 K och en densitet erhålls med hjälp av ekvation 
E.4. = 1,3 kg/m3. 

 Luftens specifika värmekapacitet, cp= 1,0 kJ/kgK (Karlsson & Quintiere, 2000). 
 Samtliga utrymningsdörrar antas vara öppna. Med denna stora öppningsyta antas 

tryckskillnaden över dessa vara försumbar, =0. 
 Då FDS-simuleringen visar att brandgaslagret fortfarande tenderar att sjunka efter 13 

minuters simulering, så antas att jämviktsförhållanden uppnås först efter 20 minuter. 
 Innertakets kylande effekt på brandgaserna försummas i denna steady-state beräkning. Detta 

anses rimligt då taket är tunt och har som huvuduppgift att minimera energiförluster i 
ishallen. Därav anses denna effekt som försumbar i jämförelse med värmeförlusten till 
betongväggarna. 

 Endast de två brandgasluckor som öppnas av vaktmästare i händelse av brand antas vara 
öppna, vilka har en sammanlagd yta av 3,6 m2. 

 Flödeskoefficienten  antas vara 0,6 (Karlsson & Quintiere, 2000). 
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E.2.1. Beräkningsgång 
1. Antag brandgaslagrets höjd över marken till 3,75 meter, z = 3,75 m. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

 = 0,21 · 1800 · 3,75 = 9,11  [kg/s]   (E.1) 

3a. Antagandet om stora öppningar ger: 

= 0  [Pa]   

3b. Beräkna värmekonduktiviteten för betong efter 20 minuter med ekvation E.7 (Karlsson & 
Quintiere,2000) 

= = 23 [W/m2K]     (E.7) 

Eftersom effekten ges i kW omvandlas detta resultat till kW/m2K 

= = 0,023 [kW/m2K] 

4. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3. 

= 2 · ( 3,75) · (81 + 53) = 1139 [m2]               

= 271 + = 322,0  [K]    (E.3) 

5. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

= = 1,10  [kg/m3]     (E.4) 

6. Beräkna massflödet av brandgaser som lämnar brandgaslagret med ekvation E.5. 

= 0,6 · 3,6 2 · 1,10 0 + (1,3 1,10) · 9,81 · ( 3,75) = 9,25  [kg/s]  (E.7) Kontrollera 

om 9,11 9,25 [kg/s]. Detta resultat anses således vara korrekt. Det vill säga enligt 
dessa beräkningar kommer brandgaslagret stabiliseras på höjden 3,75 meter över golvet i arenan. 
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E.2.2. Resultat och validering 
Vid FDS-simuleringen som behandlar samma scenario är brandgaslagret runt 5 meter över golvet 
efter 13 minuter och sjunker fortfarande. Det antas därför rimligt att det kan stabiliseras runt 3,7 
meter vid steady-state.  

Vidare så är medeltemperaturen 322 K eller 49 °C en relativt god uppskattning om än något för låg. 
Det förekommer dock större variation inom brandgaslagret i FDS-simuleringen, vilket är att vänta. 
Beräkningarna avser även en brand som befinner sig på golvnivå i arenan, vilket medför att 
brandplymen har en längre sträcka där omgivande luft blandas in. Detta överrensstämmer inte helt 
med det simulerade scenariot men anses konservativt då denna placering medför en snabbare 
rökfyllnad av utrymmet och ett högre massflöde i plymberäkningen. Detta påverkar inte steady-state 
resultaten, temperaturen i brandgaslagret underskattas dock något men anses inte påverka de 
viktigaste resultaten från beräkningarna som avser brandgaslagrets höjd nämnvärt. Enligt den 
validering som görs är därmed de förenklingar och antaganden som har gjorts rimliga. Stora 
osäkerheter kring resultaten finns däremot på grund av att tvåzons-modellen inte lämpar sig för större 
byggnader, vilket medför att ytterliggare valideringar krävs för att säkerställa resultatens giltighet.  
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E.3. Dimensionering av brandgasventilation med rökluckor 
Enligt tidigare resonemang om kritiska förhållanden framkommer att den kritiska höjden för 
brandgaslagret är 1,8 meter över den översta bänkraden, det vill säga 7,8 meter över isen i arenan. 
Nedan utreds hur stora rökluckor som krävs för att förhindra att brandgaslagret når lägre ner än 
denna nivå, samma antaganden som listas i tidigare beräkningar används. 

1. Ansätt brandgaslagrets höjd över golvet till 7,8 meter, z = 7,8 m. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

 = 0,21 · 1800 · 7,8 = 30,88  [kg/s]  (E.1) 

3. Antagandet om stora öppningar ger: 

= 0  [Pa]      

4. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3. 

= 2 · ( 7,8) · (81 + 53) = 53,6 [m2]           

= 271 + = 327,1  [K]    (E.3) 

5. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

= = 1,08  [kg/m3]    (E.4) 

 6. Beräkna öppningsarean som krävs för att ventilera ut samma mängd brandgaser som tillförs 
brandgaslagret genom att skriva om ekvation E.5 enligt: 

=
· ( )

  [m2]                     (E.5) 

=
· ( ) ·( )

= 53,3  [m2]        

Resultatet från denna beräkning visar alltså att en total area av 53,3 m2 rökluckor krävs för att 
undvika kritiska förhållanden i arenan.  
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E.3.1 Dimensionering av rökluckor med höjt innertak 
För att utreda hur resultaten påverkas om innertaket i arenan höjs genomförs fler beräkningar nedan 
där brandgasventilation dimensioneras för takhöjden 9, 10 och 11 meter. 

E.3.1.1. Beräkning med takhöjden 9 meter 
1. Ansätt brandgaslagrets höjd över golvet till 7,8 meter, z = 7,8 m. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

 = 0,21 · 1800 · 7,8 = 30,88  [kg/s]  (E.1) 

3. Antagandet om stora öppningar ger: 

= 0  [Pa]  

4. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3. 

= 2 · ( 7,8) · (81 + 53) = 321,6 [m2]           

= 271 + = 318,0 [K]    (E.3) 

5. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

= = 1,11  [kg/m3]      (E.4) 

 6. Beräkna öppningsarean som krävs för att ventilera ut samma mängd brandgaser som tillförs 
brandgaslagret genom att skriva om ekvation E.5 enligt: 

=
· ( )

  [m2]                     (E.5) 

=
· ( ) ·( )

= 23,1  [m2]        

E.3.1.2. Beräkning med takhöjden 10 meter 
1. Ansätt brandgaslagrets höjd över golvet till 7,8 meter, z = 7,8 m. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

 = 0,21 · 1800 · 7,8 = 30,88  [kg/s]  (E.1) 

3. Antagandet om stora öppningar ger: 

= 0  [Pa]  

4. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3. 

= 2 · (10 7,8) · (81 + 53) = 589,6 [m2]             
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= 271 + = 311,5 [K]    (E.3) 

5. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

= = 1,13  [kg/m3]    (E.4) 

 6. Beräkna öppningsarean som krävs för att ventilera ut samma mängd brandgaser som tillförs 
brandgaslagret genom att skriva om ekvation E.5 enligt: 

=
· ( )

  [m2]                    

=
· ( ) ·( )

= 17,9  [m2]  (E.5)        

E.3.1.3. Beräkning med takhöjden 11 meter 
1. Ansätt brandgaslagrets höjd över golvet till 7,8 meter, z = 7,8 m. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

 = 0,21 · 1800 · 7,8 = 30,88  [kg/s]  (E.1) 

3. Antagandet om stora öppningar ger: 

= 0  [Pa]  

4. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3. 

= 2 · (11 7,8) · (81 + 53) = 857,6 [m2]             

= 271 + = 306,6 [K]    (E.3) 

5. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

= = 1,15  [kg/m3]    (E.4) 

 6. Beräkna öppningsarean som krävs för att ventilera ut samma mängd brandgaser som tillförs 
brandgaslagret genom att skriva om ekvation E.5 enligt: 

=
· ( )

  [m2]                     (E.5) 

=
· ( ) ·( )

= 15,6  [m2]        
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E.3.2. Resultat 
I tabell 31 redovisas vilken area som behövs om rökluckor installeras för olika takhöjder. 

Tabell 31. De erhållna resultaten från dimensioneringen av rökluckor. 

Takhöjd [m] Area rökluckor [m2] 
8 53,3 
9 23,1 

10 17,9 
11 15,6 

 

Resultaten redovisas även som ett diagram i figur 70. 

 

Figur 70. Diagram som visar hur takhöjden i arenan påverkar rökluckornas storlek. 
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E.4. Dimensionering av brandgasventilation med fläktar 
Beräkningarna nedan syftar till att utreda hur stora fläktar som krävs för att undvika kritiska 
förhållanden i arenan med avseende på brandgaslagrets höjd. 

1. Ansätt brandgaslagrets höjd till 7,8 meter över golvet, z = 7,8 m. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

= 0,21 · 1800 · 7,8 = 30,88  [kg/s]  (E.1) 

3. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3.  

= 2 · ( 7,8) · (81 + 53) = 53,6 [m2]           

= 271 + = 327,1  [K]    (E.3) 

4. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

= = 1,08  [kg/m3]    (E.4) 

5. Beräkna volymflödet genom fläktar som krävs för att föra bort samma massflöde som tillförs av 
branden genom att skriva om ekvation E.6 enligt: 

=  [m3/s]                       (E.6) 

Denna omskrivning ger: 

= = 28,6 [m3/s] 

Volymsflödet per timme beräknas enligt: 

· 3600 = 28,6 · 3600 = 102960 [m3/h] 

E.4.1. Dimensionering av fläktar med höjt innertak 
För att utreda hur en eventuell takhöjning påverkar fläktkapaciteten genomförs beräkningar med 
takhöjden 9, 10 och 11 meter enligt nedan. 

E.4.1.1. Beräkning med takhöjden 9 meter 
1. Ansätt brandgaslagrets höjd till 7,8 meter över golvet, z = 7,8 m. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

= 0,21 · 1800 · 7,8 = 30,88  [kg/s]  (E.1) 

3. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3.  

= 2 · ( 7,8) · (81 + 53) = 321,6 [m2]             
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= 271 + = 318,0  [K]    (E.3) 

4. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

= = 1,11  [kg/m3]      (E.4) 

5. Beräkna volymflödet genom fläktar som krävs för att föra bort samma massflöde som tillförs av 
branden genom att skriva om ekvation E.6 enligt: 

=  [m3/s]                       (E.6) 

Denna omskrivning ger: 

= = 27,8 [m3/s] 

Volymsflödet per timme beräknas enligt: 

· 3600 = 27,8 3600 = 100080 [m3/h] 

E.4.1.1. Beräkning med takhöjden 10 meter 
1. Ansätt brandgaslagrets höjd till 7,8 meter över golvet, z = 7,8 m. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

= 0,21 · 1800 · 7,8 = 30,88  [kg/s]  (E.1) 

3. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3.  

= 2 · (10 7,8) · (81 + 53) = 589,6 [m2]           

= 271 + = 311,5  [K]    (E.3) 

4. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

= = 1,13  [kg/m3]    (E.4) 

5. Beräkna volymflödet genom fläktar som krävs för att föra bort samma massflöde som tillförs av 
branden genom att skriva om ekvation E.6 enligt: 

=  [m3/s]                      (E.6) 

Denna omskrivning ger: 

= = 27,3 [m3/s] 

Volymsflödet per timme beräknas enligt: 
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· 3600 = 27,3 · 3600 = 98280 [m3/h] 

 

E.4.1.1. Beräkning med takhöjden 11 meter 
1. Ansätt brandgaslagrets höjd till 7,8 meter över golvet, z = 7,8 m. 

2. Beräkna massflödet från branden till brandgaslagret med hjälp av ekvation E.1. 

= 0,21 · 1800 · 7,8 = 30,88  [kg/s]  (E.1) 

3. Beräkna temperaturen i brandgaslagret med ekvation E.3.  

= 2 · (11 7,8) · (81 + 53) = 857,6 [m2]             

= 271 + = 306,6  [K]    (E.3) 

4. Beräkna brandgasernas densitet med ekvation E.4. 

= = 1,15  [kg/m3]    (E.4) 

5. Beräkna volymflödet genom fläktar som krävs för att föra bort samma massflöde som tillförs av 
branden genom att skriva om ekvation E.6 enligt: 

=  [m3/s]                       (E.6) 

Denna omskrivning ger: 

= = 26,9 [m3/s] 

Volymsflödet per timme beräknas enligt: 

· 3600 = 26,9 · 3600 = 96840 [m3/h] 

  



LTH 
Brandteknisk Riskvärdering av FM Mattsson Arena 

 

 

134 
 

E.4.2. Resultat 
I tabell 32 redovisas vilken fläktkapacitet som behövs om brandgasfläktar installeras för olika 
takhöjder. 

Tabell 32. Sammanställning av resultat som visar fläktkapaciteten vid olika takhöjd. 

Takhöjd [m] Fläktkapacitet [m3/s] Fläktkapacitet [m3/h] 

8 28,6 102960 

9 27,8 100080 

10 27,3 98280 

11 26,9 96840 

 

Resultaten redovisas även som diagram i figur 71 och 72. 

 

Figur 71. Visar hur fläktkapaciteten [m3/s] varierar med takhöjden. 

 

Figur 72. Visar hur fläktkapaciteten [m3/h] varierar med takhöjden. 
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Bilaga F – Indatafil FDS 
I denna bilaga presenteras valda delar av de indatafiler som använts vid FDS-simuleringarna. 
Indatafilerna i sin helhet är för stora för att bifogas i denna rapport. 

Allmänna parametrar: 
 
&HEAD CHID='VIP_final2'/ 
&TIME T_END=780.0/ 
&DUMP RENDER_FILE='VIP_final2.ge1', DT_RESTART=300.0/ 
&MISC TMPA=14.0, BAROCLINIC=.FALSE./ 
 
Meshuppbyggnad VIP-rummet: 

 
&MESH ID='MESH1', IJK=240,200,9, XB=11.4,83.4,0.0,60.0,0.0,2.7/ 
&MESH ID='MESH2', IJK=80,400,18, XB=-0.6,11.4,0.0,60.0,0.0,2.7/ 
&MESH ID='MESH3', IJK=60,240,60, XB=83.4,92.4,22.5,58.5,0.0,9.0/ 
&MESH ID='MESH4', IJK=82,72,9, XB=83.4,108.0,0.9,22.5,0.0,2.7/ 
&MESH ID='MESH5', IJK=300,80,40, XB=0.0,45.0,44.4,56.4,2.7,8.7/ 
&MESH ID='MESH6', IJK=256,80,40, XB=45.0,83.4,44.4,56.4,2.7,8.7/ 
&MESH ID='MESH7', IJK=300,80,40, XB=0.0,45.0,0.0,12.0,2.7,8.7/ 
&MESH ID='MESH8', IJK=256,80,40, XB=45.0,83.4,0.0,12.0,2.7,8.7/ 
&MESH ID='MESH9', IJK=90,288,36, XB=83.4,90.15,0.9,22.5,5.7,8.4/ 
&MESH ID='MESH10', IJK=250,108,20, XB=0.3,75.3,12.0,44.4,2.7,8.7/ 
&MESH ID='MESH11', IJK=162,144,20, XB=83.4,107.7,0.9,22.5,2.7,5.7/ 
&MESH ID='MESH12', IJK=54,216,40, XB=75.3,83.4,12.0,44.4,2.7,8.7/ 
 
Meshuppbyggnad brand under läktaren: 
 
&MESH ID='MESH1', IJK=320,144,8, XB=14.4,110.4,0.0,43.2,0.0,2.4/ 
&MESH ID='MESH2', IJK=432,72,32, XB=14.4,46.8,43.2,48.6,0.0,2.4/ 
&MESH ID='MESH3', IJK=96,400,16, XB=0.0,14.4,0.0,60.0,0.0,2.4/ 
&MESH ID='MESH4', IJK=216,75,16, XB=14.4,46.8,48.6,59.85,0.0,2.4/ 
&MESH ID='MESH5', IJK=432,108,16, XB=46.8,111.6,43.2,59.4,0.0,2.4/ 
&MESH ID='MESH6', IJK=300,80,40, XB=0.0,45.0,0.0,12.0,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH7', IJK=300,80,40, XB=45.0,90.0,0.0,12.0,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH8', IJK=100,216,40, XB=75.0,90.0,12.0,44.4,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH9', IJK=60,200,20, XB=90.0,108.0,0.0,60.0,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH10', IJK=300,80,40, XB=0.0,45.0,44.4,56.4,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH11', IJK=300,80,40, XB=45.0,90.0,44.4,56.4,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH12', IJK=250,108,20, XB=0.0,75.0,12.0,44.4,2.4,8.4/ 
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Meshuppbyggnad mediaområdet: 
 
&MESH ID='MESH1', IJK=320,144,8, XB=14.4,110.4,0.0,43.2,0.0,2.4/ 
&MESH ID='MESH3', IJK=96,400,16, XB=0.0,14.4,0.0,60.0,0.0,2.4/ 
&MESH ID='MESH5', IJK=540,108,16, XB=14.4,95.4,43.2,59.4,0.0,2.4/ 
&MESH ID='MESH6', IJK=300,80,40, XB=0.0,45.0,0.0,12.0,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH7', IJK=300,80,40, XB=45.0,90.0,0.0,12.0,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH8', IJK=100,216,40, XB=75.0,90.0,12.0,44.4,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH9', IJK=60,200,20, XB=90.0,108.0,0.0,60.0,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH10', IJK=300,48,40, XB=0.0,45.0,49.2,56.4,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH11', IJK=192,48,40, XB=61.2,90.0,49.2,56.4,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH12', IJK=250,108,20, XB=0.0,75.0,12.0,44.4,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH2', IJK=600,32,40, XB=0.0,90.0,44.4,49.2,2.4,8.4/ 
&MESH ID='MESH4', IJK=216,96,32, XB=45.0,61.2,49.2,56.4,6.0,8.4/ 
&MESH ID='MESH13', IJK=108,48,24, XB=45.0,61.2,49.2,56.4,2.4,6.0/ 
 
Rökdetektorer under läktaren: 
 
&PROP ID='Cleary Ionization I1', 
      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
      ALPHA_E=2.5, 
      BETA_E=-0.7, 
      ALPHA_C=0.8, 
      BETA_C=-0.9/ 
&DEVC ID='SD1', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=25.0,47.7,2.2/ 
&DEVC ID='SD102', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=30.0,47.7,2.2/ 
&DEVC ID='SD103', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=35.0,47.7,2.2/ 
&DEVC ID='SD201', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=15.0,46.0,8.1/ 
&DEVC ID='SD202', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=44.5,47.7,8.1/ 
 
Bränsle och material för alla simuleringar: 
 
&REAC ID='WOOD', 
      FYI='Source ''An Introduction to Fire Dynamics'', Secon ed., Drysdale, 2009', 
      C=10.0, 
      H=15.0, 
      O=7.0, 
      N=0.0, 
      HEAT_OF_COMBUSTION=1.95E4, 
      CO_YIELD=0.006, 
      SOOT_YIELD=0.015/ 
 
&DEVC ID='TIMER', QUANTITY='TIME', XYZ=11.4,0.0,0.0, SETPOINT=120.0/ 



 Bilaga F – Indatafil FDS 
 

137 
 

&MATL ID='YELLOW PINE', 
      FYI='Quintiere, Fire Behavior - NIST NRC Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=2.85, 
      CONDUCTIVITY=0.14, 
      DENSITY=640.0/ 
&MATL ID='CONCRETE', 

      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.8, 
      DENSITY=2280.0/ 
 
&MATL ID='STEEL', 
      FYI='Drysdale, Intro to Fire Dynamics - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=0.46, 
      CONDUCTIVITY=45.8, 
      DENSITY=7850.0, 
      EMISSIVITY=0.95/ 
&MATL ID='Aluminum Foil', 
      SPECIFIC_HEAT=0.9, 
      CONDUCTIVITY=220.0, 
      DENSITY=2700.0, 
      EMISSIVITY=0.05/ 
 
&SURF ID='Wood', 
      RGB=255,0,51, 
      MATL_ID(1,1)='YELLOW PINE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.05/ 
&SURF ID='Concrete', 
      COLOR='GRAY 60', 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.2/ 
&SURF ID='ICE', 
      COLOR='WHITE', 
      TMP_FRONT=0.0, 
      EMISSIVITY=0.98/ 
&SURF ID='Wood02', 
      RGB=255,0,51, 
      MATL_ID(1,1)='YELLOW PINE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.05/ 
&SURF ID='Wood03', 
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      RGB=255,0,51, 
      MATL_ID(1,1)='YELLOW PINE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.05/ 
&SURF ID='Wood0202', 
      RGB=255,0,51, 
      MATL_ID(1,1)='YELLOW PINE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.05/ 
&SURF ID='Steel', 
      COLOR='BLACK', 
      MATL_ID(1,1)='STEEL', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.05/ 
&SURF ID='Aluminum', 
      COLOR='GRAY 80', 
      MATL_ID(1,1)='Aluminum Foil', 
      MATL_ID(2,1)='YELLOW PINE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 
      THICKNESS(1:2)=0.001,0.05/ 
&SURF ID='Concrete02', 
      COLOR='GRAY 60', 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.2/ 
&SURF ID='Fire1', 
      COLOR='RED', 
      TMP_FRONT=600.0, 
      TAU_T=-780.0, 
      HRRPUA=1966.0, 
      TAU_Q=-780.0/ 
 
Exempel på hur olika delar av geometrin är uppbyggd: 
 
&OBST XB=26.1,29.4,1.2,1.8,6.0,6.6, COLOR='RED', SURF_ID='Wood'/ Bänkrad 1:2 
&OBST XB=23.4,23.85,1.2,1.8,6.0,8.1, COLOR='GRAY 80', SURF_ID='Concrete'/ Pelare 1 
&OBST XB=92.1,105.9,7.2,21.3,2.1,2.7, COLOR='GRAY 80', SURF_ID='Concrete'/ golv entre 
&OBST XB=90.0,92.1,3.6,21.3,5.4,6.0, COLOR='GRAY 80', SURF_ID='Concrete'/ Tak Entre 
&OBST XB=12.0,90.0,0.9,1.2,0.0,8.1, RGB=255,204,102, SURF_ID='Concrete'/ Yttervägg 
&OBST XB=5.4,8.1,10.8,45.3,8.1,8.4, COLOR='GRAY 80', SURF_ID='Aluminum'/ Innertak 
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Brännare VIP-rummet: 
 
&SURF ID='Fire1', 
      COLOR='RED', 
      TMP_FRONT=600.0, 
      TAU_T=-780.0, 
      HRRPUA=1966.0, 
      TAU_Q=-780.0/ 
 
&OBST XB=86.55,88.2,17.7,19.95,6.0,6.1, RGB=255,153,0, SURF_ID='INERT'/ Burner 
&VENT SURF_ID='Fire1', XB=86.55,88.2,17.7,19.95,6.1,6.1/ Vent 
 
Brännare under läktaren: 
 
&SURF ID='Fire1', 
      COLOR='RED', 
      TMP_FRONT=600.0, 
      HRRPUA=1988.0, 
      TAU_Q=-432.0/ 
 
&OBST XB=26.4,30.0,46.425,47.85,0.0,0.225, RGB=255,153,0, SURF_ID='INERT'/ Burner 
&VENT SURF_ID='Fire1', XB=26.4,30.0,46.425,47.85,0.225,0.225/ BurnerVent 
 
Brännare mediaområdet: 
 
&SURF ID='Fire1', 
      COLOR='RED', 
      TMP_FRONT=600.0, 
      HRRPUA=2008.0, 
      TAU_Q=-780.0/ 
 
&OBST XB=51.225,56.4,52.2,54.0,6.0,6.1, RGB=255,153,0, SURF_ID='INERT'/ Burner 
&VENT SURF_ID='Fire1', XB=51.225,56.4,52.2,54.0,6.1,6.1/ Vent 
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