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Abstract 

The main purpose of this report is to evaluate the fire safety situation at Katrineholms conference 

center, focusing on human safety and evacuation possibilities. The building contains conference halls, 

offices, a nightclub, a restaurant and two cinemas. A risk analysis is made where possible scenarios 

are estimated and evaluated in regard to probability and consequence. Thereafter the three worst 

credible cases are picked out for further analysis. The time until untenable conditions occur is 

calculated by simulations in FDS and calculations by hand. The evacuation time is simulated in 

Pathfinder and compared with the time until untenable conditions occur.  

The conclusion is that the evacuation safety conditions are not satisfying in two out of three scenarios 

with existing fire protection systems. Possible measures are considered and validated until the 

situation is acceptable.       
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Sammanfattning 

Denna rapport utvärderar personsäkerheten i Katrineholms konferenscenter. Rapporten är en del av 

kursen brandteknisk riskvärdering på brandingenjörsprogrammet vid Lunds tekniska högskola. Endast 

personsäkerhet ur utrymningssynpunkt undersöks, egendomsskydd för byggnaden kommer inte att 

studeras.   

Katrineholms konferenscenter består av kontor, konferenssalar, en restaurang, en nattklubbslokal samt 

två biografsalonger. Hotell Statt driver nattklubben Safiren, som även används som föreläsningslokal 

och allmän samlingslokal, samt lunchrestaurangen Pelaren. Den högsta delen av byggnaden består av 

fem våningsplan inklusive källarplan medan resten av byggnaden består av tre våningsplan. 

Rapporten fokuserar främst på nattklubben, pelarsalen samt biografen.  

Arbetet började med ett platsbesök på Katrineholms konferenscenter där befintligt brandskydd, 

utrymningsmöjligheter och möjliga brandscenarier studerades. Därefter gjordes en grovanalys av 

scenarier. Utifrån denna valdes de tre värsta tänkbara scenarierna ut; brand i förråd i nattklubb, brand i 

garderob i pelarsalen och brand i garderob utanför biografsalongerna. Dessa tre scenarier analyserades 

vidare och handberäkningar utfördes för att bestämma effektkurvor för de dimensionerande 

bränderna. Dessa användes i programmet FDS där simuleringar utfördes för att bestämma tid till 

kritiska förhållanden. Utrymningstiden består av varseblivnings-, besluts- och reaktionstid vilka 

bestämdes med hjälp av tidigare försök och simuleringar i @Risk, samt förflyttningstid vilken 

bestämdes genom simuleringar i Pathfinder. Tidsmarginalen beräknades med följande formel: 

𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 − 𝑡𝑣𝑎𝑟𝑠𝑒 − 𝑡𝑏𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡 & 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡 − 𝑡𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡 

Resultaten gav en negativ tidsmarginal för två av tre scenarier varför situationen inte anses acceptabel 

med avseende på personsäkerhet med befintligt brandskydd och därmed bör åtgärder vidtas.   

Utifrån resultaten togs förslag på åtgärder fram och validerades. Därefter delades åtgärder in i två 

kategorier, de som ska åtgärdas och de som bör åtgärdas. 

Nedan listas de åtgärder som SKA genomföras för att byggnaden ska uppfylla kraven för 

tillfredställande brandskydd. 

Nattklubben: 

 Installation av brandklass E 30 i förråd i nattklubben med en dörr klassad E 30-C. 

 Minskning av högsta tillåtna personantal till 600 personer 

 Breddning av huvudentré i nattklubben genom att sätta panikregel på båda dörrarna 

 Installation av nödbelysning 

 Se över larmlagring 

Pelarsalen: 

 Installation av sprinklers i garderoben  

 Minskning av högsta tillåtna personantal till 220 personer  

 Breddning av huvudentré i pelarsalen genom att sätta panikregel på båda dörrarna 

Allmänt: 

 Täta brandcellsgräns till butik på bottenplan 

 Ta bort draperier som blockerar utrymningsdörrar/utrymningsskyltar 

 Se till inga utrymningsskyltar är blockerade 
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Nedan listas de åtgärder som BÖR genomföras för att byggnaden ska ha ett tillfredställande 

brandskydd. 

Biografen: 

 Skylta till utrymningsvägen vid scenen i den stora biografen samt installera en trappa till 

markplan  

 Aktivera befintligt sprinklersystem i garderoben utanför biograferna 

 Byt till glasdörrar i direkt anslutning till entrén till biografen. 

Allmänt: 

 Se över utrymningsmöjligheterna för funktionsnedsatta personer 

 Se till att inga utrymningsvägar blockeras samt ta bort lappar med ”STOPP” på 

utrymningsdörrar 

 Lägg till i systematiska brandskyddschecklistorna att kontrollera så att brandlarm är igång  
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1 Inledning 
I denna rapport kommer Katrineholms konferenscenter att undersökas med avseende på 

personsäkerhet ur ett brandtekniskt perspektiv. Rapporten är en del av kursen VBR054. 

1.1 Syfte 

Syftet med rapporten är att undersöka Katrineholms konferenscenter ur ett brandtekniskt perspektiv 

samt att utvärdera de befintliga brandskyddssystemen. 

1.2 Mål 

Målet med rapporten är att redovisa resultat från analyser av anläggningen i form av handberäkningar 

och simuleringar samt ta fram förslag på åtgärder för att förbättra brandsäkerheten på Katrineholms 

konferensanläggning. 

1.3 Avgränsning 

Denna rapport kommer endast att undersöka personskyddet med avseende på utrymning. 

Egendomsskydd för byggnaden kommer inte att studeras. 

Bottenplan och plan 1 behandlas endast i rapporten då det här kan antas befinna sig störst antal 

personer vilket kan ge störst konsekvenser för personsäkerheten och försvåra utrymning. Denna 

avgränsning görs för att arbetet inte skall bli för omfattande och kunna utföras inom satt tidsram. 

Katrineholms Konferensanläggning är en stor byggnad med mycket lokaler. En avgränsning har 

därför gjorts när det gäller brandteknisk utvärdering av dessa och endast de mest intressanta lokalerna 

undersöks. På grund av tidsbrist undersöks inte ytterligare lokaler vidare. De lokaler som undersökt 

anses dock ur ett brandtekniskt perspektiv representera våra värsta brandscenarier. 

Ingen hänsyn tas i rapporten till brandgasspridning via ventilationssystemet. Detta på grund av 

bristande information om ventilationssystemets uppbyggnad samt hur det är sammankopplat mellan 

lokalerna.  

1.4 Begränsning 

Samtliga beräkningar gjorda i rapporten har inbyggda osäkerheter. En stor del av teorin är baserad på 

försök uppställda i kontrollerad laboratoriemiljö och speglar inte nödvändigtvis den realitet som vill 

representeras beräkningsmässigt. I allmänhet försöks dock handberäkningsresultat skattas 

konservativt för att de inte ska underrepresentera ett reellt brandscenario. 

Innehållet i rapporten baseras på endast ett platsbesök, vilket gör att systembeskrivningen kan vara 

bristfällig. Grova uppskattningar har gjorts vid bedömningar av sannolikheter och konsekvenser för 

eventuella brandscenarier vid grovanalysen. 

Det fanns ingen information att tillgå angående ventilationssystemet vilket medför att all 

brandgasspridning via ventilationen har försummats. 

Simuleringar i FDS och Pathfinder görs med grundläggande kunskaper i båda programmen vilka hade 

kunnat förbättras ytterligare. FDS-simuleringar är väldigt tidskrävande och dessa kan därför inte göras 

om eller förbättras i den utsträckning som är önskvärt för att validera deras riktighet. 
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1.5 Skyddsmål 

Skyddsmålet för Katrineholms konferensanläggning definieras som att vid utrymning ska ingen 

person utsättas för kritiska förhållanden. Kritiska förhållanden utvärderas med avseende på sikt, 

temperatur, stålning, värmedos, brandgaslagrets höjd och toxicitet. Att kritiska förhållanden uppnås 

behöver inte betyda att personer dör eller blir allvarligt skadade. Tabell 1 visar godtagbara nivåer för 

kritiska förhållanden vid utrymning enligt BBRAD. För att uppfylla godtagbar nivå bör kriterium 1 

eller 2 samt kriterium 3–6 vara uppfyllda. (Boverket 2).  

Tabell 1 Kritiska förhållande för brandgaslagrets höjd, sikt, värmedos, temperatur, värmestrålning och toxicitet. 

Kriterium Nivå 

Brandgaslagrets höjd 

 

1,6 + (0,1 x takhöjden)  

Sikt, 2,0 m ovan golv 

 

10 meter i utrymmen >100 m2 

 5,0 m i utrymmen ≤ 100 m2. Kriteriet kan även tillämpas för 

situationer där köbildning inträffar i ett tidigt skede vid den plats 

kön uppstår. 

Värmedos 

 

Max 60 kJ/m2 utöver energin från en strålningsnivå på 1 kW/m2 

Temperatur 

 

Max 80 °C 

Värmestrålning 

 

Max 2,5 kW/m2 

Toxicitet, 2,0 m ovan golv Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2 000 ppm 

Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 % Syrgaskoncentration (O2) > 

15 % 
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2 Metod 
Arbetet inleds med ett besök på Katrineholms konferenscenter med rundvandring i byggnadens 

lokaler. Information om objektets verksamhet och lokalernas mått samlas in samt det befintliga 

brandskyddet dokumenteras. Efter platsbesöket sammanställs informationen och de regler som gäller 

för objektet tas fram. En riskidentifiering görs med en grovanalys där olika scenarion för brand 

diskuteras fram med avseende på troliga antändningskällor. Samtliga framtagna scenarier sätts sedan 

in i en riskmatris där de med högst sannolikhet och konsekvens väljs ut för att undersökas vidare. 

Effektutvecklingskurvor tas fram för dessa utvalda scenarier där α-värdet tas från praktiska försök. 

Handberäkningar görs för att bestämma maxeffekten och kontrollera om bränderna blir 

ventilationskontrollerade (se bilaga A).  

För att utföra simuleringar i FDS och Pathfinder ritas först geometrier upp. Detta görs i programmet 

PyroSim. De första simuleringarna görs med enklare effektkurvor för att se om en övertändning sker 

med utgångspunkt i övertändningskriterierna 500-600˚C i brandgaslagret och att förbränning sker 

utanför utrymmet (Karlsson, 2000). Simuleringar i FDS görs för att uppskatta tid till kritiska 

förhållanden och simuleringar i Pathfinder görs för att uppskatta förflyttningstiden för personerna i 

lokalerna. I Pathfinder görs flera simuleringar där förutsättningar för utrymning varieras. 

En känslighetsanalys utförs i @Risk på ingående parametrar vid beräkning av tillgänglig tidsmarginal 

vid utrymning. Varseblivnings-, besluts- och reaktionstid baseras på verkliga försök och tilldelas 

rimliga sannolikhetsfördelningar för att ta hänsyn till inbyggda osäkerheter. Tillsammans med 

förflyttningstiden ger dessa tider summerat den sammanlagda utrymningstiden. 

Tid till kritiska förhållanden jämförs med den sammanlagda utrymningstiden för att bedöma huruvida 

personsäkerhet och risk anses vara acceptabla. Rekommenderade åtgärder tas fram när 

personsäkerheten anses oacceptabel och utvärderades vidare för att säkerställa att problematiken 

åtgärdats. 

Slutligen sammanställs en lista med samtliga förslag på åtgärder som anses vara nödvändiga för att 

förbättra personsäkerheten i samtliga lokaler. Åtgärdsförslagen baseras både på saker som observerats 

under platsbesöket men även åtgärder som tas fram med de resultat från handberäkningar och 

simuleringar som utförts. 
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3 Objektbeskrivning 
Objektet som undersökts i denna rapport är Katrineholms konferenscenter. Denna byggnad består av 

kontor, konferenssalar, en restaurang, en nattklubbslokal samt två biografsalonger. Hotell Statt driver 

nattklubben Safiren som även används som föreläsningslokal och allmän samlingslokal, 

samt restaurangen Pelaren. Den högsta delen av byggnaden består av fem våningsplan inklusive 

källarplan medan resten av byggnaden består av tre våningsplan. På första våningen finns nattklubben 

Safiren, restaurangen Pelaren samt flera konferenslokaler. Biosalongerna, en större för 250 personer 

och en mindre för 110 personer, samt kontor återfinns på bottenplan. Det finns en huvudingång för 

Safiren, Pelarsalen och konferenssalarna, vilken ses till höger i Figur 1 nedan. Biosalongen har en 

egen huvudingång.  

 

 

Figur 1 Huvudingången utvändigt. 

3.1 Bottenplan 

I byggnadens bottenplan finns två biografsalonger. Den stora biografen är avsedd för högst 250 

personer. Denna salong används vid vissa tillfällen för teaterföreställningar och längst fram finns en 

scen. Det finns 177 sittplatser i salongen samt ett utrymme längst fram med plats för tre rullstolar. 

Takhöjden i den stora salongen är 7 meter. I den mindre biografen får det högst vistas 110 personer 

och finns det 89 sittplatser. Utanför biograferna finns en garderob som främst används vid större 

evenemang. Resten av bottenvåningen består till större delen av kontor. Det finns även en liten 

livsmedelsbutik i hörnet av byggnaden. Nödutgångarna är markerade med gröna pilar i Figur 2 nedan. 
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Figur 2 Ritning över bottenplan. 

3.2 Våning 1 

Den första våningen består bland annat av Safiren nattklubb, som vid vissa tillfällen används som 

föreläsningslokal. Maximalt antal personer som får vistas inne på nattklubben är 1000 personer. I 

anslutning till nattklubbslokalen finns ett mindre förråd där ett stort antal bord och stolar förvaras. I 

Figur 3 nedan syns Safirens nattklubbslokal, här anpassad som föreläsningssal. Längst fram i lokalen 

finns en scen. Takhöjden i nattklubben är 2,5 meter.  
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Figur 3 Safiren, nattklubbslokal. 

På första våningen finns även pelarsalen som används som restaurang och där finns även en bar. 

Denna sal är avsedd för högst 250 personer. Takhöjden i pelarsalen är 2,5 meter. Utanför pelarsalen 

finns en garderob där gäster kan hänga in sina jackor och väskor. Där finns även ett kök, vilket utgör 

en egen brandcell. Resten av våningsplanet består av sex konferenssalar, se Figur 4. 

 

 Figur 4 Ritning över våning 1. 
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3.3 Befintligt brandskydd 

Nedan utvärderas det befintliga brandskyddet utifrån observationer vid platsbesöket. 

3.3.1 Verksamhetsklass 
Verksamhetsklassen för kontorsdelen är enligt BBR 5:211 verksamhetsklass 1, då personerna 

förväntas ha god lokalkännedom, kan till största delen utrymma på egen hand samt kan förväntas vara 

vakna. 

Nattklubben Safiren och pelarsalen anses vara av verksamhetsklass 2C (BBR 5:212). Detta eftersom 

det är samlingslokaler för mer än 150 personer, personerna inte kan förväntas ha god lokalkännedom, 

kan till största delen utrymma själva och kan antas vara vakna, samt att alkohol serveras i mer än 

begränsad omfattning. 

I den lilla biografsalongen får det vistas högst 110 personer och den är en egen brandscell. Därför 

tillhör den verksamhetsklass 2A. Den stora biosalongen är avsedd för 250 personer varför den enligt 

BBR 5:212 tillhör verksamhetsklass 2B då det antas vara fler än 150 personer i lokalen (Boverket 1). 

3.3.2 Byggnadsklass 
Den gällande byggnadstekniska klassen för byggnaden är Br 0 det vill säga mycket högt skyddsbehov 

enligt BBR 5:22.  

3.3.3 Sprinklersystem 
Sprinklersystem finns installerat i garderoben till biografen men det är urkopplat och används inte i 

nuläget. I övrigt finns inget sprinklersystem i byggnaden. 

3.3.4 Ventilationssystem 
Ventilationssystemet består av ett komplext system med flera olika delar. Det finns ingen information 

om hur det ser ut och hur det är sammankopplat mellan lokalerna.  

3.3.5 Brandcellsindelning  
Byggnadens brandscellsgränser syns som de röda streckade linjerna i Figur 1 och Figur 3.  

3.3.6 Brand- och utrymningslarm 
Katrineholms konferenscenter är utrustat med rökdetektorer i hela byggnaden som detekterar 

brandgaser. I biografen och Safiren samt stora entrén på bottenvåningen och trappan upp till Safiren 

används utrymningslarm med talat meddelande. Det talande utrymningslarmet aktiveras och 

avaktiveras via brandlarmet. Förstärkarna för det talande meddelandet testar sig själva och 

anläggningen genom ett självtest som utförs var tionde minut. Även impedansen testas, om det till 

exempel skulle bli kortslutning så bryts strömmen och felet visas i brandlarmcentralen.  

I båda biografsalongerna finns det en linjerökdetektor. När utrymningslarmet i biografen startar så 

stängs filmen av och ljuset tänds samt ett talat meddelande startar.  

I Safiren används larmlagring, vilket innebär att personalen får en viss tid att undersöka varför larmet 

har gått innan larmet går vidare till räddningstjänsten. Detta används för att undvika onödiga 

falsklarm till räddningstjänsten. Huruvida larmlagring endast används gentemot räddningstjänsten 

eller om det används i lokalerna så att utrymningslarmet inte aktiverar direkt vid detektion är i 

dagsläget osäkert. I rapporten har det antagits att det endast används gentemot räddningstjänsten och 

ingen hänsyn har tagits till att det skulle förlänga i varseblivningstiden.  

Det finns även sex larmknappar i byggnaden där brandlarmet manuellt kan aktiveras vid upptäckt av 

brand.  
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3.3.7 Systematiskt brandskyddsarbete 
Systematiskt brandskyddsarbete utförs regelbundet i Katrineholms konferenscenter, där checklistor 

och rutinlistor följs. Tillsyn av Katrineholms konferenscenter sker regelbundet.  

All personal har fått utbildning om utrymning och brandrisk dock har det inte gjorts några 

utrymningsövningar.  

Inför varje event kontrolleras det att utrymningsvägar och släckutrustning inte blockeras. Personalen 

tilldelas olika ansvar inför ett event, bland annat en ansvarig för varje nödutgång inför en eventuell 

utrymningssituation.  

Inga utrymningsdörrar är enligt uppgift låsta när personer befinner sig i byggnaden, vilket kontrolleras 

varje dag. I nuläget finns ingen nödbelysning i byggnaden, utan extra ficklampor har köpts in för 

detta. 1 

3.3.8 Utrymningsvägar 
Utrymningsvägarna är generellt sett tydligt markerade med 

skyltar. Utrymning ut från nattklubben sker via 

huvudentrén, via en loftgång samt nerför två spiraltrappor, 

se Figur 4. Utrymningsvägen som leder ut på loftgången 

passerar fönster från förrådet i nattklubben. Det längsta 

avståndet till närmaste utrymningsväg i lokalen är cirka 28 

meter. I pelarsalen sker utrymning via huvudentrén och två 

spiraltrappor. Det längsta avståndet till närmaste 

utrymningsväg i pelarsalen är cirka 16 m.  

Utrymning ut från biograferna sker via biografens 

huvudentré samt en utrymningsväg framme vid bioduken. 

Den större biografen har även en utrymningsväg via 

scenen. Utrymningsvägen via scenen är endast skyltad från 

scenen och kan inte ses från publiken. I den större 

biosalongen finns en utrymningsväg som leder ut på en 

platta som sitter cirka en meter över marken utan trappa ner 

till marken. Det längsta avståndet till närmsta 

utrymningsväg i den stora biografen är cirka 25 meter. 

Den mindre biografen har två av varandra oberoende utrymningsvägar, där den ena består av en 1,2 

meter bred gång som sedan sammanfaller med utrymningsvägen ut från den stora biografen ut genom 

huvudingången. Den andra utrymningsvägen är ut genom en 1,2 meter bred dörr som leder ut till det 

fria direkt på markplan.  

3.3.9 Dörrar 
Dörrarna som leder till utrymningsvägar i nattklubbslokalen är utrustade med panikregel och är bra 

skyltade. Dörrbredden är 0,8 m vilket är för smalt för en lokal dimensionerad för 1000 personer. 

Längs väggarna är draperier upphängda vilka ibland dras för utrymningsdörrarna så dessa inte längre 

är synliga. På flera av dörrarna förekommer skyltar med texten ”Dörren är larmad och får endast 

användas vid nödutrymning”, se Figur 5.  

I resten av byggnaden är en del dörrar utrustade med panikreglar. Många dörrar, exempelvis dörrarna 

mot utrymningsvägarna i biosalonger har endast vanligt nödutrymningshandtag av typen SS-EN 179. 

                                                      
1 Maja Harrysson, Restaurangchef för hotell Stadt och Safiren, telefonsamtal 2015-02-27 

Figur 5 Nödutgång i nattklubben. 
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Tre av fyra av entrédörrarna till stora biosalongen som även används som utrymningsvägar är 

blockerade av soptummor och det sitter lappar med ”STOPP” på dem.  
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4 Befintligt brandskydd jämfört med BBR 
I följande kapitel beskrivs hur väl det befintliga brandskyddet i byggnaden uppfyller Boverkets 

föreskrifter enligt BBR 21 (Boverket 1). Byggnaden är en Br0 byggnad men kommer här att jämföras 

med föreskrifterna för Br1 eftersom inga föreskrifter finns att följa för Br0. De föreskrifter som inte 

uppfylls kommer utvärderas vidare i rapporten. BBR är inte retroaktiv utan det är en 

skälighetsbedömning baserat på LSO, som ska relatera till byggreglerna när objektet byggdes. 

Eftersom objektet är byggt innan dagens regler skrevs kan det inte krävas att ombyggnation ska ske 

för att uppfylla reglerna dock ska det finnas ett skäligt brandskygg för byggnaden. 

4.1 Larmsystem 

Nedan följer en beskrivning av föreskrifter i BBR om larmsystemet och en jämförelse med aktuellt 

objekt. 

4.1.1 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. Systemet ska 

utformas med tillräcklig täckningsgrad och ska aktivera tillräckligt snabbt för att säkerställa avsedd 

funktion. Detektering bör, där så är möjligt, ske med hjälp av rökdetektorer. Det automatiska 

brandlarmet bör automatiskt avge felsignaler vid fel i ledningsnätet eller strömförsörjningen.” 

(BBR 5:251120) 

Objektet är beroende av tidig detektion och ska därför vara försett med ett automatiskt brandlarm. 

Detta krav uppfylls. Nattklubben och pelarsalen är försedda med optiska rökdetektorer och 

biograferna med linjerökdetektorer. Brandlarmets testas regelbundet och felsignaler skickas vid 

exempelvis kortslutning.  

4.1.2 Utrymningslarm 
”Samlingslokaler bör förses med utrymningslarm. Utrymningslarm i samlingslokaler i 

verksamhetsklass 2C bör aktiveras med automatiskt brandlarm och även kunna aktiveras 

manuellt.” 

”Talat meddelande bör användas som utrymningslarm”. 

”I samlingslokaler som kan förväntas ha svag eller ingen belysning bör belysningen tändas 

automatiskt vid utrymningslarm. I samlingslokaler med hög ljudnivå bör musik och liknande 

stängas av automatiskt vid utrymningslarm.” (BBR 5:352) 

Objektet är försett med utrymningslarm med talat meddelande och det finns även manuella 

larmknappar. Musiken stängs av och ljuset tänds i nattklubben vid aktivering av brandlarmet. På 

samma sätt tänds ljuset och filmen stängs av om larmet går i biografen. 

4.1.3 Larmlagring 
”För att larmlagring av ett utrymningslarm ska vara tillåten måste en larmorganisation, d.v.s. 

utbildad personal som har kunskap om vad som ska göras, finnas tillgänglig på platsen.” 

(Franztich, Korostenski, Marberg 2014 s.57)  

Larmlagring används i nattklubben. Enligt uppgift är personal som är ansvariga för detta utbildade 

och kan förväntas vara på plats då lokalen är bemannad. 
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4.2 Brandcellsindelning 

”Brandcellen ska vara avskild från byggnaden i övrigt med omslutande väggar och bjälklag eller 

motsvarande, så att utrymning av byggnaden tryggas och så att personer i intilliggande brandceller 

eller byggnader skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp.” (BBR 5:42) 

Brandscellsgränserna syns som röda streck på ritningarna, se Figur 2 och Figur 4. Generellt sett bör 

dörrar mellan brandcellsgränser ses över då flertalet dörrar inte är täta. Viktigt för att 

brandscellsgränserna ska fungera är att dörrar inte ställs upp. Detta kontrolleras enligt uppgift 

regelbundet. I övrigt är dörrarna mellan brandcellerna självstängande. 

Avskiljande konstruktion i byggnader i klass Br1 bör utformas i lägst den brandtekniska klass som 

anges i Tabell 2 (Boverket 2011). 

Tabell 2 Brandcellsskiljande byggnadsdelar i en byggnad i klass Br1. 

Byggnadsdel Brandteknisk klass vid brandbelastning f 

[MJ/m2] 

 

 

f ≤ 800 f ≤ 1600 f > 1600  

Avskiljande konstruktion i allmänhet, och bjälklag 

över källare 

 

EI 60 EI 120 (EI60*) EI 240 (EI 

120*) 

*För byggnader som skyddas med automatisk vattensprinkleranläggning.  

Enligt Boverkets handbok om brandbelastning tabelleras ett värde på brandbelastningen i en biograf 

till 370 MJ/m2 och en restaurang på 600 MJ/m2 (Franztich, Korostenski, Marberg 2014 s.49). En 

nattklubb antas kunna likna en restaurang ur brandbelastningssynpunkt, därmed understiger 

brandbelastningen 800 MJ/m2 i objektets aktuella delar och den brandtekniska klassen sätts till EI 60. 

4.3 Sprinkler 

”Tillförlitligheten och förmågan hos automatiska vattensprinkleranläggningar kan verifieras 

enligt SS-EN 12845 och standardserien SS-EN 12259. För utrymmen i verksamhetsklass 5C 

bör vattenkällan utgöras av förbättrat, dubblerat eller kombinerat vattentillopp enligt 9.6.2–

9.6.4 i SS-EN 12845.” (BBR 5:2521)  

Objektet har i nuläget inget aktiverat sprinklersystem. Om ett sprinklersystem aktiveras eller 

installeras i framtiden rekommenderas att det verifieras enligt SS-EN 12845.  

4.4 Material, ytskikt och beklädnad 

I BBR finns speciella krav på ytskikt i särskilda lokaler. Följande gäller för verksamhetsklass 2B och 

2C, Tabell 3. 

Tabell 3 Krav på ytskikt för verksamhetsklass 2B och 2C. 

Tak  Vägg  

Ytskikt 

 

Underlag Ytskikt  Underlag 

B-s1, d0 

 

A2-s1, d0 eller K210/B-s1, d0 B-s1, d0 A2-s1, d0 eller K210/B-s1, d0 

 

Klasserna definieras enligt följande: 

A2-s1, d0: obrännbart material. 
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K210: tändskyddande beklädnad 

B-s1, d0: ytskikt av klass I (SP, 2015). 

Information om ytskikt och beklädnad saknas för objektet. 

4.5 Möjlighet till utrymning vid brand 

Nedan redovisas möjligheterna till utrymning vid brand med avseende på utrymningsvägar, trappor, 

utrymningsdörrar och utrymningsplatser. 

4.5.1 Utrymningsvägar  
I BBR finns följande föreskrifter gällande utrymning från samlingslokaler: 

”I lokaler för ett större antal personer ska åtgärder vidtas som innebär att hög persontäthet vid 

utgången och långa kötider undviks.” 

”Utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt ska utformas med tillgång till minst två av 

varandra oberoende utrymningsvägar. Samlingslokaler i verksamhetsklasserna 2B och 2C bör ha 

minst tre utrymningsvägar, om de är avsedda för fler än 600 personer”. (BBR 5:33425) 

Nattklubben har fyra stycken utrymningsvägar vilket uppfyller kravet på minst tre.  

Den mindre biosalongen har två stycken utrymningsvägar och den större tre, alltså uppfylls här de 

allmänna råden.  

I verksamhetsklass 2B är det maximala tillåtna gångavståndet till närmaste utrymningsväg 30 meter. 

Då ett stort antal personer kan förväntas vara alkoholpåverkade ska det maximala gångavståndet till 

närmsta utrymningsväg vara 15 meter. (BBR tab. 5:331) 

Detta uppfylls i biograferna där det längsta avståndet till närmaste utrymningsväg är cirka 20 meter. I 

nattklubben är det längsta avståndet cirka 28 meter, alltså uppfylls inte kravet enligt BBR.  

4.5.2 Trappor 
”Spiraltrappor bör inte användas som utrymningsväg från samlingslokaler i verksamhetsklass 2B 

och 2C.” (BBR 5:33425) 

I nattklubben består två av fyra utrymningsvägar av spiraltrappor vilket inte är optimalt för en lokal 

avsedd för många personer. Även i pelarsalen används spiraltrappor som utrymningsvägar, här vid två 

av tre utrymningsvägar. 

4.5.3 Utrymningsdörrar 
”Dörrar i eller till utrymningsväg ska kunna öppnas genom att trycka på dörren eller kunna öppnas 

med ett lättmanövrerat trycke.”  

”Utrymningsvägar som betjänar fler än 150 personer bör ha en fri bredd på minst 1,20 meter. Den 

totala fria bredden av samtliga utrymningsvägar bör vara minst 1,00 meter per 150 personer.” 

(BBR 5:352) 

Samtliga utrymningsdörrar har lättmanövrerat trycke och öppnas utåt. Panikreglar finns på vissa 

dörrar.  

Dörrarnas bredd i nattklubben är 0,8 meter vilket ligger betydligt under den rekommenderade bredden 

på minst 1,2 meter. Enligt det allmänna rådet bör den totala dörrbredden vara minst en meter per 150 

personer. I nattklubben får det vistas 1000 personer vilket betyder att en bredd på minst 6,7 meter 

rekommenderas. Den totala dörrbredden i nattklubben är 4*0,8= 3,2 meter, alltså endast hälften av 

den rekommenderade bredden. 
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I pelarsalen finns två dörrar som är 0,9 meter breda och huvudentrén är 1 meter. Pelarsalen är avsedd 

för 250 personer alltså uppfyller inte dörrarna det allmänna rådet.  

4.5.4 Utrymningsplats 
”Med utrymningsplats avses ett utrymme i angränsande brandcell som är placerad i anslutning till 

utrymningsväg där personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan avvakta fortsatt 

utrymning.” (BBR 5:248) 

Utrymningsplatser behövs där utrymningsvägar inte leder direkt till markplan. I samlingslokaler ska 

det finnas två oberoende utrymningsplatser. Minst 1 % av det maximala personantalet förutsättas vara 

i behov av att använda en utrymningsplats. Utrymningsplatsen bör ha plats för samma antal mindre 

utomhusrullstolar som personer som förväntas använda utrymningsplatsen, där en rullstol upptar 

0,7*1,3 m. Dimensioneringen bör göras så att de sammanlagda utrymningsplatserna tillsammans kan 

utrymma de personer som är i behov av utrymningsplats och med hänsyn till att en av 

utrymningsplatserna kan blockeras av brand (Franztich, Korostenski, Marberg 2014, s.97,99). I 

nattklubbslokalen som ligger på plan 2 är det maximala tillåtna antalet personer 1000 stycken. Detta 

innebär att det bör finnas utrymningsplatser med plats för 10 stycken rullstolar. På samma sätt bör det 

finnas en utrymningsplats för 3 rullstolar i pelarsalen. Idag finns inga utrymningsplatser i lokalen. 

4.6 Vägledande markeringar 

”Samlingslokaler ska vara försedda med vägledande markeringar för utrymning.” BBR 5:352 

Objektet uppfyller kraven på vägledande markeringar.  

4.7 Belysning 

”Samlingslokaler ska vara försedda med allmänbelysning och nödbelysning. Utrymningsvägar från 

samlingslokaler ska vara försedda med nödbelysning. Omedelbart utanför utgångar till det fria ska 

nödbelysning anordnas. Utvändiga utrymningsvägar från samlingslokaler ska i hela sin längd vara 

belysta och försedda med nödbelysning.”  (BBR 5:352) 

I Safiren finns för närvarande ingen nödbelysning.2  

4.8 Avvikelser från föreskrifter i BBR 22 

Följande delar av brandskyddet uppfyller inte de allmänna råden i BBR 2011 och kommer analyseras 

vidare i rapporten: 

 Brandcellsgränser som inte är täta 

 Utrymningsvägar i nattklubb 

 Utrymningsdörrar i nattklubben och pelarsalen 

 Utrymningstrappor i nattklubben och pelarsalen 

 Utrymningsmöjligheter för funktionshindrade 

 Nödbelysning  

  

                                                      
2 Maja Harrysson, Restaurangchef för hotell Stadt och Safiren, telefonsamtal 2015-02-27. 
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5 Riskidentifiering 
Här behandlas möjliga brandscenarier som kan uppstå i byggnadens lokaler. Sannolikhet och 

konsekvens för dessa jämförs mellan scenarierna och bedöms på en skala: mycket låg, låg, medel, hög 

och mycket hög. En grovanalys av scenarierna utförs och presenteras sedan i en riskmatris med 

konsekvens på x-axeln och sannolikhet på y-axeln. De scenarier med sammantaget högst konsekvens 

och sannolikhet kommer undersökas vidare.  

5.1 Insatsstatistik 

Enligt statistik från MSB görs i Sverige cirka 150 insatser om året av räddningstjänsten för brand i 

restaurang/danslokal. Detta är en relativt liten del av utryckningarna räddningstjänsten gör. Däremot 

har några av de mest allvarliga bränder runt om i världen med flest antal dödsfall inträffat i 

nattklubbar. Det finns flera anledningar till detta såsom den stora mängden människor på en mindre 

yta och bristande brandskydd och utrymningsmöjligheter. En rapport av Statens haverikommission 

har gjort en sammanställning över likheter i brand och utrymningsförlopp för åtta bränder i USA och 

Europa som krävt flera liv. Det konstaterades bland annat att branden i samtliga åtta fall har startat i 

ett angränsande obemannat utrymme till den stora lokalen. I fem av fallen har utrymningsvägarna 

varit otillräckliga, låsta eller blockerade (Statens haverikommission 2001).  

Nedan följer statistik över antal insatser i restaurang/danslokal senaste 10 åren där branden startat i 

följande startutrymmen (MSB:s statistik och analysverktyg IDA), se Tabell 4. 

Tabell 4 Statistik för bränder i förråd, kök, klädkammare, samlingslokal och el-central.  

Startutrymme Totalt antal insatser i Sverige 2003-2013 Brandens omfattning 

Förråd 7 43 % i startföremålet 

14 % startutrymmet 

43 % större omfattning  

Kök 609 64 % i startföremålet 

22 % i startutrymmet 

14 % större omfattning 

Förråd/klädkammare 29 38 % i startföremålet 

24 % i startutrymmet 

38 % större omfattning 

Samlingslokal 169 43 % i startföremålet 

29 % i startutrymmet 

28 % i större omfattning 

Elcentral 

 

7 - 

 

5.2 Scenario 1: Brand i förråd i nattklubb 

Lokalen som används som nattklubb används även som föreläsningssal och allmän samlingslokal. 

Scenariot som undersöks utgår från att den används som nattklubb då detta anses vara det värsta 

scenariot ur konsekvenssynpunkt med begränsad belysning, stort personantal och eventuellt 

alkoholpåverkade personer. I anslutning till lokalen finns ett mindre förråd, se Figur 6. Här förvaras 

diverse möbler, främst stolar i både trä- och metallstomme med stoppning men även klaffbord, 

bordsskivor och elektronik av olika slag. I förrådet finns tre fönster ut mot nödutrymningsgången. Vid 

brand finns det risk att dessa spricker och brandrök förhindrar utrymningsmöjlighet via 

utrymningsväg i övre delen av lokalen via nödutrymningsgången. Stolarna är staplade på varandra på 

höjd och antalet stolar i förrådet beror på typ av evenemang i lokalen vid tillfället. El-centralen ligger 

även i detta förråd. En brand i el-centralen som sprider sig till möblerna i rummet kan ge en kraftig 
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effekt- och brandgasutveckling. Konsekvenserna vid brand anses vara höga då utrymmet är väldigt 

brandbelastat och då 1000 personer kan förväntas behöva utrymmas från intilliggande nattklubb.  

  

Figur 6 Förråd i nattklubb. 

Vid scenariot antas utrymningsvägen som leder till huvudentrén inte vara tillgänglig då förrådet ligger 

i anslutning till denna och brandgasutveckling antas omöjliggöra utrymning. Lokalen antas vara full, 

det vill säga 1000 personer skall utrymma.  

Sannolikheten bedöms vara låg då antändningskällorna är få och ingen förväntas vistas inne i förrådet. 

Konsekvensen bedöms vara mycket hög då effektutvecklingen förväntas bli hög, ett stort antal 

personer kan antas befinna sig i lokalen och dessutom vara påverkade av alkohol samt att en 

(eventuellt två om fönstret går sönder) utrymningsväg är blockerad. 

5.3 Scenario 2: Brand i garderob i pelarsalen 

Lokalen används som lunchrestaurang samt som lokal för middagar och bar kvällstid. Det antas att 

250 personer vistas i lokalen eftersom detta är vad lokalen är godkänd för, samt att samtliga personer 

hänger varsin jacka och väska i garderoben som finns vid ingången till lokalen. I scenariot antas det 

att en antändningskälla får en jacka att börja brinna i garderoben som sedan sprider sig till intill 

hängande klädesplagg. Då garderoben ligger vid entrén till lokalen antas denna utrymningsväg inte 

kunna användas då brandgaserna kommer att utvecklas härifrån. Detta medför att samtliga 250 

personer i lokalen ska utrymma genom de två resterande utrymningsvägarna, se Figur 4. I detta 

scenario antas ett antal bord och stolar vara utplacerade i lokalen vilket försvårar utrymningen. 

Personerna som vistas i lokalen kan vara påverkade av alkohol men alkoholnivån antas inte vara hög 

då det inte är klubbverksamhet. 

Sannolikheten för scenariot bedöms vara medel, men då personerna som vistas i lokalen snabbt kan 

upptäcka branden kommer det inte bli lång fördröjning till att utrymning kan påbörjas. Konsekvensen 

bedöms vara hög då ett större antal personer kan förväntas befinna sig i lokalen och vara något 

berusade. En utrymningsväg är blockerad och utrymning är i allmänhet försvårad då bord och stolar är 

utplacerade i lokalen. 

5.4 Scenario 3: Brand i garderoben till biografen 

Vid större evenemang används garderoben in mot biografen. I garderoben finns risk för en hög 

brandbelastning i form av ytterkläder och väskor. Vid ett fullbokat evenemang antas båda biografer 

vara fyllda. Om en brand inträffar i garderoben riskeras en snabb rökfyllnad som blockerar 
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utrymningsvägen genom huvudentrén. Vidare innebär det att 250 personer ska utrymma från två 

utrymningsvägar med måtten 1,3 meter i bredd. Då utrymningsvägen bakom scenen inte är synligt 

skyltad för personer i publiken antas att endast de 73 personer som har hand om föreställningen på 

scenen använder denna utrymningsväg. I den lilla salongen ska 89 personer utrymma via en 

utrymningsväg med en bredd på 1,2 meter.  

Sannolikheten för att detta scenario inträffar bedöms vara medel och konsekvenserna bedöms vara 

höga.  

5.5 Scenario 4: Brand i papperskorg i lilla biografen 

I den lilla biografen får det vistas 110 personer, men eftersom 

det finns 89 sittplatser anses det inte vara troligt att fler än 89 

personer vistas i lokalen samtidigt (Boverket, 2011). I ett av 

hörnen intill filmduken finns en papperskorg, se . Om en brand 

startar i papperskorgen kommer varseblivningstiden vara 

relativt kort då alla personer tittar åt det hållet. Även om en 

brand utvecklas i papperskorgen är det inte troligt att branden 

sprider sig då det inte finns något brännbart material i närheten. 

Vid detta scenario kan båda utrymningsvägarna användas.  

Sannolikheten att en brand uppstår bedöms vara låg och 

konsekvenserna av branden bedöms vara låga.  

  

 

5.6 Scenario 5: Brand i stol i lilla biografen 

Skulle en stol i bakersta raden av salongen antända och ingen sitter på denna rad finns det risk att 

branden sprider sig till fler stolar innan personerna i salongen reagerar, se Figur 8. Då branden uppstår 

bakom samtliga i lokalen kommer det ta längre tid för personerna som befinner sig i lokalen att bli 

varse om branden. Detta ger att besluts- och reaktionstiden blir längre vilket ger att utrymningen tar 

längre tid för de 77 personerna som sitter på raderna framför som då ska utrymma.  

Sannolikheten för detta scenario bedöms vara mycket låg och konsekvenserna bedöms vara medel då 

båda utrymningsvägarna kommer att vara tillgängliga. 

 

Figur 8 Lilla biosalongen. 

  

Figur 7 Ritning över lilla biosalongen. 
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5.7 Scenario 6: Brand i stora biografen 

Stora biografen har en scen där bioduken är upphängd i scenens framkant. Bakom bioduken finns 

bland annat en el-central för att styra belysning för scenen och denna sitter precis intill 

scendraperierna. Ett elfel som antänder draperierna skulle sprida sig vidare till bioduken. Eftersom 

draperierna är nära utrymningsvägen som är bredvid scenen till vänster antas inga personer använda 

denna utrymningsväg. Då det inte finns någon skyltning till utrymningsvägen som ligger på scenen 

antas det att ingen ser att denna utrymningsväg finns och därmed att ingen använder denna. Detta ger 

att samtliga personer i lokalen utrymmer genom entrén till salongen. 

I detta scenario antas varseblivningstiden vara kort då samtliga i lokalen sitter och tittar mot bioduken 

där branden startar. Vidare antas besluts- och reaktionstiden inte vara så lång medan utrymningstiden 

antas vara längre då samtliga i lokalen utrymmer genom samma dörr. Sannolikheten för detta scenario 

antas vara låg och konsekvenserna medel. 

5.8 Scenario 7: Brand i bar utanför festlokal 

Utanför nattklubben finns en lokal med en bar och ett antal bord och stolar. Borden är gjorda av trä 

och stolarna består av trä med vaddering och tygklädsel. Antändningskällorna i lokalen är få, men om 

levande ljus används finns det risk att ett ljus välter och en stol eller bord börjar brinna. Om en stol 

närmast nattklubbslokalen skulle börja brinna finns det risk att branden sprids till ett tygdraperi som 

hänger längs väggen. Detta skulle göra att utrymningsvägen som går in genom en dörr till nattklubben 

blockeras. Det finns även risk att branden sprids och människorna som befinner sig i nattklubben inte 

kan använda sig av huvudingången.  

Eftersom 1000 personer får vistas i nattklubben och det finns plats för cirka 70-80 personer i 

barlokalen anses konsekvenserna för detta scenario vara höga. Sannolikheten är dock låg. 

5.9 Scenario 8: Brand i kök 

I anslutning till pelarsalen finns ett fullt utrustat kök med bland annat en 

fritös, se Figur 9. Det finns ingen installerad släckutrusning över fritösen 

vilket gör att vid en brand i denna måste släckas manuellt. Enligt uppgift 

används inte fritösen i nuläget. Statistik från MSB visar att sannolikheten 

att brand startar i kök relativt hög. Brandbelastningen i köket är dock 

mycket liten då väggar och golv är gjorda av klinker och det mesta av 

utrustningen i köket består av metall. Om en brand skulle uppstå i köket är 

spridningsrisken till pelarsalen liten eftersom köket utgör en egen 

brandcell. Personantalet i köket förväntas vara lågt samt ha god kännedom 

om lokalerna då det är personal som jobbar.  

Sannolikheten för detta scenario förväntas vara hög och konsekvenserna 

mycket låga. 

 

  

Figur 9 Fritös i köket. 
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5.10 Scenario 9 Brand i draperi i nattklubb  

I nattklubbslokalen finns en scen med draperier på var sida som ligger väldigt nära intill strålkastare, 

se Figur 10. Då strålkastare kan uppnå höga temperaturer och draperiet antas vara relativt 

lättantändligt finns det risk att en brand uppstår. Vid besöket var dock inga strålkastare som kan uppnå 

höga temperaturer uppsatta i närheten av draperiet vilket leder till att sannolikheten bedöms vara låg. 

En brand i draperierna kommer inte bli särskilt omfattande då spridningsrisken till annat brännbart 

material är låg.  

Både sannolikhet och konsekvens för detta scenario bedöms därför vara låg.  

 

Figur 10 Bild av lampor och draperier på scen i nattklubben. 
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5.11 Scenario 10: Brand i affär 

På bottenplan ligger det en tobak- och livsmedelsaffär med entré utifrån. En brand i chipshyllan ses 

som det värsta brandscenariot som kan uppstå i butiken. Då antändningskällorna är få bedöms 

sannolikheten vara låg. Eftersom affären är en egen brandcell och ett fåtal personer befinner sig där 

inne bedöms konsekvenserna vara mycket låga. 

5.12 Riskmatris 

Tabell 5 visar en riskmatris där samtliga scenariers konsekvens och sannolikhet är skattade i 

förhållande till varandra.  

Tabell 5 Riskmatris över samtliga scenarion. 

Sannolikhet      

Mycket hög           

Hög Scenario 8         

Medel       
Scenario 2 

och 3 
  

Låg Scenario 10 
Scenario 4 

och 9 
Scenario 6 Scenario 7 Scenario 1 

Mycket låg     Scenario 5     

Konsekvens Mycket låg Låg Medel Hög Mycket hög 
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6 Val av brandscenarier 
De scenarier som rapporten kommer att gå vidare med är brand i pelarsalen, brand i garderob utanför 

biograf och brand i nattklubb. Anledningen till att dessa scenarier väljs är eftersom de utifrån 

riskmatrisen har högst sammanvägd konsekvens och sannolikhet. Om personsäkerheten anses 

acceptabel för de valda scenarierna anses den acceptabel även för de bortvalda scenarierna. Statistik 

visar att bränder med högst konsekvens, det vill säga flest dödsfall är bränder som startar i ett 

angränsande obemannat utrymme till stora lokaler. Därför har det valts att gå vidare med scenarierna 

brand i förråd och garderob utanför större samlingslokaler. 

6.1 Scenario 1: Brand i förråd i nattklubb 

I nattklubbslokalen anses scenariot brand i förråd ha högst konsekvens. Den höga brandbelastningen i 

förrådet kan orsaka en hög maxeffekt och snabb tillväxt. Om personsäkerheten anses acceptabel för 

detta scenario så anses den även acceptabel för scenario 7 och 9 eftersom både brandbelastning och 

spridningsrisk är större för scenario 1 samtidigt som det finns färre tillgängliga utrymningsvägar.  

6.2 Scenario 2: Brand i garderob i pelarsalen 

Ett scenario med en brand i garderoben i pelarsalen förväntas ha höga konsekvenser. 

Brandbelastningen i garderoben är hög vilket skulle ge en snabb brandspridning med hög maxeffekt. 

Utrymning försvåras för alla som befinner sig i pelarsalen då det finns bord och stolar utplacerade i 

lokalen samtidigt som personantalet kan förväntas vara högt.  

6.3 Scenario 3: Brand i garderob till biografen 

Brand i garderob utanför biograf är det scenario med högst konsekvens på bottenplan eftersom det 

skulle påverka båda biosalongerna vid utrymning samt att maxeffekten förväntas bli hög. 

Varseblivningstiden blir troligtvis betydligt längre för detta scenario än för scenario 4, 5 och 6 

eftersom branden inte är synlig för personerna som befinner sig i biosalongerna (Frantizch, 2000). 
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7 Utrymning 
Utrymningstiden har i denna rapport utgått från en modell där utrymningen kan delas in i tre skeden 

(Frantzich, 2000):  

 Varseblivning 

 Beslut och reaktion 

 Förflyttning 

Tid för dessa skeden summerat ger den totala utrymningstiden. För att uppskatta tillgänglig 

tidsmarginal vägs den totala utrymningstiden mot tiden till att kritiska förhållanden uppstår. För att 

uppfylla skyddsmålen måste utrymningstiden vara kortare än tillgänglig tid innan kritiska 

förhållanden uppstår (Frantzich, 2001). För att ta hänsyn till osäkerheter och variation i 

varseblivnings-, beslut- och reaktions- och förflyttningstider tas fördelningar fram för dessa. Värden 

för varseblivnings- och besluts- och reaktionstiden används från data från praktiska försök där 

personer studerats vid utrymning. Förflyttningstiden simuleras i Pathfinder. 

7.1 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden är den tid det tar för personer att bli medvetna om att någonting har hänt. Det är 

flera faktorer som påverkar varseblivningstiden. Om personerna som befinner sig i lokalen inte ser 

branden eller brandgaserna tar det längre tid för dem att bli medvetna som situationen. Det är inte 

ovanligt att detektorer i lokaler upptäcker branden före personerna i lokalen gör det. Om brandlarm 

saknas eller om detta felfungerar blir varseblivningstiden längre. Om detektorerna fungerar är den 

maximala varseblivningstiden den tid det tar för detektorn att detektera branden. Detta går således att 

påverka med val av detektor. Även placeringen av detektorerna påverkar detektionstiden och därmed 

varseblivningstiden (Frantizch, 2000, Frantzich, 2015). 

7.2 Besluts- och reaktionstid 

Under besluts- och reaktionstiden tolkar personerna de intryck de har fått, vilka kan vara visuella i 

form av att se själva branden eller auditiva som exempelvis utrymningslarm. I detta skede beslutar 

även personerna hur de ska agera, det vill säga om det ska exempelvis släcka branden, lämna lokalen 

eller inte göra någonting alls. Besluts- och reaktionstiden innefattar således beslut om att utrymma 

men även val av utrymningsväg. För val av utrymningsväg är skyltar och belysning avgörande för att 

informera och guida personer till närmaste utrymningsväg. I detta skede påverkar även sociala 

faktorer då personer ofta inte är benägna att bryta mot normer, exempelvis om ingen i lokalen har 

börjat röra sig är personerna mer benägna att sitta kvar. Detta kan leda till att besluts- och 

reaktionstiden förlängs (Frantizch, 2000, Frantzich, 2015). 

7.3 Förflyttningstid 

Förflyttningstiden är sedan den tid då själva utrymningen av lokalen sker och är från att personen 

börjar förflytta sig tills att denna befinner sig utomhus. Detta skede varierar beroende på hur lång 

sträcka som ska gås och hur många personer som ska utrymma. Beroende på exempelvis ålder, 

funktionsnedsättning och alkoholpåverkan varierar även denna tid mellan personer (Frantizch, 2000, 

Frantzich, 2015). 
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7.4 Tidsmarginal 

För att utrymningen ska vara säker för samtliga personer i lokalen bör det finnas en tidsmarginal från 

det att sista personen har lämnat lokalen till det att kritiska förhållanden uppstår. Denna beräknas 

enligt Ekvation 1 (Frantizch, 2000).  

𝑡𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡 − 𝑡𝑣𝑎𝑟𝑠𝑒 − 𝑡𝑏𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡 & 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡 − 𝑡𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡 Ekvation 1 

7.5 Människors beteende vid brand 

Då personer befinner sig i en lokal där antingen en brand uppstår eller ett utrymnings- eller brandlarm 

ljuder är det generellt vissa beteenden som uppstår. Personer som är i lokalen med andra personer, en 

grupp människor, är benägna att följa gruppen. Detta innebär att om någon eller några reagerar och 

börjar utrymma lokalen är det mer sannolikt att gruppen utrymmer än om ingen i gruppen tar 

initiativet till att lämna lokalen. Personerna som ingår i gruppen är ofta väldigt benägna att vara 

tillsammans, det vill säga att de vill få med samtliga personer i gruppen och personer i gruppen bryter 

sig sällan loss från gruppen och agerar själva. Ett annat beteende som har observerats i 

undersökningar är att personer går till de utgångar som de känner till. I samlingslokaler är detta 

vanligen huvudingången eller den väg som kan använde för att komma till lokalen. Detta kan då 

innebära att personer missar närmaste utrymningsväg och går en längre väg än nödvändigt. Miljön 

och situationen som personerna befinner sig i påverkar även hur personer agerar. Sociala faktorer 

påverkar beteende i stor utsträckning då personer ofta inte är benägna till att agera på ett sätt som kan 

framställa agerandet på ett negativt sätt, det vill säga personer vill inte göra fel (Nilsson, 2015). 

Då det förekommer alkohol i lokaler påverkar även detta människors beteende vid brand eller larm. 

Beroende på berusningsgrad påverkas bland annat en persons omdöme, uppmärksamhet förmåga att 

fokusera. Om berusningsgraden är hög påverkas även personers rörelseförmåga och gånghastighet. 

Samtliga av dessa faktorer kommer att påverka utrymningstiden vilket medför att tidsmarginalen blir 

kortare vid utrymning (Nasr & Wall, 2012). 
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8 Scenario 1: Brand i förråd i nattklubb 
I detta avsnitt behandlas brand i förrådet i nattklubben mer ingående. I Figur 4 kan förrådets placering 

i nattklubben ses.  

8.1 Effektutveckling 

Ett värsta troliga scenario har för branden representerats vid en första simulering. Maxeffekten 

begränsas av ventilationsförhållandena i förrådet, men vid förbränning förutsätts att allt inströmmande 

syre i massflödet av luft in i förrådet förbränns, det vill säga att massprocenten syre går från 23 – 0 %. 

Brandförloppet antas vid uppnådd maxeffekt vara stationärt för resterande del av förloppet. Den första 

effektkurvan används i Simulering 1 i FDS för att kontrollera om och i sådant fall när övertändning 

sker, se Figur 11.  

 

Figur 11 Effektkurva för simulering 1, brand i förråd i nattklubb. 

Vidare utvecklas ovanstående effektkurva med hänsyn taget till syretillgång. I denna simulering antas 

att förbränningen av syre sker mellan 21 – 10 % av luftens syre. Denna effektkurva används till 

simulering 4, se Figur 12. 

 

Figur 12 Effektkurva för simulering 4, brand i förråd i nattklubb. 
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För mer ingående beskrivning av beräkningsprocess och ingående parametrar vid framtagande av 

effektkurvor se Bilaga A. Handberäkningar effektkurvor. 

8.2 FDS-resultat 

Nedan redovisas resultaten från simulering 4. För vidare information om FDS-simuleringarna och hur 

resultaten tagits fram se Bilaga D. 

8.2.1 Tid till kritiska förhållanden 
Tiden till kritiska förhållanden blir för detta scenario 460 sekunder, se Tabell 6. Detta sätts till ett 

punktvärde. 

Tabell 6 FDS-resultat för Simulering 4. 

 

I scenario 1 uppnås kritiska förhållanden då sikten understiger 5 meter och brandgaslagrets höjd når 

1,85 meter. De svarta markeringarna beskriver framfarten då sikten understiger fem meter. När hela 

lokalens sikt understiger fem meter antas brandgaslagrets höjd vara 1,85 meter, vilket ses i Figur 13. 

Fem meter används eftersom ett kösystem kommer att bildas till utrymningsvägarna (Boverket 2). I 

Figur 13 nedan kan det ses när brandgaslagrets höjd har sjunkit ner till kritisk höjd, det vill säga 1,85 

meter. De svarta markeringarna beskriver framfarten då sikten understiger fem meter. 

 

Kriterium Tid till kritisk nivå [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,85 m ovan golv 

 

460 

Sikt 10 m, 2,0 m ovan golv 

 

220  

Sikt 5 m, 2,0 m ovan golv 

 

275 

Värmedos 

 

Uppnås inte under simuleringstiden 

Temperatur, 80 °C 

 

Uppnås inte under simuleringstiden 

Värmestrålning, 2,5 kW/m2 

 

Uppnås inte under simuleringstiden 

Toxicitet, 2,0 m ovan golv 

Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2 000 ppm 

Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 % 

Syrgaskoncentration (O2) > 15 % 

Uppnås inte under simuleringstiden 
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Figur 13 Tid till kritiskt förhållande i nattklubben. 

8.3 Utrymningsscenario och ingående parametrar 

I scenariot med brand i förråd i nattklubb antas det att utrymningsvägen genom huvudingången till 

nattklubben blockeras på grund av branden. En av utrymningsvägarna består av en loftgång som 

passerar utanför fönsterrutorna till förrådet, se Figur 14. Eftersom vetskapen om vilka sorts fönster det 

är i förrådet inte finns antas de gå sönder då temperaturen uppnår 130˚C, vilket är ett konservativt 

antagande (Roby and Skelly, 1991).  
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Figur 14 Nödutgången från nattklubben med balkong. Fönstren går in till förrådet i nattklubben. 

I Figur 15 ses att kriterier för acceptabel utrymning inte uppnås för loftgången då temperaturen 

utanför loftgången överstiger 130˚C och därför används den inte i utrymningssimuleringen. Därmed 

har personerna i nattklubben två utrymningsvägar att välja mellan, se Figur 4. De två 

utrymningsvägarna leder via spiraltrappor ut till det fria. Dörrar till de två utrymningsvägarna är 

gjorda av glas och är 0,8 meter breda. Det höga personantalet i lokalen samt att personerna kan 

förväntas vara alkoholpåverkade kan fördröja utrymningen. Enligt BBR är ett rimligt antagande att 

göra att det vistas 2,5 personer/m2 nettoarea i en danslokal. Lokalen är 550 m2 vilket skulle ge att det 

får vistas ungefär 1300 personer i lokalen. Maxantalet tillåtna personer i lokalen är 1000 personer och 

därför antas det att maxantalet personer befinner sig i lokalen. Gånghastigheten för personerna i 

simuleringen sätts till 1,19 m/s i nattklubben och 0,75 m/s i trapporna (Boverket 1).  

 

Figur 15 Fönsterrutorna går sönder vid brand i förråd i nattklubb och temperaturen överstiger 130 °C. 
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8.3.1 Varseblivningstid 
Varseblivningstiden antas vara tiden till att brandlarmet aktiveras, det vill säga detektionstiden 33 

sekunder. Då det finns tre detektorer i förrådet antas det att det inte blir någon skillnad i 

varseblivningstiden även om en av detektorerna skulle felfungera. Då personerna som vistas i 

nattklubben inte kommer att se branden men kan komma att se röken från rummet antas även personer 

i lokalen kunna upptäcka branden redan efter 30 sekunder (Boverket 2). Då fördelningen bygger på få 

värden antas en uniform fördelning mellan minvärdet 30 sekunder och maxvärdet 33 sekunder enligt 

nedan. 

RiskUniform(30;33) 

8.3.2 Beslut- och reaktionstid 
Värden för besluts- och reaktionstid är tagna ur Utrymning av nattklubb – Resultat från två 

fullskaleförsök (Nasr & Wall, 2012) som baseras på praktiska försök i en nattklubb. I försöket 

uppskattades att det fanns 100 – 150 personer i lokalen. I försöket uppmanade personalen personerna i 

lokalen att utrymma vilket stämmer med den utbildning som personalen har som jobbar på Safiren. 

Därför antas värdena från försöket vara representativa för detta scenario. Beslut- och reaktionstiden 

tilldelas en triangulär sannolikhetsfördelning med min- och maxvärden samt ett medelvärde som 

vanligaste värdet. 

RiskTriang(10;30;70) 

8.3.3 Förflyttningstid 
Förflyttningstiden fås ur simulering i Pathfinder och sätts som ett punktvärde. Med maxantalet 1000 

personer i lokalen ger simuleringen en flyttningstid på 738 sekunder, se Tabell 25. 

8.4 Resultat 

Efter simulering i @Risk fås en tidsmarginal med ett negativt medelvärde på ungefär fem och en halv 

minut. Detta betyder att utrymningen med avseende på personsäkerhet inte anses säker för detta 

scenario och åtgärder behöver vidtas. I Figur 16 ses ett 95 % konfidentintervall för tidsmarginalen. 

 

Figur 16 Tidsmarginal för brand i garderob i nattklubb. 



28 

 

I Figur 17 ses tidpunkten i utrymningen då kritiska förhållanden uppnås i nattklubben. Tidpunkten är 

baserad på tid till kritiska förhållanden subtraherat med ett medelvärde av varseblivningstiden, ett 

medelvärde av beslut- och reaktionstiden. Kritiska förhållanden uppstår då 220 av 1000 personer har 

utrymt. Alltså befinner sig fortfarande 780 personer i lokalen vid tid till kritiska förhållanden.  

 

Figur 17 Tidpunkten för kritiska förhållanden vid utrymning av nattklubben. 
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9 Scenario 2: Brand i garderob i pelarsalen 
I detta avsnitt behandlas branden i garderoben som ligger i anslutning till pelarsalen på plan 1 mer 

ingående. I Figur 4 ses en principskiss över plan 1 där garderobens och pelarsalen placering kan 

utläsas. 

9.1 Effektutveckling. 

Ett värsta troliga scenario har för branden representerats vid en första simulering. Beräkningar gjorda i 

Bilaga A. Handberäkningar effektkurvor, visar att förloppet blir ventilationskontrollerat, men vid 

förbränning förutsätts att allt inströmmande syre i massflödet av luft in i förrådet förbränns, det vill 

säga att massprocenten syre går från 23-0%. Fram till att maxeffekt uppstår i rummet följer tillväxten 

en andragradskurva enligt Figur 18. Vid uppnådd maxeffekt antas brandförloppet vara stationärt 

resterande utav tiden som förbränning fortgår. Den första effektkurvan används i Simulering 2 i FDS 

för att kontrollera om och i sådant fall när övertändning sker, se Figur 18. 

 

Figur 18 Effektkurva för simulering 2, brand i garderob i pelarsalen. 

Vidare utvecklas ovanstående effektkurva med hänsyn taget till syretillgång. I denna simulering antas 

att förbränningen av syre sker mellan 21 – 10 % av luftens syre. Denna effektkurva används till 

simulering 5, se Figur 19. För mer ingående beskrivning av beräkningsprocess och ingående 

parametrar vid framtagande av effektkurvor se Bilaga A. 
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Figur 19 Effektkurva för simulering 5, brand i garderob i pelarsalen. 

9.2 FDS-resultat 

I Scenario 2 uppnås kritiska förhållanden då sikten understiger 5 meter och brandgaslagrets höjd når 

1,85 meter. När hela lokalens sikt understiger fem meter antas brandgaslagrets höjd vara 1,85 meter. 

För vidare information om FDS-simuleringarna och hur resultaten tagits fram se Bilaga D. 

9.2.1 Tid till kritiska förhållanden 
Enligt Tabell 7 nedan uppstår kritiska förhållanden efter 128 sekunder, detta sätts till ett punktvärde.  

Tabell 7 FDS-resultat för Simulering 5. 

Kriterium Tid till kritisk nivå [s] 

Brandgaslagrets höjd, 1,85 m ovan golv 

 

128 

Sikt 10 m, 2,0 m ovan golv 

 

98 

Sikt 5 m, 2,0 m ovan golv 

 

100 

Värmedos 

 

Uppnås inte under simuleringstiden 

Temperatur, 80 °C 

 

250 

Värmestrålning, 2,5 kW/m2 

 

Uppnås inte under simuleringstiden 

Toxicitet, 2,0 m ovan golv 

Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2 000 ppm 

Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 % 

Syrgaskoncentration (O2) > 15 % 

 

260 
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I Figur 20 ses tidpunkten då kritiskt förhållande uppnås i simulering 5. 

 

Figur 20 Tid till kritiska förhållanden i pelarsalen. 

9.3 Utrymningsscenario och ingående parametrar 

Branden i garderoben antas omöjliggöra utrymning via entrén i lokalens nedre del. Detta ger att två 

utrymningsvägar via spiraltrappor finns tillgängliga. Båda dörrarna är 0,85 meter breda och består av 

glas. Bord och stolar antas vara utplacerade i lokalen vilket försvårar utrymningen, vilket är sannolikt 

vid exempelvis lunchtid. Personerna förväntas befinna sig utspritt i lokalen, främst vid borden. 

Enligt BBR är ett rimligt antagande att det befinner sig 3,0 personer/m2 i en pub-lokal och 1,0 

personer/m2 minus arean för lös inredning i en restaurang. Lös inredning kan exempelvis vara bord 

och stolar. Maxantalet personer för lokalen är satt till 250 personer och arean minus garderobens area 

är ungefär 320 m2. Under besöket uppskattades att 100 m2 är lös inredning. Skulle det vara 

pubverksamhet i lokalen skulle detta ge ungefär 960 personer som vistas i lokalen vilket kraftigt 

överstiger maxantalet tillåtna personer i lokalen. Då det i detta scenario antas vara både restaurang 

och pub-verksamhet sätts antalet personer i lokalen till maxantalet 250 personer. I scenariot antas det 

att det befinner sig både sittande personer vid bord och stående personer vid baren. 

9.3.1 Varseblivningstid 
Enligt BBRAD (3:2:2) bör varseblivningstiden för en person som ser branden inte vara kortare än 30 

sekunder. I detta scenario kan personer som vistas i lokalen se branden. Tiden till att detektorn 

närmast branden aktiverar var 45 sekunder. Varseblivningstiden tilldelas därför en uniform fördelning 

mellan 30 och 45 sekunder.  

RiskUniform(30;45) 
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9.3.2 Beslut- och reaktionstid 
För att bestämma besluts- och reaktionstid studeras resultatet från Varseblivningstid och reaktionstid 

vid utrymning (Frantzich, 1993) som bygger på försök i restauranger i IKEA-varuhus. Personerna vill 

under försöken i stor utsträckning sitta kvar, avsluta sin måltid och sedan ta på sig ytterkläder innan 

de börjar förflytta sig. Min- och maxtider tas från  där kortaste respektive längsta tiden för samtliga tre 

försök ger besluts- och reaktionstiden 35-100 sekunder. Med en varseblivningstid på mellan 30 – 45 

sekunder och en besluts- och reaktionstid på 35-100 sekunder så skulle personerna i lokalen inte 

påbörja utrymningen förrän 65 – 145 sekunder in i brandförloppet. 

Tabell 8 Besluts- och reaktionstid för restaurang (Frantzich, 1993). 

Plats Örebro [s] Västerås [s] Älmhult [s] 

Varuhusdelen 

 

30 (19-54) 27 (9-46) 26 (15-50) 

Restaurangdelen 

 

50 (35-73) 51 (40-67) 62* (45-100) 

Kassan* 

 

50 (51-57) 31 (27-38) 83 (35-130) 

*Baserat på ett fåtal observationer. 

Enligt Tabell 7 ovan blir det kritiska förhållanden i rummet redan efter 128 sekunder. Det inte är 

rimligt att anta att vissa personer i lokalen inte har påbörjat utrymningen då kritiska förhållanden har 

uppstått. Med detta som grund antas min- och maxvärdet för den totala tiden, för både 

varseblivningstiden samt besluts- och reaktionstiden, vara då röken kommer in i lokalen och då den 

når slutet på bardisken, se Figur 21 och Figur 22. Då röken når slutet på bardisken anses alla personer 

ha sett branden och reagerat. Detta ger då en besluts- och reaktionstid mellan 10 och 20 sekunder. Då 

dessa siffor bygger på antaganden från simuleringen antas en uniform sannolikhetsfördelning. 

RiskUniform(10;20) 

 

Figur 21 Rökutveckling i pelarsalen. Mintiden för varseblivningstid samt besluts- och reaktionstid. 
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Figur 22 Rökutveckling i pelarsalen. Maxtiden för varseblivningstid samt besluts- och reaktionstid. 

9.3.3 Förflyttningstid 
Simulering i Pathfinder ger en förflyttningstid på 183 sekunder som precis som för scenario 1 sätts till 

ett punktvärde. 

9.4 Resultat 

Efter simulering i @risk fås en tidsmarginal med ett negativt medelvärde på ungefär två minuter. 

Detta betyder att utrymningen med avseende på personsäkerhet inte anses säker för detta scenario. I 

Figur 23 ses ett 95 % konfidentintervall för tidsmarginalen.  

 

Figur 23 Tidsmarginal för brand i garderob i pelarsalen. 
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I Figur 24 ses tidpunkten i utrymningen då kritiska förhållanden uppnås i pelarsalen. Tidpunkten är 

baserad på tid till kritiska förhållanden subtraherat med ett medelvärde av varseblivningstiden, ett 

medelvärde av beslut- och reaktionstiden. Kritiska förhållanden uppstår då 50 av 250 personer har 

utrymt. Alltså befinner sig fortfarande 200 personer i lokalen vid tid till kritiska förhållanden.  

 

Figur 24 Tidpunkten för kritiska förhållanden vid utrymning av pelarsalen. 
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10 Scenario 3: Brand i garderob till biograf 
I detta avsnitt behandlas branden i garderoben som ligger i anslutning till den stora och den lilla 

biografen på bottenplan mer ingående. I Figur 2 ses en principskiss över bottenplan där garderobens 

och biografernas placering kan utläsas. 

10.1 Effektutveckling 

Likt de andra scenarierna har ett värsta troliga scenario modellerats för branden i garderoben. Även i 

detta fall begränsas förloppet av ventilationsförhållandena in till garderoben. Maxeffekten blir något 

lägre när hänsyn tas till detta och fram till maxeffekt följer branden en andragradskurva. Allt syre i 

massflödet luft som flödar in i utrymmet antas förbrännas. Den första effektkurvan används i 

Simulering 3 i FDS för att kontrollera om och i sådant fall när övertändning sker, se Figur 25. 

 

Figur 25 Effektkurva för scenario 3, brand i garderob utanför biograf. 

Vidare utvecklas ovanstående effektkurva med hänsyn taget till syretillgång. I denna simulering antas 

att förbränningen av syre sker mellan 21 – 10 % av luftens syre. Denna effektkurva används till 

simulering 6, se Figur 26. 
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Figur 26 Effektkurva för scenario 6, brand i garderob utanför biograf. 

För mer ingående beskrivning av beräkningsprocess och ingående parametrar vid framtagande av 

effektkurvor se Bilaga A. 

10.2 FDS-resultat 

I Figur 27 ses tidpunkten då kritiska förhållande uppnås. I Scenario 3 uppnås kritiska förhållanden då 

sikten understiger 5 meter och brandgaslagrets höjd når 1,85 meter. De svarta markeringarna 

beskriver framfarten då sikten understiger fem meter. När hela lokalens sikt understiger fem meter 

antas brandgaslagrets höjd vara 1,85 meter, vilket ses i Figur 27. För vidare information om FDS-

simuleringarna och hur resultaten tagits fram se Bilaga D. 
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Figur 27 Tid till kritiska förhållanden på bottenplan vid biografen. 

10.2.1 Tid till kritiska förhållanden 
Enligt Tabell 9 blir tid till kritiska förhållanden 379 sekunder för detta scenario. Detta sätts till ett 

punktvärde. 

Tabell 9 FDS-resultat för Simulering 3. 

Kriterium Tid till kritisk nivå [s] 

Brandgaslagrets höjd, 2,3m ovan golv 

 

379 

Sikt 10 m, 2,0 m ovan golv 

 

294 

Sikt 5 m, 2,0 m ovan golv 

 

297 

Värmedos 

 

Uppnås inte under simuleringstiden 

Temperatur, 80 °C 

 

Uppnås inte under simuleringstiden 

Värmestrålning, 2,5 kW/m2 

 

Uppnås inte under simuleringstiden 

Toxicitet, 2,0 m ovan golv 

Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2 000 ppm 

Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 % 

Syrgaskoncentration (O2) > 15 % 

 

Uppnås inte under simuleringstiden 
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10.3 Utrymningsscenario och ingående parametrar 

I den större biografen antas utrymningsvägen vid logen i lokalens övre del vara otillgänglig då den 

inte syns från biografdelen och inte är skyltad till. Ingen utrymning antas ske via huvudentrén från 

stora eller lilla biografen då detta leder ut i lokalen där branden antas vara placerad. I övrigt antas de 

andra utrymningsvägarna vara tillgängliga, det vill säga en utrymningsväg i vardera biografen.  

För biograferna antas antalet personer i lokalerna vara samma som antalet sittplatser i salongerna, 

detta i enlighet med BBRs rekommendation. Detta ger att det antas befinna sig 89 personer i lilla 

salongen. Maxantalet tillåtna personer i stora salongen är 250 personer. Då det antas vara ett stort 

evenemang i stora salongen antas det att det är fullsatt med 177 personer samt att 73 personer arbetar 

på scenen.  

10.3.1 Varseblivningstid 
Det antas att det befinner sig någon person i foajén utanför biografsalongerna. Detta ger att likt 

tidigare scenario sätts en kortaste tid för varseblivning till 30 sekunder då personen i fråga manuellt 

aktiverar larmet. Detta antas vara då en person befinner sig i foajén och upptäcker branden. 

Maxvärdet för varseblivningstiden sätts till detektionstiden, vilken är 35 sekunder. Detta ges en 

uniform sannolikhetsfördelning enligt nedan. 

RiskUniform(30;35) 

10.3.2 Beslut- och reaktionstid 
Beslut- och reaktionstiden för personerna i biografsalongerna är tagna från Tid för utrymning vid 

brand (Frantzich, 2000) som bygger på praktiska försök i biograf med 135 sittplatser. Kurvorna i 

Figur 28 beskriver fördelningen för beslut- och reaktionstid för sex olika larmtyper. Det larm som är 

aktuellt i biograferna är talat meddelande (man), det vill säga den näst sista kurvan från vänster i 

diagrammet. Min- och maxvärden utläses till 15 sekunder respektive 60 sekunder i kurvan. Vanligaste 

värdet antas ligga i intervallet 5-80% då störst förändring sker här. Linjärt växande antas i intervallet 

varvid det vanligaste värdet ligger efter halva y-stegringen, cirka 37,5% ((80-5)/2), och utläses till 27 

sekunder. Beslut- och reaktionstiden tilldelas sammantaget en triangulär fördelning med max- och 

minvärde på 15 sekunder och 60 sekunder samt ett vanligaste värde på 27 sekunder.  

RiskTriang(15,27,60) 

 

Figur 28 Diagram över besluts- och reaktionstiden för olika larmtyper i biograf (Frantzich, 2000).  
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10.3.3 Förflyttningstid 
Enligt samma resonemang som tidigare scenario sätts förflyttningstiden till ett punktvärde enligt 

resultat från simulering i Pathfinder vilket ger ett värde på 117 sekunder. 

10.4 Resultat 

Resultatet gav en tidsmarginal med ett positivt medelvärde på ungefär tre minuter, se Figur 29. Detta 

betyder personerna i lokalen hinner utrymma innan kritiska förhållanden uppstår och utrymningen 

anses därmed säker. 

 

Figur 29 Tidsmarginal för brand i garderob vid biograf. 
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11 Möjliga åtgärder 
Nedan diskuteras möjliga åtgärder för de tre scenarierna samt möjliga generella åtgärder för objektet.  

11.1 Möjliga åtgärder för nattklubb 

Nattklubbslokalen klarar inte utrymning enligt förenklad dimensionering då dörrarna är för smala och 

avståndet till närmaste utrymningsväg är för långt. Det borde inte heller vara spiraltrappor ut från 

lokalen och en utrymningsplats för handikappade borde finnas, avsnitt 4 Befintligt brandskydd 

jämfört med BBR. 

Den analytiska dimensioneringen visar att åtgärder behöver vidtas då en negativ tidsmarginal på -346 

sekunder fås för det granskade scenariot.  

11.1.1 Klassad dörr in till förrådet 
En möjlig åtgärd i nattklubben är att installera en brandklassad dörr i till förrådet. Detta skulle minska 

spridningen av giftiga brandgaser från förrådet till nattklubben och därmed öka tiden till kritiska 

förhållanden i nattklubben. Den klassade dörren bör även vara självlåsande vid stängning.  

11.1.2 Breddning av utrymningsdörrar 
Dörrarna bör enligt BBR vara minst 1,20 meter breda. Huvudingången består av en dubbeldörr där 

endast den ena försedd med panikregel och används som utrymningsväg. En enkel åtgärd är att sätta 

upp en regel på den andra dörren och på så sätt öka den totala dörrbredden till 1,6 meter. Resterande 

utrymningsdörrar leder ut till spiraltrappor, även dessa är för smala. En möjlig åtgärd skulle vara att 

byta till bredare dörrar men då personflödet stoppas upp när personerna når spiraltrapporna anses inte 

denna åtgärd meningsfull.  

11.1.3 Brandklassade fönster i förråd 
I scenario 1 har det antagits att utrymningsvägen via loftgången utanför förrådet inte kan användas på 

grund av att fönstren går sönder. Detta är ett konservativt antagande då dagens fönster i allmänhet 

håller för brandpåfrestning, men som gjordes eftersom inga uppgifter om de befintliga fönstren fanns. 

Installation av brandklassade fönster i förrådet är en möjlig åtgärd för att säkerställa att 

utrymningsvägen går att använda även vid brand i förråd. Detta är dock en relativt dyr åtgärd. Det är 

även svårt att avgöra huruvida personerna i lokalen skulle välja att använda denna utrymningsväg när 

de ser en sådan kraftig brand.  

11.1.4 Minskning av maximalt tillåtet personantal 
En alternativ åtgärd är att minska personantalet som får vistas i lokalen. Enligt förenklad 

dimensionering enligt BBR borde lokalen vara avsedd för högst 150 personer eftersom dörrbredden är 

mindre än 1,20 meter. En annan rekommendation i BBR är att högst 150 personer per meter 

utrymningsdörrbredd får vistas i rummet. Om åtgärd med regel på andra dörren i huvudingången 

utförs skulle detta ge ett maximalt personantal i rummet på 607 personer. Detta anses vara en okej 

åtgärd då information från objektet pekar på att det väldigt sällan är mer än 400 personer i lokalen.  

Total dörrbredd: 0,81*5=4,05m 

Totalt antal personer: 4,05*150=607,5st 

11.1.5 Utrymningsplats 
Vid nybyggnad ska det finnas två oberoende utrymningsplatser för funktionshindrade, se avsnitt 4.5.4. 

På grund av att det är en äldre byggnad är det inget krav på att införa utrymningsplatser. Det 

rekommenderas dock starkt att objektet ser över utrymningsmöjligheterna för funktionshindrade. Vid 

utförandet av detta kan exempelvis Boverkets eller Arbetsmiljöverkets rekommendationer följas.  
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11.1.6 Förflyttning av WC-skylt 
En WC-skylt som blockerar en utrymningsskylt finns upphängd i taket utanför nattklubben, se Figur 

30. Det rekommenderas att denna skylt förflyttas så att utrymningsskylten blir fullt synlig.  

 

Figur 30 Blockering av uppsatt utrymningskylt. 

11.1.7 Se över larmlagring 
Huruvida larmlagring endast används gentemot räddningstjänsten eller om det används för 

utrymningslarmet i lokalerna är i dagsläget osäkert. Om det används i lokalerna så att 

utrymningslarmet kan försenas så ska detta tas bort eller göras om så att det endast används mot 

räddningstjänsten. En ökning av varseblivningstiden på minst 30 sekunder vilket det tar för 

personalen att kolla igenom lokalen skulle göra att lokalen inte längre är säker ur 

utrymningssynpunkt.  

11.2 Möjliga åtgärder för pelarsalen 

Pelarsalen uppfyller inte alla rekommendationer i BBR. Den dimensionerande analysen för scenariot 

ger en tidsmarginal på -133 sekunder. Nedan följer möjliga åtgärder för att öka tiden till kritiska 

förhållanden och minska utrymningstiden. 

11.2.1 Sprinkler i garderoben 
En möjlig åtgärd i pelarsalen är att ett sprinklersystem installeras över garderoben. Detta skulle dämpa 

brandens effektutveckling och öka tiden till kritiska förhållanden och därmed öka tidsmarginalen vid 

utrymning. Då det redan finns ett sprinklersystem installerat i garderoben vid biografen på bottenplan 

blir kostnaderna inte så höga för att installera ett även här. 

11.2.2 Breddning av utrymningsdörrar 
Enligt BBR bör utrymningsdörrar i samlingslokaler med mer än 150 personer vara minst 1,2 meter 

breda. En enkel åtgärd i pelarsalen är att dörren i huvudingången breddas med en meter så att det finns 

en panikregel per dörr, Figur 31. Resterande dörrar i pelarsalen leder till spiraltrappor. Dessa dörrar 

borde breddas med 40 centimeter och spiraltrappor borde egentligen bytas ut. Enligt samma 

resonemang som i nattklubben att personflödet stoppas upp i spiraltrapporna anses en åtgärd att byta 

ut spiraltrapporna inte rimlig. 
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Figur 31 Utrymningsdörr genom huvudingången från pelarsalen. 

11.2.3 Minska tillåtet personantal 
På samma sätt som i nattklubben kan det högsta tillåtna personantalet minskas som en alternativ 

lösning till att bredda utrymningsdörrar. Detta skulle göra att den totala utrymningstiden minskar.  

11.2.4 Rökdetektor i garderoben 
En enkel åtgärd är att installera en rökdetektor i garderoben vilket skulle minska varseblivningstiden 

vid scenario 2. 

11.3 Möjliga åtgärder för biograferna 

Enligt den analytiska dimensioneringen av brandsäkerheten i biosalongen uppnås skyddsmålen (se 

kap 4), därmed krävs inga åtgärder. Däremot finns möjliga åtgärder som rekommenderas.  

11.3.1 Aktivera befintligt sprinklersystem 
I det simulerade scenariot antas att dörren mellan garderoben och biografen öppen. Sannolikheten för 

att någon skulle öppna dörren är relativt hög eftersom det är dörren där biogästerna kom in. Detta 

skulle förvärra förhållandena betydligt och personsäkerheten kan i detta fall inte garanteras. Därför 

rekommenderas att det befintliga sprinklersystemet i garderoben aktiveras. Detta är en enkel åtgärd då 

det redan finns ett sprinklersystem installerat.  

11.3.2 Utrymningsväg vid scenen i stora biografen 
Vid scenen i stora biografen finns en utrymningsväg som inte är skyltad till. Dessutom leder 

utrymningsvägen ut på en plattform som sitter cirka en meter över marken, se Figur 32. 

Rekommenderade åtgärder här är att sätta upp skyltning till utrymningsvägen samt att en trappa nerför 

plattformen monteras upp.  
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Figur 32 Utrymningsväg från scenen i stora biografen. 

11.4 Övriga möjliga åtgärder 

Nedan följer möjliga åtgärder för resten av byggnaden. 

11.4.1 Tätning av brandcellsgräns butik 
Brandcellsgränsen till butiken är inte tät och för att hindra brandspridning ska detta åtgärdas. 

11.4.2 Nödbelysning i lokalen 
Enligt uppgift finns ingen nödbelysning installerat i Safiren. Då det är ett krav i BBR att det ska finnas 

i samlingslokaler i BR1 byggnader anses det att nödbelysning ska installeras.   

11.4.3 Ta bort draperier 
I nattklubben och i pelarsalen hänger finns draperier upphängda och i vissa fall skymmer de 

utrymningsdörrar, se Figur 33. Det rekommenderas att dessa tas bort så att alla utrymningsdörrar blir 

fullt synliga. 

 

Figur 33 Utrymningsdörr i pelarsalen. 
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11.4.4 Ventilationssystemet 
Ventilationssystemet bör ses över då ingen information om detta finns. Om inte redan installerat 

rekommenderas brandgasspjäll där ett aggregat förtjänar flera brandceller. 
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12 Validering av åtgärder 
Nedan följer validering av föreslagna åtgärder för att testa om skyddsmålen uppnås med dessa. 

12.1 Scenario 1: Brand i förråd i nattklubb 

Åtgärder som föreslås i nattklubben är brandklassad dörr till förrådet, minska personantalet samt 

bredda huvudingången. Eftersom åtgärden med brandklassad dörr inte kan garantera 

utrymningssäkerheten vid brand utanför förrådet görs validering av åtgärder för ett möjligt scenario 

utanför förrådet. 

12.1.1 Brandklassad dörr till förråd i nattklubb 
Enligt BBR bör en avskiljande konstruktion ha klassen E30. Detta betyder att väggarna förhindrar 

brand- och rökspridning i 30 minuter enligt en standardbrandkurva. Dörren bör vara brandklassad 

enligt E 30-C. C:et betyder att det även ska finnas dörrstängare (SP, 2015-05-11). Eftersom 

utrymningen av nattklubben tar mindre än 30 minuter är klassningen godkänd.    

12.1.2 Minska personantalet och bredda huvudingången till nattklubb 
Även om en brandklassad dörr installeras till förrådet så behöver åtgärder med utrymning vidtas i 

nattklubben eftersom det finns risk att brand uppstår utanför förrådet. En rimlig och enkel åtgärd är att 

sätta upp en regel till på huvudingången och på så sätt dubbla dörrbredden. Eftersom det enligt uppgift 

väldigt sällan befinner sig 1000 personer i nattklubben och för att öka utrymningsmöjligheterna bör 

det högsta tillåtna personantalet sänkas. Nya simuleringar i Pathfinder där huvudingången är 

tillgänglig och där huvudingången är breddad ger en förflyttningstid på 263 sekunder för 1000 

personer. För 600 personer tar förflyttningstiden istället 166 sekunder, se Tabell 25. 

På grund av tidsbrist kan inte en ny simulering göras i FDS med en brand i mitten av lokalen. Enligt 

simuleringar i FDS är tiden till kritiska förhållanden 460 sekunder för brand i förråd. En brand i 

mitten av lokalen skulle möjligtvis ge en snabbare rökspridning. Det finns dock inte lika mycket 

brandbelastning som i förrådet någon annanstans i nattklubben varför en brand mitt i lokalen skulle bli 

betydligt mindre. Tiden till kritiska förhållanden på 460 sekunder är därmed en konservativ 

bedömning för en brand mitt i lokalen och används för att jämföra med utrymningstiden med åtgärder. 

Det finns likadana detektorer uppsatta i nattklubben som i förrådet varför detektionstiden antas vara 

samma. Varseblivningstiden och besluts- och reaktionstiden antas vara något lägre eftersom 

personerna i lokalen kan se branden. Varseblivningstiden ges en uniform fördelning mellan 30-33 

sekunder och besluts- och reaktionstiden sätts till en uniform fördelning mellan 10-20 sekunder.  

12.2  Scenario 2: Brand i garderob i pelarsalen 

De åtgärder som föreslås i pelarsalen är sprinkler i garderoben, breddning av utrymningsdörrar samt 

minskning av tillåtet högsta personantal. Nedan följer validering av dessa åtgärder.  

12.2.1 Sprinkler 
För att validera åtgärden med sprinkler i pelarsalen görs en ny simulering i FDS. För framtagning av 

ny effektkurva med sprinkler se bilaga F Sprinkler. I simuleringsresultaten kan det utläsas att 
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brandgaslagrets höjd ligger på 1,85 meter i större delen av lokalen och därmed att kritiska 

förhållanden uppstår efter cirka 220 sekunder, se Figur 34. 

 

Figur 34 Brandgaslagrets höjd i pelarsalen med sprinkler. 

En ny simulering i @Risk ger ett medelvärde av tidsmarginalen på -15 sekunder då sprinkler är 

installerat, se Figur 35. Detta betyder att utrymningen inte kan anses säker då man endast har sprinkler 

som åtgärd. Tidsmarginalen har dock ökat med 91 sekunder gentemot utan åtgärd, varför sprinkler 

ändå anses vara en lämplig lösning tillsammans med övriga åtgärder. Även om kritiska förhållanden 

uppstår innebär det inte att uppstår dödliga förhållanden för personerna som befinner sig i lokalen. 
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Figur 35 Tidsmarginal för Pelarsalen med sprinkler med 250 personer i lokalen. 

12.2.2 Minska personantalet 
I dagsläget är det tillåtna personantalet i pelarsalen 250 personer. Att endast minska personantalet är 

inte rimligt eftersom förflyttningstiden då måste minskas med över 100 sekunder. Däremot om 

sprinkler installeras samtidigt som tillåtet personantal minskas så kommer den totala utrymningstiden 

att blir kortare och tidsmarginalen blir positiv. Nya simuleringar i Pathfinder med färre personer i 

lokalen ger förflyttningstider enligt Tabell 10, där tidsmarginalen är medelvärdet. Som kan ses i 

tabellen blir tidsmarginalen positiv redan vid en sänkning av personantalet till 220 personer om 

sprinkler installeras.  

Tabell 10 Förflyttningstider och tidsmarginal för varierat antal personer i pelarsalen med sprinkler.  

Antal personer Förflyttningstid [s] Tidsmarginal med sprinkler [s] 

250 183 -15,5 

220 159 8,6 

200 146 21,5 

 

12.2.3 Öka dörrbredden  
Utrymning via spiraltrappor bör inte användas i lokaler med ett personantal som överstiger 150 

personer. Det är dock en svår och kostsam åtgärd att byta ut spiraltrapporna. Ett förslag är att istället 

öka bredden i huvudingången till pelarsalen breddas med en meter så att det finns en panikregel per 

dörr. För att testa vilken åtgärd som ger störst effekt på resultatet görs nya simuleringar i Pathfinder 

där förflyttningstiden jämförs beroende på om det är spiraltrappor med en breddad huvudingång eller 

om det inte är några trappor och den befintliga huvudingången. Resultatet visar att en dörrbredd på två 

meter i huvudingången kompenserar den förlorade tid som utrymning via spiraltrappor innebär, se 

Tabell 11. 

Tabell 11 Förflyttningstider för pelarsalen utan spiraltrappor samt med breddad huvudingång. 

Personantal Ingen utrymningsväg blockerad, 

utan spiraltrappor [s] 

Ingen utrymningsväg blockerad, med 

åtgärd, med spiraltrappor [s] 

250 92 70 
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13 Resultat med åtgärder 
Nedan följer resultaten för tidsmarginalerna med genomförda åtgärder för samtliga tre scenarier. 

13.1 Scenario 1: Brand i förråd i nattklubb 

För scenariot brand i förråd i nattklubb med åtgärden brandklassad dörr förhindras rök- och 

brandspridning i 30 minuter och utrymningen är säker för personerna i lokalen.  

För ett scenario med en brand utanför förrådet fås en positiv tidsmarginal på ungefär en minut. Grova 

antaganden har dock gjorts vid beräkning av denna, se avsnitt 12.1.2. Som kan ses i Figur 36 så är 

tidsmarginalen positiv i samtliga fall för detta scenario och utrymningen är säker för personerna i 

lokalen.  

 

Figur 36 Tidsmarginal för brand i nattklubb med åtgärder. 

13.2 Scenario 2: Brand i garderob i pelarsalen 

Figur 37 visar att skyddsmålet uppnås med installation av sprinkler i garderoben och ett minskat 

tillåtet personantal till 220 personer. Medelvärdet av tidsmarginalen är 9 sekunder och med 95 % 

sannolikhet så kan utrymningen anses säker för samtliga personer i lokalen. 
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Figur 37 Tidsmarginal för pelarsalen med sprinkler med 220 personer i lokalen. 
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14 Känslighetsanalys 
Nedan följer en känslighetsanalys av ingående parametrar vid beräkning av tidsmarginalen. 

Sannolikheten att en detektor skulle felfungera är väldigt liten och då det finns flera detektorer 

utplacerade antas att någon annan detektor detekterar branden om en skulle felfungera. Eftersom 

objektet är försett med ett självkontrollerande brandlarmsystem är sannolikheten att detta skulle 

felfungera liten. Den vanligaste anledningen till att brandlarmsystem inte detekterar en brand är den 

mänskliga faktorn, det vill säga att någon manuellt stängt av larmet eller en sektion. Skulle 

brandlarmet felfungera och på så vis inte larma personerna som befinner sig i lokalerna kommer 

varseblivningstiden bli längre vilket ger en fördröjd utrymning.  

För personerna som befinner sig i pelarsalen kommer varseblivningstiden vid ett uteblivet larm att bli 

längre, men då de kan se branden kommer de ändå kunna upptäcka branden relativt tidigt. Med en 

brandklassad dörr till förrådet i nattklubben kommer branden inte tränga genom dörren förrän efter 30 

minuter. Skulle samma brand uppstå även med åtgärderna fast utan brandlarm, kommer personerna 

inte bli varse om brand förrän lukt av brandrök kan påvisas eller då rök blir synlig för personerna i 

lokalen. Även i detta fall att personerna kommer att kunna utrymma i tid då de kommer att ha tillgång 

till alla utrymningsvägar och tiden tills kritiska nivåer uppkommer i lokalen är längre. Det har då 

istället valts att tittas på ett scenario då samma brand är placerad i lokalen istället för i förrådet. Att 

branden har samma storlek är ett konservativt antagande eftersom brandbelastningen är lägre ute i 

lokalen än i förrådet. Som kan ses i Tabell 12 blir tidsmarginalen positiv även då brandlarmet 

felfungerar vilket ger att åtgärderna är tillräckliga för att tillgodose personsäkerheten i nattklubben. 

För biografsalongerna är branden placerad i ett annat rum med stängda dörrar mellan. Personerna som 

befinner sig i biograferna har således ingen möjlighet att se branden förrän rök kommer in i 

salongerna. Då den lilla biografen är en egen brandcell kommer personerna i denna lokal inte 

påverkas om brandlarmet felfungerar då det antas att personal eller räddningstjänsten kommer att vara 

på plats och varna personerna eller starta brandlarmet innan branden tränger igenom 

brandcellsgränsen. Personerna i stora biografen kommer bli varse branden då rök kommer in genom 

dörrarna. I simuleringarna som genomförts finns det inga dörrar mellan foajén och stora 

biografsalongen utan bara dörröppningar. Detta ger att röken lättare kan komma in i biosalongen än 

om röken skulle tränga igenom springor vid dörrarna, vilket ger att detta blir ett konservativt scenario. 

Varseblivningstiden antas vara den tid då rök kommer in över de bakersta raderna i biosalongen, se 

Figur 93 Bilaga G. 

För att kontrollera hur mycket personantal, blockerade utrymningsvägar och dörrbredd påverkar 

förflyttningstiden görs nya simuleringar i Pathfinder, se Tabell 25. I  Tabell 12 nedan ses resultaten 

från samtliga beräkningar av tidsmarginalen med de varierade parametrarna. För samtliga jämförelser 

har en parameter varierats i taget medan resterande hålls konstanta. Som kan ses i Tabell 12 nedan blir 

den största skillnaden i tidsmarginal då personantalet varieras. Detta ger att variationer i denna 

parameter ger störst inverkan på resultatet. Även antalet tillgängliga dörrar påverkar resultatet mycket 

medan dörrbredd och brandlarm påverkar mindre. 
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 Tabell 12 Känslighetsanalys för olika parametrar i nattklubben. 

Parameter Tidsmarginal [s] 

Antal tillgängliga dörrar (600, utan åtgärd)  

Alla dörrar tillgängliga 
 

-13,2 

En dörr blockerad 
 

-107,2 

Personantal (inget blockerat, utan åtgärder)  

600 
 

-13,2 

1000 
 

-140,2 

Dörrbredd (600 personer, ej blockerat)  

Ej breddade dörrar 
 

-13,2 

Breddade dörrar 
 

40,8 

Brandlarm  

Fungerar 
 

225,8 

Fungerar ej 
 

210,8 

 

I Figur 38, Figur 39 och Figur 40 nedan kan tornadodiagram för brand i förråd i nattklubb, brand i 

garderob i pelarsalen och brand i garderob vid biograf ses. Som kan ses i Figur 38 och Figur 40 är det 

besluts- och reaktionstiden som påverkar dessa scenarier mest. Detta innebär att en förändring i detta 

värde kommer att påverka resultatet mest. Besluts- och reaktionstiden är väldigt svår att påverka då 

detta är en parameter som varierar mellan personer. För brand i garderob i pelarsalen är det 

varseblivningstiden som påverkar mest, vilket innebär att tidig detektion och larmning kommer att 

vara viktig för att minska den totala utrymningstiden. 
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Figur 38 Tornadodiagram över varseblivningstiden samt besluts- och reaktionstiden för brand i förråd i nattklubb. 

 

Figur 39 Tornadodiagram över varseblivningstiden samt besluts- och reaktionstiden för brand i garderob i 

pelarsalen. 
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Figur 40 Tornadodiagram över varseblivningstiden samt besluts- och reaktionstiden för brand i garderob vid 

biograf. 
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15 Diskussion 
Katrineholms konferenscenter uppfyller idag inte alla brandtekniska krav som ställs på byggnader av 

denna verksamhetsklass. Hög brandbelastning i kombination med väldigt högt tillåtet personantal i 

lokaler har lett till att simuleringarna i FDS och Pathfinder visar på att kritiska förhållanden i vissa fall 

uppnås innan utrymning skett. Med de åtgärder som föreslås anses det dock att de kan uppnå 

tillfredsställande personsäkerhet i samtliga lokaler där problematiska brandscenarier påvisats kunna 

uppstå.  

15.1 Effektutveckling  

Vid handberäkningar av effektutvecklingen för bränderna görs flertalet antaganden och förenklingar. 

Sammantaget anses det att dessa bidrar till den största osäkerheten i våra FDS-simuleringar och därav 

osäkerheten i tiden till kritiska förhållanden.  

 

Brandens effektutveckling antas följa en andragradsfunktion, �̇� = 𝛼𝑡2. Genom att välja 𝛼-värdet 

konservativt men fortfarande verklighetsförankrat och baserat på litteraturstudier samt reella försök 

anses detta täcka in alla tänkbara bränder i aktuellt scenario. 

Brandens geometri har vid samtliga simuleringar modellerats som en kvadratisk eller rektangulär yta 

där branden börjar i en punkt och sprids med beräknad ”spread rate” i alla riktningar. Detta är 

självklart en förenkling av verkligheten. Det är svårt att simulera brandspridning och anses det att 

handberäkningar ändå hade medfört stora osäkerheter. Då samtliga scenarier simuleras i FDS 

innefattar bränder i intilliggande rum/lokaler är det framförallt maximala effekten och 

tillväxthastighet som påverkar tid till kritiska förhållanden. Spridning mellan exempelvis klädställ i 

garderober borde inte påverka branddynamiken i anslutande rum och lokaler i stor skala och 

brandspridningen anses tas hänsyn till med ”spread rate”-funktionen. ”Spread rate” bidrar även till ett 

lite mer verkligt resultat, i och med att syretillförseln i form av luftinsug i brandplymen är något högre 

initialt i jämförelse med en brand som täcker hela ytan momentant vid antändning. 

 

Sprinklerns dämpning av effektutvecklingen antas vara ner till en tredjedel, två minuter efter 

aktivering i enlighet med Boverkets allmänna råd. Det är dock inte säkert att sprinklersystemet skulle 

påverka effektutvecklingen i denna grad. Tiden till sprinklerdetektion beräknas i FDS-simulering med 

värmedetektorer som tillsätts RTI-värde och aktiveringstemperatur. Någon validering av huruvida 

värmedetektorn som används i PyroSim och sprinklerhuvudet aktiveras i enlighet med varandra 

saknas men då samma termiska egenskaper ansätts anses det vara representativt. 

 

Avsvalningsfas tas inte någon hänsyn till då tid till kritiska förhållanden uppnås i det tidigare skedet 

av brandförloppet. Hade kritiska förhållanden uppstått i senare skede hade det kunna vara relevant att 

se över en eventuell avsvalningsfas. Att samtliga brandrum i scenarierna som det gås vidare med är 

kraftigt brandbelastade är ytterligare en anledning till att hänsyn till en eventuell avsvalningsfas inte 

anses nödvändigt för helheten. 

 

Vid en första handberäkning av maxeffekten för effektkurvorna gjordes ett fel; hänsyn togs till 

förbränningseffektiviteten när det inte skulle göras. Detta har lett till en något lägre maxeffekt än vad 

som borde använts. Detta bör dock inte påverka resultatet något nämnvärt då tid till kritiska 

förhållanden inte uppstår förens strax efter förloppet har blivit stationärt. Med mycket konservativa 

skattningar i andra avseenden anses det att ett smärre fel som detta är acceptabelt. I nattklubben är 

detta dock inte fallet, här blir det kritiska förhållanden efter 460s, men effektkurvan är väldigt 

scenariospecifik och med föreslagen åtgärd (brandklassad dörr) anses detta vara säkert.  

 

De dimensionerande effektkurvorna behöver dock inte spegla verkligheten fullt ut. Det viktigaste är 

att de kan representera troliga dimensionerande scenarier med en medvetenhet om dess troliga 

felskattning. För bästa resultat bör dock simuleringar i FDS göras om. Med nya simuleringar finns 

risken att personsäkerheten minskas, framförallt i nattklubben, och personantalet kan därför komma 

att behöva sänkas ytterligare. 
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15.2 FDS 

Simuleringar gjorda i FDS är kopplade till användarens egna antaganden och förenklingar. Då vår 

kunskap om programvaran FDS och teori för beräkningsprocessen för denna är begränsad bör även 

producerat resultat reflektera detta. Detta hanteras i rapporten genom att ofta ligga på den 

konservativa sidan när antagande och skattningar behövs göras gällande parametrar som påverkar 

personsäkerheten. För att kunna konstatera om nodkonvergens har uppnåtts eller inte behövs fler 

simuleringar göras där cellstorlek varieras. Validering av resultat i form av experimentella försök på 

plats eller i laboratorier hade också varit relevant för ytterligare säkerställa resultatet. Dessa två 

parametrar är väldigt viktiga för resultatets riktighet men är väldigt tidskrävande att genomföra 

praktiskt, vilket var något som det inte fanns möjlighet att göra i denna rapport. Kontroll av 

gridoberoende lösning hade kunnat göras på vissa meshes, men på grund av problem med datorkluster 

som simuleringar genomfördes på var det tidsmässig brist även för denna validering. 

 

Då övertändningsfenomenet inte är något som kan simuleras i FDS var det något som togs hänsyn till 

vid framtagning av effektkurvorna. Simuleringar gjordes med effektkurvor som tillväxte enligt 𝛼𝑡2-

samband upp till maximal effekt och därefter hålls effekten konstant under resterande 

simuleringsperiod. Effekten antas sedan tillväxa momentant när övertändningskriterier uppnås i 

brandrummet (sker endast i scenario 3), se Bilaga D och jämför mellan Figur 77 och Figur 79. 

Kurvorna anses vara acceptabelt likvärdiga. I Figur 77 kan man se att effektutvecklingen inte är lika 

konstant som i Figur 79. Detta beror troligtvis på en lokal syrebrist som uppstår i simuleringen och att 

pyrolysgaser från branden inte förbränns direkt, vilket leder till dessa synbara ”puffar” i 

effektutvecklingen. 

 

Förhållandet mellan brandens effekt och area (HRRPUA) är en viktig parameter för FDS-resultatet. I 

ursprungssimuleringarna togs det inte hänsyn till i den grad som det borde. Dessa användes dock 

endast till att uppskatta tid till en eventuell övertändning i rummet, där det endast tittas på 

temperaturprofilen i rummet och var förbränningen sker efter en viss tid. HRRPUA har framförallt en 

påverkan på flammans karaktär; en väldigt låg HRRPUA ger mer åt en glödbrand med hög 

sotproduktion som följd och med en väldigt hög HRRPUA fås det en förbränning av jetflamma-

karaktär. Genom att använda gällande riktlinjer HRRPUA för antagna dominerande bränslen i 

utrymmena (se Tabell 17) anses använda HRRPUA representera brandscenarierna.  

 

Cellstorleken i brandrummet och en bit in i angränsande rum är tio centimeter och sedan större i 

resterande del av angränsande rum i samtliga scenarier. Detta görs för att det är i brandrummet och en 

bit in i angränsande rum som förbränningen sker och det är därför störst turbulenspåverkan, variation i 

temperatur i höjdled, strålningsintensitet och sotproduktion med mera. Anledningen till att även det 

sätts mindre celler en bit in i angränsande rum från brandrummet är för att få bra resultat då flammor 

går in i det angränsande rummet. Alla dessa parametrar simuleras bäst i ett så fint mesh med så små 

celler som möjligt och val av cellstorlek begränsas endast av tillgänglig datorkapacitet. 

 

Sikten har i simuleringarna uppmätts med slicefiles sett över alla mesher i aktuell simulering. Sikten 

beräknas utefter andelen sotpartiklar och röktätheten i den specifika punkten i slicen. Detta innebär i 

praktiken att står man i en punkt så bör sikten vara dålig i alla riktningar. Vid utrymning är detta inte 

nödvändigtvis det intressanta utan man vill veta hur bra sikten är i en viss riktning, till exempel mot 

en utrymningsväg. Vid bedömning av kritiska förhållanden gällande sikten i lokalen resonerades det 

som att när den sjunker under godtagbar nivå runt utrymningsvägarna uppstår kritiska förhållanden. 

Ett alternativ till detta tillvägagångssätt hade kunnat vara att använda oss av så kallade beams vid 

intressanta punkter i lokalen. Dessa siktmätare mäter ljusintensitetsdämpningen över en sträcka och en 

siktmätare med längre sträcka behöver en hög röktäthet för att utlösa och vice versa. Längden man 

väljer att placera dessa beams blir alltså väldigt avgörande för när de utlöser. Med utgångspunkt i 

detta anses det därför att tillvägagångssättet i form av ingenjörsmässig bedömning av slicefilen är att 

föredra. 
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Soot Yield-värde för polyester är 0,09 enligt SFPE-handboken, vilket anses vara representativt för 

garderobsbränder i rapporten. Soot Yielden är 0,11 vid 50 % polyuretan och 50 % trä. Vid 

förrådsbranden var det dock mestadels trä som brann, vilket har ett lägre Soot Yield-värde vid endast 

0,015 (Robbins & Wade, 2008). Det använda värdet anses därför i garderobsbränderna 

verklighetsförankrat och vid förrådsbranden något konservativt skattat. Det underlättar att använda 

samma Soot Yield-värden för att kunna jämföra brandscenarierna med varandra samt kunna utföra 

meningsfulla känslighetsanalyser i sent skede insågs det att förbränningsvärme inte är definierat vid 

simuleringarna, varvid förbränningsvärmen för syre används (13,1kJ/kg). Ställt i förhållande till det 

använda bränslet polyuretan, 26,2kJ/kg (K. McGrattan et al., 2013), är det alltså hälften. Detta innebär 

att för att uppnå samma effekt behövs det förbrännas dubbelt så mycket av det använda bränslet i 

rapporten och därav även sota dubbelt så mycket. Felskattningen är mycket konservativ och ligger 

fortfarande på rätt sida av säkerhetsmarginalen, vilket anses positivt. Det är dock en felkälla som gör 

att det anses att FDS-simuleringarna bör göras om. 

Sprinkler i scenario 2 har vid åtgärdssimuleringen alldeles för lågt flöde på grund av ett mindre fel i 

indatafilen till FDS. Syftet med sprinkler i utrymmet var att simulera en mer verklig omblandning i 

plymen, vilket nu inte görs på ett bra sätt. Effektutvecklingen bör dock inte påverkas mycket då det 

redan är relativt stationärt efter sprinkleraktivering, se Figur 73. Det som kan komma att påverkas är 

dock att det inte längre skulle finnas något brandgaslager. På grund av tidsbrist fanns inte möjlighet 

att utföra ännu en simulering och åtgärda detta. 

15.3 Val av brandscenarier 

Sållandet bland scenarier i grovanalysen görs i brist på relevant statistik och fakta kring liknande 

bränder. Det har utgåtts från författarnas bedömningar och reflektioner gällande konsekvenserna och 

sannolikheten för scenariot i fråga. I vissa scenarier har dock sannolikheten för brand grundats på 

statistik från exempelvis MSB och då kan förhoppningsvis en del osäkerheter elimineras i 

grovanalysen. Viktigt att poängtera är dock att de scenarier som valdes att gå vidare med är de 

scenarier som också bedöms ha högst sannolikhet och konsekvens. Detta innebär i praktiken att de 

andra scenarierna anses täckas in rent brandskyddsmässigt förutsatt tillfredsställande personsäkerhet 

uppfylls i dessa tre scenarier. Dock så är vissa åtgärder som föreslås väldigt scenariospecifika 

(exempelvis den brandklassade dörren i förrådet i nattklubben) och de bidrar inte nödvändigtvis till att 

säkerställa personsäkerheten i lokalen totalt sett. Andra åtgärder föreslås därför för att förbättra 

brandsäkerheten i allmänhet och inte bara dämpa konsekvenserna för de specifika scenarierna. 

15.4 Pathfinder 

Två simuleringar gjordes i pelarsalen med alla utrymningsvägar tillgängliga (även huvudentrén som 

vid grundscenariot inte är tillgänglig). I den ena breddas huvudentrén till 2 meter och de andra två 

utrymningsvägarna leder ut till spiraltrappor och i den andra breddas inte huvudentrén (en meter bred) 

men de andra två utrymningsvägarna leder direkt ut till säkerhet. Resultaten av dessa kan ses i Tabell 

11. Utrymningstiden är alltså kortare om man väljer att bredda huvudentrén i jämförelse med att ta 

bort spiraltrappor vid utrymningsvägar. Slutsatsen blir att en breddning av huvudentrén är en bättre 

åtgärd för tidsmarginalen vid utrymning samt den billigare åtgärden. Att ta bort spiraltrappor är i 

sammanhanget svårt att motivera både ekonomiskt och säkerhetsmässigt och utvärderas inte 

ytterligare. Detta betraktas endast som en jämförelse i sammanhanget för att validera bredden på 

huvudentréns vikt vid utrymning. 

För att kontrollera förflyttningstiden har handberäkningar gjorts som jämförelse med Pathfinder 

resultaten. Förflyttningstiden i nattklubben beräknades i Pathfinder till 738 sekunder och med 

handberäkningar till 844 sekunder. Förflyttningstiden i pelarsalen bestäms med hjälp av Pathfinder till 

183 sekunder och med handberäkningar till 210 sekunder. I biografen blir förflyttningstiden 117 
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sekunder enligt Pathfinder jämfört med 206 enligt handberäkningar. Förflyttningstiden är alltså 

långsammare med handberäkningar i samtliga fall. Att handberäkningarna tar längre tid är dels på 

grund av att handberäkningarna räknar med tiden det tar att gå längsta avståndet till en utrymningsväg 

och dels en flödesbegränsning genom dörrarna. Om BBRAD:s rekommendation på 0,75 personer per 

sekundmeter följs i Pathfinder ses i simuleringarna hur personer stannar upp i dörren, som om den 

stängs mellan varje person, innan de fortsätter ner för trappan. Eftersom personer utrymmer via 

spiraltrappor anses hastigheten i trappan vara den begränsande faktorn och därför används ett 

standardvärde för flöde genom dörrar i Pathfinder och flödet genom dörrarna begränsas endast via 

trängsel i simuleringarna.  

Utdata i form av statistiska fördelningar hade kunnat produceras av Pathfinder simuleringarna istället 

för punkskattningar som har använts, vilket hade gett en kvantitativ skattning på osäkerheten i 

förflyttningstiden. Dock fanns det inte tid att simulera om alla utrymningssimuleringar på grund av 

brist på tid. Spiraltrappor hade även kunnat användas istället för vanliga trappor vid samtliga 

simuleringar. I och med att det inte användes av detta blir resultatet något icke-konservativt, varav 

detta är något som hade gjorts annorlunda med facit i hand. Det har dock genom hela rapporten 

konsekvent valts konservativa skattningar och anser därför inte att detta bör påverka slutsatser och 

bedömningar nämnvärt. 

15.5 Övrigt 

Det är problematisk att uppskatta brandgaslagrets höjd utifrån resultatet av FDS-simuleringarna, för 

att utläsa tiden till dess att kritiska förhållanden uppstår. För att kritiska förhållanden ska ha uppnåtts 

enligt Boverkets allmänna råd ska både de godtagbara nivåerna för sikt och brandgaslagrets höjd 

underskridas. Godtagbar nivå för sikt uppnås tidigare än för brandgaslagret, varvid brandgaslagrets 

höjd blir tonsättande för bedömning av tid till kritiska nivåer. I och med att brandgaslagrets höjd inte 

är densamma i hela lokalen och varierar en del med tid görs en visuell bedömning i Smokeview 

tillsammans med att hela lokalen sikt understiger fem meter. Detta förhållningssätt kan vara 

konservativt, men anses vara rimligt i och med att det anses att åtgärderna är rimliga ur ekonomiskt 

och brandtekniskt perspektiv samt är validerade att uppfylla tillfredsställande brandskydd utifrån 

personsäkerheten. 

 

Vid utrymningssimuleringarna för scenario 3 antas endast utrymningsvägarna via scenen (för de som 

befinner sig på scen endast) och framför scenen var tillgängliga. Utrymning tillbaka via huvudentrén 

anses inte vara aktuellt då kritiska förhållanden uppstår snabbt i utrymmet utanför garderoben. 

Tidigare erfarenheter pekar dock på att val av utgång vid utrymning ofta blir huvudentrén (Frantzich, 

2000). Skulle folk utrymma via huvudentrén när det är kritiska förhållanden utanför kan säkerheten 

direkt påverkas. Detta antas åtgärdas om glasdörrar installeras och befintligt sprinklersystem i 

garderoben återställs. Glasdörrar bör få folk som väljer att utrymma via huvudentrén att vända tillbaka 

när de ser rökutvecklingen och sprinklersystemet ökar tid till kritiska förhållanden uppstår.  

  

I scenario 3 utrymmer personer som är på scenen genom dörren som är placerad på scenen. Resultaten 

från simuleringen visar att samtliga personerna i lokalen får en positiv tidsmarginal utan åtgärder. 

Skulle det inte finnas personer på scenen, det vill säga att det är en bio-visning, behövs inte 

utrymningsvägen på scenen och inga av de ovan nämnda åtgärderna behöver åtgärdas för denna 

utrymningsväg. Skulle det dock vid ett senare tillfälle vara en föreställning med personer på scenen 

och utrymningsvägen inte är åtgärdad har det inte i rapporten undersökts om tidsmarginalen blir 

positiv då samtliga 250 personer ska utrymma via en utrymningsväg. 

 

I nattklubben och i pelarsalen vistas personer som kan vara påverkade av alkohol. Framförallt i 

nattklubben kan det vistas personer som kan vara måttligt berusade av alkohol och då kommer detta 

att påverka utrymningen. Reaktionsförmågan försämras samt omdömet och beslutsförmågan 

påverkas. Detta är faktorer som är svåra att ta med i beräkningar och simuleringar då det varierar från 

person till person och är beroende av berusningsgraden. Är det en relativt lugn tillställning med låg 
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alkoholkonsumtion påverkar alkoholpåverkan i mindre utsträckning. I nattklubben där personer kan 

antas ha en högre alkoholkonsumtion kan detta komma att påverka både varseblivningstiden samt 

besluts- och reaktionstiden. Skulle några personer även vara måttligt berusade kan dessa inte vara 

villiga att lämna lokalen. Generellt är personer inte villiga att lämna lokalen om man har investerat i 

någonting som till exempel mat eller dricka. Detta kan även bli ett problem i pelarsalen om personer 

sitter ner vid borden och äter (Frantzich, 2000).  

Att fönsterrutorna i nattklubben går sönder vid 130˚C är ett mycket konservativt antagande. Källan är 

tagen då fönster med kantisolering testas. Dessa fönster går sönder tidigare än vad fönster utan 

isolering gör. Eftersom det inte fanns någon information om vilken typ av fönster det var och syftet 

med att se om fönsterrutorna gick sönder var för att avgöra om det var möjligt att använda loftgången 

som en utrymningsväg eller inte, valdes det konservativa värdet på 130˚C 

Även om kritiska förhållanden uppkommer med sprinkler så uppkommer inga dödliga förhållanden. 

Detta betyder att de som inte hinner ut innan kritiska förhållanden uppstår kommer att överleva, till 

skillnad mot en osprinklad och tillväxande brand.  

15.6 Känslighetsanalys 

Som kunde ses i känslighetsanalysen är det antalet personer i lokalen och antalet tillgängliga dörrar 

som påverkar tidsmarginalen mest. Dessa faktorer gå att påverka genom att minska det tillåtna antalet 

personer i lokalerna och se till att samtliga dörrar är tillgängliga. Besluts- och reaktionstiden påverkar 

även mycket som kan ses i Figur 38, Figur 39 och Figur 40. Denna kan endast påverkas genom att 

personalen uppmanar personerna i lokalen att utrymma. Detta är något som personalen redan är 

utbildad i. 

Vissa fördelningar som används kan tyckas vara lite snäva och onödiga. Ett exempel på detta kan vara 

fördelningen på varseblivningstiden i avsnitt 8.3.1. Vi använder här 30 sekunder som ett lägsta värde 

enligt Boverkets allmänna råd och tid till detektion som ett högsta värde. I detta fall sker detektionen i 

princip samtidigt som. Alternativet hade varit att punktskatta denna istället för att fördela och det hade 

då inte kunna utföras någon känslighetsanalys av denna parameter. Utöver detta infördes en 

inkonsekvens i hanterandet av känslighetsanalyserna och det ansågs att det relevant att samtliga 

scenarier hanterades utefter samma förutsättningar för att jämförelser skulle kunna vara relevanta. 
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16 Slutsats 
Brandskyddet i Katrineholms Konferenscenter är överlag bristfälligt. En stor anledning till detta är att 

maximalt antal personer som tillåts i lokalerna är väldigt högt. Flertalet av bristerna kan därav 

åtgärdas genom att sänka tillåtet personantal. En avgränsning har gjorts till personsäkerheten i 

lokalen, men är en åtgärd svår att motivera rent ekonomiskt har detta uteslutits eller diskuterats kring. 

Samtliga föreslagna åtgärder är framlagda för att undvika förändringar i den existerande byggnaden 

och anses bland annat därför vara rimliga. För mer utförliga beskrivningar av åtgärderna hänvisas till 

avsnitt 11. 

Nedan listas de åtgärder som SKA genomföras för att byggnaden ska uppfylla kraven för 

tillfredställande brandskydd. 

Nattklubben: 

 Installation av brandklass E 30 i förråd i nattklubben med en dörr klassad E 30-C. 

 Minskning av högsta tillåtna personantal till 600 personer i nattklubben 

 Breddning av huvudentré i nattklubben genom att sätta panikregel på båda dörrarna 

 Installation av nödbelysning i nattklubb 

 Se över larmlagring 

Pelarsalen: 

 Installation av sprinklers i garderoben i pelarsalen  

 Minskning av högsta tillåtna personantal till 220 personer i pelarsalen 

 Breddning av huvudentré i pelarsalen genom att sätta panikregel på båda dörrarna 

Eller enligt förenklad dimensionering: 

 150 personer som högsta tillåtna antal i lokalen (Boverket 1).  

Allmänt: 

 Täta brandcellsgräns till butik på bottenplan 

 Ta bort draperier som blockerar utrymningsdörrar/utrymningsskyltar 

 Se till inga utrymningsskyltar är blockerade 

Nedan listas de åtgärder som BÖR genomföras för att byggnaden ska ha ett tillfredställande 

brandskydd. 

Biografen: 

 Skylta till utrymningsvägen vid scenen i den större biografen samt installera en trappa till 

markplan 

 Aktivera befintligt sprinklersystem i garderoben utanför biograferna 

 Glasdörrar i direkt anslutning till entrén till biografen 

Allmänt: 

 Se över utrymningsmöjligheterna för funktionsnedsatta personer 

 Se till att inga utrymningsvägar blockeras samt ta bort lappar med ”STOPP” på 

utrymningsdörrar 

 Lägg till i systematiska brandskyddschecklistorna att kontrollera så att brandlarm är igång  
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18 Bilaga A. Handberäkningar effektkurvor 
Nedan följer de handberäkningar som är gjorda för effektkurvorna. Observera att 

förbränningseffektivitet, 𝜒, har använts på de effektkurvor som används till FDS-simuleringar. 

Teori 
Vid dimensionering av effektkurvor brukar branden delas in i tre faser: tillväxt, fullt utvecklad och 

avtagande brand (Abrahamsson, 1997). Ett exempel på en sådan effektkurva kan ses i Figur 41 nedan. 

För samtliga brandscenarier i denna rapport bortses från avsvalningsfasen eftersom kritiska 

förhållanden uppstår tidigt i brandförloppet och denna del blir därför inte aktuell för scenarierna. Det 

är även ett konservativt angreppssätt då det finns en osäkerhet i hur stor brandbelastning scenarierna 

har och det är bättre att hantera branden som ventilationskontrollerad snarare än bränslekontrollerad.  

 

Figur 41 Effektkutvecklingskurva för en typisk brand. 

För att kontrollera om branden blir ventilationskontrollerad beräknas ett massflöde luft, 𝑚𝑎̇ , in i 

utrymmet enligt Ekvation 2 nedan. 

𝑚𝑎̇ = 0,5𝐴0√𝐻0   Ekvation 2 

 

𝐴0: Arean på öppningen [m2]  

𝐻0: Höjden på öppningen [m] 

Allt syre i inflödande luft antas förbrännas och maximal effektutveckling i rummet på grund av 

begränsad syretillförsel beräknas enligt Ekvation 3 nedan. Frigjord energi vid förbränning av syre är 

relativt konstant, 13,1MJ/kg, och oberoende av bränsle. Massprocent syre i luft är 23 %, det vill säga 

0,23. 

�̇� = 13,1 ∙ 0,23 ∙ 𝑚𝑎̇   Ekvation 3 

𝑚𝑎̇ : massflöde luft till utrymet [kg/s] 
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Ytterligare beräkningar görs även där det tas hänsyn till syrets inerteringsgräns. I tidigare beräkningar 

utgås det ifrån att allt syre förbränns vilket är väldigt konservativt. Inerteringsgränsen för syre sätts till 

10 massprocent3 och då beräknas effekten enligt Ekvation 4. 

�̇�1 = 13,1 ∙ (0,23 − 0,10) ∙ 𝑚𝑎̇  Ekvation 4 

 

Fram till dess at branden blir ventilationskontrollerad antas en tillväxtfas för effektutvecklingen äga 

rum. Effekten antas följa ett samband enligt Ekvation 5. 

�̇� = 𝛼𝑡2   Ekvation 5 

�̇�: effekt [kW] 

𝛼: tillväxthastighet [kW/s2] 

𝑡: tid [s] 

Dimensionerad brand tilldelas ett värde på tillväxthastigheten beroende på vad för typ av brand det är. 

Detta avläses ur Tabell 13 (Abrahamsson, 1997). Vid känt 𝛼 och �̇� kan tid till max effekt beräknas 

genom att lösa ut 𝑡 i Ekvation 4 vilket ger Ekvation 6. Ingående parametrar är samma som i Ekvation 

4 och där 𝑡𝑚𝑎𝑥 alltså är den tid det tar för branden att utveckla maximal effekt.  

𝑡𝑚𝑎𝑥 = √�̇�

𝛼
    Ekvation 6 

Vidare görs även beräkningar av maximal effektutveckling i rummet där det inte förväntas att allt syre 

i inflödet förbränns, utan endast syre ner till inerteringsgränsen, 𝑖. Denna sätts till 10 massprocent 

syre. Maximala effektutvecklingen beräknas likt Ekvation 4 med införd parameter enligt Ekvation 7 

nedan. 

�̇�2 = 13,1 ∙ (0,23 − 𝑖) ∙ 𝑚𝑎̇   Ekvation 7 

Innan denna maximala effektutveckling uppnås kan övertändning redan ha skett. Detta kontrolleras 

gentemot övertändningskriterier enligt Tabell 14 nedan. Överstigs dessa antas övertändning ha skett 

och maximal effektutveckling uppnås momentant. Övertändningskriterier kontrolleras i de första 

FDS-simuleringarna för de tre olika scenarierna och uppnås dessa innan maximal effektutveckling har 

uppstått justeras detta i de nya effektkurvorna som kommer att användas till senare simuleringar.  

 

 

                                                      
3 Martin Nilsson, avdelning Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola, föreläsning 2014-09-23 
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Tabell 13 Värden på parametrar vid framtagande av effektkurvor (Abrahamsson, 1997). 

 

Beräknade parametrar redovisas i Tabell 15. Tidsparametern 𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑡ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 erhålls från Simulering 1, 2 

och 3 enligt övertändningskriterier i Tabell 14 där den lägsta av de tre tiderna används.  

Tabell 14 Tidpunkt då övertändningskriterier uppnås i simulering 1, 2 samt 3. 

Scenario 1 2 3 

Flammor slår ut ur öppning i utrymmet [s] 

 

220 180 220 

Temperatur i utrymmet 500-600 ˚C [s] 

 

230 185 225 

𝒕ö𝒗𝒆𝒓𝒕ä𝒏𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 [s] 

 

220 180 220 

 

I Figur 42 nedan ses tidpunkt för övertändning då flammor slår ut rummet för brand i garderob utanför 

biograf.  
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Figur 42 Övertändning då flammor slår ut ur öppningen för brand i garderob utanför biograf. 

Figur 43 visar tidpunkten då temperaturen uppnår 550°C utanför biografen. 

 

Figur 43 Övertändning då temperaturen uppnår 550˚C, för brand i garderob utanför biograf. 
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Tabell 15 Beräknade parametrar för de olika scenarierna. 

Scenario 1 2 3 

𝒎𝒂̇  [kg/s] 

 

1,217 1,293 5,472 

�̇�𝟏 [MW] 

 

2,567 2,728 11,54 

�̇�𝟐 [MW] 

 

1,541 1,450 6,523 

𝒕𝒎𝒂𝒙𝟏 [s]  

 

234 241 496 

𝒕𝒎𝒂𝒙𝟐 [s] 

 

181 176 373 

𝒕ö𝒗𝒆𝒓𝒕ä𝒏𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 [s] 

 

220 180 220 

 

Vid 𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑡ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑚𝑎𝑥  tas behöver ingen hänsyn tas till övertändning. Dessa parametrar har 

använts vid utvärdering av säkerhetsmarginalen. Dock så har ett använts 𝜒 på 0,7 vid beräkning av 

effekterna och dessa blir alltså lite lägre. Korrekta värden ses sammanställda i tabell nedan. 

Tabell 16 Beräknade parametrar för de olika scenarierna, utan𝜒. 

Scenario 1 2 3 

𝒎𝒂̇  [kg/s] 

 

1,217 1,293 5,472 

�̇�𝟏 [MW] 

 

3,667 3,897 16,485 

�̇�𝟐 [MW] 

 

2,201 2,071 9,318 

𝒕𝒎𝒂𝒙𝟏 [s]  

 

279 288 592 

𝒕𝒎𝒂𝒙𝟐 [s] 

 

216 210 445 

𝒕ö𝒗𝒆𝒓𝒕ä𝒏𝒅𝒏𝒊𝒏𝒈 [s] 

 

220 180 220 

 

Scenario 1. Brand i förråd i nattklubb  

Alla beräkningar utgår från teoriavsnittet ovan. 

Maximal effekt för scenario 1 skulle överstiga 5 MW om man utgick ifrån Tabell 13 ovan. Då det är 

ett litet förråd med endast en öppen dörr bör branden bli ventilationskontrollerad. Vid kontroll av 

brandens maxeffekt med hänsyn taget till ventilationsförhållande i rummet framgår att den är 

ventilationskontrollerad. Beräkningar av massflöde in genom dörren i rummet, maxeffekt samt tid tills 

att maxeffekt uppnås kan ses nedan. 

Beräkningar för förråd, nattklubb 

�̇� = 0,5 ∙ 0,8 ∙ 2,1 ∙ √2,1 ≈ 1,217 kg/s  enligt Ekvation 2 

�̇�1 = 13,1 ∙ 0,23 ∙ 0,7 ∙ 1,217̇ ≈ 2567 kW  enligt Ekvation 3 

�̇�2 = 13,1 ∙ (0,23 − 0,10) ∙ 0,7 ∙ 1,217 ≈ 1541 kW enligt Ekvation 7 
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𝑡𝑚𝑎𝑥1 = √
2570

0,047
 ≈ 234 s    enligt Ekvation 6 

𝑡𝑚𝑎𝑥2 = √
1541

0,047
 ≈ 181 s    enligt Ekvation 6 

Nedan ses de beräkningar som gjorts utan förbränningseffektivitet, 𝜒. Dessa har inte använts vid 

simuleringar. 

Beräkningar för förråd, nattklubb, utan förbränningseffektivitet 

�̇� = 0,5 ∙ 0,8 ∙ 2,1 ∙ √2,1 ≈ 1,217 kg/s  enligt Ekvation 2 

�̇�1 = 13,1 ∙ 0,23 ∙ 1,217̇ ≈ 3667 kW  enligt Ekvation 3 

�̇�2 = 13,1 ∙ (0,23 − 0,10) ∙ 1,217 ≈ 2201 kW enligt Ekvation 7 

𝑡𝑚𝑎𝑥1 = √
3667

0,047
 ≈ 279 s    enligt Ekvation 6 

𝑡𝑚𝑎𝑥2 = √
2201

0,047
 ≈ 216 s    enligt Ekvation 6 

 

Tillväxthastigheten 𝛼 för branden utläses ur Tabell 13 till ”M, F” där fast används för att vara 

konservativa vid scenarioanalysen. Värdet för tillväxthastigheten är 0,047 kW/s2.  

Effektutvecklingskurvan för branden kan ses nedan i Figur 44. Denna effektkurva används för en 

första simulering för scenariot. Ur denna utläses tider där övertändning sker. I detta fall är 

𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑡ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑚𝑎𝑥  och övertändning antas inte ske innan maxeffekt är uppnådd i utrymmet. 

 

Figur 44 Effektutveckling till simulering 1 för scenario 1, brand i förråd i nattklubb. 

Ny maxeffekt beräknas för scenariot med hänsynstagande till syrenivåer där förbränning inte 

förväntas kunna fortgå. Detta ger oss en ny effektkurva som används i simulering 4, se Figur 45.  
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Figur 45 Ny effektutveckling till simulering 4 för scenario 1, brand i förråd i nattklubb. 

 

Figur 46 Ny effektutveckling till simulering 4 för scenario 1, brand i förråd i nattklubb, utan 𝜒. 

Scenario 2: Brand i garderob i pelarsalen  

Alla beräkningar utgår från teoriavsnittet ovan. 

I Scenario 2 antas garderobsbranden i detta rum kunna uppnå 6 MW enligt Tabell 13 men 

ventilationsförhållandena begränsar även i detta fall maxeffekten, som istället kan uppnå cirka 2,7 

MW. Beräkningar av massflöde in genom dörren i rummet, maxeffekt samt tid tills att maxeffekt 

uppnås kan ses nedan. 

Garderob, Pelarsal 

�̇� = 0,5 ∙ 0,85 ∙ 2,1 ∙ √2,1 ≈ 1,293 kg/s  enligt Ekvation 2 

�̇�1 = 13,1 ∙ 0,23 ∙ 0,7 ∙ 1,293 ≈ 2728 kW  enligt Ekvation 3 

�̇�2 = 13,1 ∙ (0,23 − 0,10) ∙ 0,7 ∙ 1,293 ≈ 1450 kW enligt Ekvation 7 
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𝑡𝑚𝑎𝑥1 = √
2728

0,047
≈ 241 s    enligt Ekvation 6 

𝑡𝑚𝑎𝑥1 = √
1450

0,047
≈ 176 s    enligt Ekvation 6 

Nedan ses de beräkningar som gjorts utan förbränningseffektivitet, 𝜒. Dessa har ej använts vid 

simuleringar. 

Garderob, Pelarsal, utan förbränningseffektivitet 

�̇� = 0,5 ∙ 0,85 ∙ 2,1 ∙ √2,1 ≈ 1,293 kg/s  enligt Ekvation 2 

�̇�1 = 13,1 ∙ 0,23 ∙ 1,293 ≈ 3897 kW  enligt Ekvation 3 

�̇�2 = 13,1 ∙ (0,23 − 0,10) ∙ 1,293 ≈ 2071 kW enligt Ekvation 7 

𝑡𝑚𝑎𝑥1 = √
3897

0,047
≈ 288 s    enligt Ekvation 6 

𝑡𝑚𝑎𝑥1 = √
2071

0,047
≈ 210 s    enligt Ekvation 6 

 

Tillväxthastigheten 𝛼 för branden utläses ur Tabell 13 till ”M, F” där fast används för att vara 

konservativa vid scenarioanalysen. Värdet för tillväxthastigheten är 0,047 kW/s2. 

Effektutvecklingskurvan för branden kan ses nedan i Figur 47.  

 

Figur 47 Effektutveckling till simulering 2 för scenario 2, brand i garderob i pelarsalen. 

Denna effektkurva används för en första simulering för scenariot, simulering 2. Ur denna utläses tider 

där övertändning sker. I detta fall är 𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑡ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑚𝑎𝑥  och övertändning antas inte ske innan 

maxeffekt är uppnådd i utrymmet. Ny maxeffekt beräknas för scenariot med hänsynstagande till 

syrenivåer där förbränning inte förväntas kunna fortgå. Detta ger oss en ny effektkurva som kommer 

att användas i simulering 5, se Figur 48.  
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Figur 48 Ny effektutveckling till simulering 5 för scenario 2, brand i garderob i pelarsalen. 

 

Figur 49 Ny effektutveckling till simulering 4 för scenario 1, brand i garderob i pelarsal, utan 𝜒. 

Scenario 3: Brand i garderob utanför biograf  

Alla beräkningar utgår från teoriavsnittet ovan. 

Maxeffekten för fem klädställ med dimensionerna 1,3x0,6x1,0 m är 6 MW enligt Tabell 13. 

Klädställen i garderoben utanför bion är ungefär dubbelt så långa, varvid en dubbel så hög maxeffekt 

förväntas kunna uppstå, det vill säga 12 MW. Att 12 MW uppnås är ett konservativt antagande då det 

är osannolikt att flera klädställ uppnår maximal effekt samtidigt. Beräkning av maximal effekt med 

hänsyn till ventilationsförhållanden uppnår 11,54 MW och detta värde används inledningsvis för att 

kontrollera om och i så fall när övertändning sker. Beräkningar av massflöde in genom dörren i 

rummet, maxeffekt samt tid tills att maxeffekt uppnås kan ses nedan. 
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Garderob, biograf 

�̇� = 0,5 ∙ 2,4 ∙ 2,75 ∙ √2,75 ≈ 5,472 kg/s   enligt Ekvation 2 

�̇�1 = 13,1 ∙ 0,23 ∙ 0,7 ∙ 5,472 ≈ 11540 kW  enligt Ekvation 3 

�̇�2 = 13,1 ∙ (0,23 − 0,10) ∙ 0,7 ∙ 5,472 ≈ 6523 kW enligt Ekvation 7 

𝑡𝑚𝑎𝑥1 = √
11540

0,047
≈ 496 s    enligt Ekvation 6 

𝑡𝑚𝑎𝑥2 = √
6523

0,047
 ≈ 373 s   enligt Ekvation 6 

Nedan ses de beräkningar som gjorts utan förbränningseffektivitet, 𝜒. Dessa har inte använts vid 

simuleringar. 

Garderob, biograf, utan förbränningseffektivitet 

�̇� = 0,5 ∙ 2,4 ∙ 2,75 ∙ √2,75 ≈ 5,472 kg/s   enligt Ekvation 2 

�̇�1 = 13,1 ∙ 0,23 ∙ 0,7 ∙ 5,472 ≈ 16485 kW  enligt Ekvation 3 

�̇�2 = 13,1 ∙ (0,23 − 0,10) ∙ 0,7 ∙ 5,472 ≈ 9318 kW enligt Ekvation 7 

𝑡𝑚𝑎𝑥1 = √
16485

0,047
≈ 592 s    enligt Ekvation 6 

𝑡𝑚𝑎𝑥2 = √
9318 

0,047
 ≈ 445 s   enligt Ekvation 6 

 

Tillväxthastigheten 𝛼 för branden utläses ur Tabell 13 till ”M, F” där fast används för att vara 

konservativa vid scenarioanalysen. Värdet för tillväxthastigheten är 0,047 kW/s2. 

Effektutvecklingskurvan för branden kan ses nedan i Figur 50.  

 

Figur 50 Effektutveckling till simulering 3 för scenario 3, brand i garderob utanför biograf. 

Denna effektkurva används för en första simulering för scenariot, simulering 3. Ur denna utläses tider 

där övertändning sker. I detta scenario gäller att 𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑡ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 < 𝑡𝑚𝑎𝑥. Detta innebär att vid tiden 
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𝑡ö𝑣𝑒𝑟𝑡ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 stiger effekten momentant till �̇�2, ny maxeffekt för scenariot med hänsynstagande till 

syrenivåer där förbränning inte förväntas kunna fortgå. Detta ger oss en ny effektkurva som kommer 

att användas i senare simuleringar, se Figur 51. 

 

Figur 51 Ny effektutveckling till simulering 6 för scenario 2, brand i garderob utanför biograf. 

 

Figur 52 Ny effektutveckling till simulering 4 för scenario 1, brand i garderob utanför biograf, utan 𝜒. 
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19 Bilaga B. Handberäkningar förflyttningstid 
Förflyttningstiden kan kontrolleras med hjälp av handberäkningar med följande Ekvation (Boverket 

2).  

𝑡𝑓ö𝑟𝑓 =
𝑙

𝑣
+

𝑛

𝑏∗𝑓
  Ekvation 8 

Där 

𝑙: längsta gångavstånd till närmaste öppning [m] 

𝑣: aktuell gånghastighet [m/s] 

𝑛: antalet personer som passerar en dörr [-] 

𝑏: dörrens bredd [m] 

𝑓: personflödet genom dörren [p/sm] 

För dörrar som de utrymmande personerna inte kan väntas känna till sätts f till 0,75 (Boverket 2). 

För utrymning för scenario 1 brand i förråd i nattklubb då 1000 personer vistas i lokalen beräknas 

förflyttningstiden till 844 sekunder. Vid aktuellt scenario finns två tillgängliga utrymningsdörrar som 

är 0,81 meter breda. Det antas att hälften av personerna i lokalen använder respektive dörr. 

𝑡𝑓ö𝑟𝑓 =
25

1,19
+

500

0,81∗0,75
= 844 𝑠  

Förflyttningstiden ut från pelarsalen beräknas till 210 sekunder då 250 personer vistas därinne och två 

utrymningsvägar är tillgängliga.  

𝑡𝑓ö𝑟𝑓 =
16

1,19
+

125

0,85∗0,75
= 209,5 𝑠  

Förflyttningstiden ut genom den stora biografen beräknas till 206 sekunder.  

𝑡𝑓ö𝑟𝑓 =
25

1,19
+

180

1,3∗0,75
= 205,6 𝑠   
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20 Bilaga C. Pyrosim 
Pyrosim är ett grafiskt program som används tillsammans med CFD. Pyrosim används för att rita upp 

komplexa geometrier och brandmodeller i detalj. Det går att importera ritningar till programmet som 

används som bakgrund när byggnaden ritas upp. Programmet innehåller verktyg som hjälper till att 

införa och validera multipla meshes.  

I Pyrosim är olika egenskaper listade och kan väljas och importeras till modellen. Egenskaper som 

finns listade är exempelvis värmedetektorer, rökdetektorer, material, ytor och andra 

modellparametrar. 

Pyrosim innehåller stöd för att köra en parallell simulering med MPI. Pyrosim kan även uppdateras 

för att köra en FDS simulering i ett nätverkskluster på flera olika datorer. Det går även att importera 

redan existerande FDS-filer till Pyrosim där all modell information kan visualiseras och korrigeras.  

Programmet Smokeview från NIST kan öppnas när som helst under analysen. Detta program visar 

rökspridning, temperaturer, giftighet, hastigheter samt annan utdata från FDS simuleringen. 

(Thunderhead Engineering 2013)  
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21 Bilaga D. FDS 
För en del analyser räcker varken zonmodeller eller handberäkningar till för att få fram önskat 

resultat. Då kan det vara lämpligt att använda så kallade fältmodeller (CFD-modeller). Dessa modeller 

delar upp utrymmet i tusentals celler där olika variabler räknas ut för varje cell. CFD-koden består av 

sofistikerade algoritmer som används för att lösa en enklare form av Navier-Stokes ekvationer för 

flödesdynamiska beräkningar. 

CFD-modeller kräver att rummet delas in i ett stort antal kontrollvolymer och att ekvationerna löses 

för varje kontrollvolym. Detta gör att detaljerat resultat om brandförhållanden fås fram för olika delar 

av lokalen. 

Fire Dynamics Simulator (FDS) är en CFD-modell som löser Navier-Stokes ekvationer numeriskt. 

FDS är lämplig att använda för flöde i låg hastighet som drivs av temperaturskillnader. FDS används i 

huvudsak för att hantera transport av brandgaser och värme vid byggnadsbränder.  

Det finns en del förenklingar i FDS och resultatet kan därmed inte ses som en total sanning på grund 

av osäkerheterna. Lösningens kvalité är beroende av hur många celler geometrin delas upp i, där fler 

och mindre celler generellt ger bättre resultat men kräver längre beräkningstider. Hur många celler 

som är lämpligt beror på scenariot (Frantzich, Nystedt 2011). 

FDS, Fire Dynamics Simulator, har en LES-modell för simulering av turbulens. LES, Large Eddy 

Simulation är en numerisk metod för att simulera effekten av virvlar som är mindre än det grid som 

används på det simulerade flödet. Programmet används rent praktiskt i denna rapport för att simulera 

brandgasflöden och värmetransport vid brand. 

Smokeview är ett visualiseringsprogram där utdata från FDS eller CFAST simuleringar kan 

åskådliggöras. 

Nedan presenteras hur simuleringar ställts upp i FDS. 

Mesh/cellstorlek 

I samtliga FDS-simuleringar används ett mesh med cellstorleken 10 cm i brandrummet. I övriga rum 

används mesh med cellstorleken 20 cm. Cellernas mått baseras på beräkningar, se Tabell 23. Varje 

mesh är upplagt så att det täcker ett rum per mesh förutom runtom brandrummet där flertalet mesh 

används för att täcka rummet runtom brandrummet. Varje mesh har open mesh boundaries ut från 

meshet för att inte skapa störningar i flödet som leder till att brandgaser inte flödar ut korrekt. För att 

korta ner simuleringstiderna användes som mest ett mesh med 400 000 celler och totalt sett överstiger 

en simulering inte 1 000 000 celler.  

Effektutveckling  
Varje brand i simuleringarna är satt efter den effektkurva som har beräknats för respektive scenario. 

Branden är definierad som en yta med en αt2-kurva med en ”Ramp-up time”, tid tills maxeffekt. 

Eftersom bränderna är definierade enligt en fast yta som brinner med en specifik effektutveckling per 

kvadratmeter enligt en αt2-kurva kommer effektutvecklingen per kvadratmeter att underskattas i 

början av branden. För att kontrollera om det påverkar branden med en betydelsefull inverkan testas 

funktionen spread rate. Spread rate gör att branden sprider sig över den definierade ytan med en 

konstant spridningshastighet enligt Ekvation 9 

Spread rate, [m/s]: 

 √
𝛼

𝜋
∙

1

𝐻𝑅𝑅𝑃𝑈𝐴
   Ekvation 9 
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Branden i garderoben utanför biografen som leder till övertändning delas upp i två bränder, en som 

går enligt en αt2-kurva med spread rate och en ”Ramp-up time” fram tills övertändningen sker. Den 

andra branden aktiveras vid övertändningstidpunkten och adderas till den första branden för att 

simulera en övertändning och uppnå rätt maxeffekt.  

En rimlig HRRPUA för de olika scenarierna ansätts enligt ”Vägledning för CFD-simulering” (BIV, 

2013). För scenario 2 och 3 används HRRPUA för polyuretan och för scenario 1 används ett 

medelvärde av massivt trä (100 kW/m2) och polyuretan (900 kW/m2). Önskad effekt för branden i 

givet scenario divideras med tabellerad HRRPUA för att erhålla önskad area på branden. Brandens 

geometri antas vara kvadratisk med sidans längd som kvadratroten av denna area. Sidans längd 

anpassas sedan till meshets storlek vilket gör att HRRPUA även måste anpassas efter brandens nya 

area (se Anpassad HRRPUA, Tabell 17). 

Tabell 17 Tabellerad och anpassad HRRPUA samt area för samtliga scenarier. 

Scenario 1 2 3 

Tabellerad HRRPUA 

 

505 kW/m2 910 kW/m2 910 kW/m2 

Anpassad HRRPUA 475,3 kW/m2 1 008,3 kW/m2 881,4 kW/m2 (övertändning)  

och 800,5 kW/m2 (tillväxt) 

Area 

 

3,24 m2 1,44 m2 2,56 m2 

 

Sikt  
I FDS beror sikten på parametern Soot Yield. I samtliga simuleringar är Soot Yield satt till 0,1g/g 

enligt BBRAD (Boverket, 2). 

I scenario 1 uppnås kritiska förhållanden då sikten understiger 5 meter och brandgaslagrets höjd når 

1,85 meter. Oacceptabla förhållanden för sikt är då de svarta markeringarna som beskriver framfarten 

då sikten understiger fem meter når den första utrymningsvägen, vilket ses i Figur 53. 

 

Figur 53 Kritiskt förhållande, sikten understiger 5 meter. 



78 

 

I scenario 2 uppnås kritiska förhållanden då sikten understiger 5 meter och brandgaslagrets höjd når 

1,85 meter. Oacceptabla förhållanden för sikt är då de svarta markeringarna som beskriver framfarten 

då sikten understiger fem meter når den första utrymningsvägen, vilket ses i Figur 54. 

 

Figur 54 Kritiskt förhållande, sikten understiger 5 meter. 

I scenario 3 uppnås kritiska förhållanden då sikten understiger 5 meter och brandgaslagrets höjd når 

1,85 meter. Oacceptabla förhållanden för sikt är då de svarta markeringarna som beskriver framfarten 

då sikten understiger fem meter når den första utrymningsvägen, vilket ses i Figur 55. 

 

Figur 55 Kritiskt förhållande, sikten understiger 5 meter. 
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Geometri 
Nedan presenteras geometrier för de olika scenarierna. 

Scenario 1: Brand i förråd i nattklubb 

I Figur 56 ses geometrin för nattklubben med utsatta rökdetektorer. Detektorerna är utplacerade enligt 

brandlarmsritningar och fotografier från platsbesöket. Detektorerna är inställda med aktiveringsvärdet 

3,28 %/m, vilket är standardvärdet enligt Pyrosim.  

 

Figur 56 Rökdetektorerna placering i nattklubben. 

I Figur 57 ses placeringen av temperaturmätare, strålningsmätare och värmedetektorer. 

Temperaturmätarna är betecknade THCP och är i brandrummet placerade ovanför branden, vid 

fönstret närmast branden och med cirka en meters mellanrum fram till dörren på förrådet. 

Tillsammans med strålningsmätare, betecknade natt, är temperaturmätare även placerade vid varje 

utrymningsväg. Den röda pricken som ses i brandrummet är två värmedetektorer placerade med en 

skillnad på en decimeter i höjdled. Värmedetektorerna är inställda att utlösa vid en temperatur på 

68˚C och ett RTI-värde på 50 √𝑚 𝑠⁄ .  
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Figur 57 Temperatur- och strålningsmätarnas placering i nattklubben. 

 

I Figur 58 ses hur de slice-files som använts är placerade.  

 

Figur 58 Slice-filens placering i nattklubben. 

I Tabell 18 ses vilka slice-files som används och vilka höjder de ligger på. 
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Tabell 18 Slice-files använda i nattklubben med höjd ovan golv. 

Slice-file Höjd ovan golv [m] 

Temperatur 

 

2,3 och 2,5 

Sikt 

 

2 och 2,5 

Hastighet 

 

2,3 

Volymfraktion luft 

 

2 

Volymfraktion syre 

 

2 

Volymfraktion koldioxid 

 

2 

Volymfraktion kolmonoxid 

 

2 

 

Scenario 2: Brand i garderob i pelarsal 

I Figur 59 ses geometrin för pelarsalen med utsatta rökdetektorer. Detektorerna är utplacerade enligt 

brandlarmsritningar och fotografier från platsbesöket. Detektorerna är inställda med aktiveringsvärdet 

3,28 %/m, vilket är standardvärdet enligt pyrosim. Devices som är blå är sprinklers betecknade SPRK. 

Båda sprinklers är inställda att aktivera vid en temperatur på 68˚C med ett RTI-värde på 50 √𝑚 𝑠⁄ . 

Devices som är röda är värmedetektorer. Värmedetektorerna är inställda att utlösa vid en temperatur 

på 68˚C och ett RTI-värde på 50 √𝑚 𝑠⁄ . 

 

Figur 59 pelarsalen med rökdetektorer, värmedetektorer och sprinklers. 

I Figur 60 ses placeringen av temperaturmätare och strålningsmätare. Temperaturmätarna är 

betecknade THCP och är i brandrummet placerade ovanför branden och med cirka en halvmeters 

mellanrum ut i korridoren utanför garderoben. Tillsammans med strålningsmätare, betecknade pelar, 

är temperaturmätare även placerade vid varje utrymningsväg.  
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Figur 60 pelarsalen med temperatur- och strålningsmätare. 

 

I Figur 61 ses hur de slice-files som använts är placerade.  

 

Figur 61 pelarsalen med slice-files. 

I Tabell 19 ses vilka slice-files som används och vilka höjder de ligger på. 
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Tabell 19 Slice-files använda i pelarsalen med höjd ovan golv. 

Slice-file Höjd ovan golv [m] 

Temperatur 

 

2,1 och 2,2 

Sikt 

 

2 och 2,1 

Hastighet 

 

2,2 

Volymfraktion luft 

 

2 

Volymfraktion syre 

 

2 

Volymfraktion koldioxid 

 

2 

Volymfraktion kolmonoxid 

 

2 

 

Scenario 3, Brand i garderob till biografen 

I Figur 62 ses geometrin för garderoben och biograferna med utsatta rökdetektorer. Detektorerna är 

utplacerade enligt brandlarmsritningar och fotografier från platsbesöket. Detektorerna är inställda med 

aktiveringsvärdet 3,28 %/m, vilket är standardvärdet enligt pyrosim. Devices som är röda är 

värmedetektorer. Värmedetektorerna är inställda att utlösa vid en temperatur på 68˚C och ett RTI-

värde på 50 √𝑚 𝑠⁄ . 

 

Figur 62 Bottenplan med rök- och värmedetektorer. 

I Figur 63 ses placeringen av temperaturmätare och strålningsmätare. Temperaturmätarna är 

betecknade THCP och är i brandrummet placerade ovanför branden och med cirka en halvmeters 

mellanrum ut i korridoren utanför garderoben. Tillsammans med strålningsmätare, betecknade stora 

och lilla (beroende på vilken biograf), är temperaturmätare även placerade vid varje utrymningsväg 

och vid varje dörr in i ett annat rum.  
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Figur 63 Bottenplan med temperatur- och strålningsmätare. 

I Figur 64 ses hur de slice-files som använts är placerade.  

 

Figur 64 Bottenplan med slice-files. 

I Tabell 20 ses vilka slice-files som används och vilka höjder de ligger på. 
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Tabell 20 Slice-files använda på bottenplanet med höjd ovan golv. 

Slice-file Höjd ovan golv [m] 

Temperatur 

 

2 och 2,7 

Sikt 

 

2 och 2,7 

Hastighet 

 

2,7 

Volymfraktion luft 

 

2 och 2,7 

Volymfraktion syre 

 

2 och 2,7 

Volymfraktion koldioxid 

 

2 och 2,7 

Volymfraktion kolmonoxid 

 

2 och 2,7 

 

Dörrar  
I de fall där dörrar är blockerade av branden antas dörrarna vara stängda under hela förloppet. 

Dörrarna som används till utrymning antas vara öppna under hela brandförloppet. 

Material 
Nedan presenteras de material som används i simuleringarna.  

Tabell 21 Material som använts i simuleringar. 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Tak 

 

Akustikplattor Akustikplattor Akustikplattor och trä 

Golv  

 

Heltäckningsmatta och trä Trä Plastmatta och betong 

Väggar 

 

Betong Betong Betong 

Innerväggar 

 

Betong Betong Gips 

 

Tabell 22 Termiska egenskaper för material använda i simuleringar. 

 Akustikplattor Heltäckningsmatta Trä PVC Betong Gips 

Densitet [kG/m3] 

 

208 128 640 1380 2280 930 

Specifik värmekapacitet 

[kJ/kGK] 

 

1,4* 1,04* 2,85 1,45* 1,04 1,09 

Värmekonduktivitet 

[W/mK] 

 

0,1* 0,125* 0,14 0,16* 1,8 0,17 

*Värmeberoende, ett medel används. 
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Resultat 
Simuleringarnas resultat bedöms främst från utdata i form av slice-files och devices i FDS. Slice-files 

är tvådimensionella skivor som visar upp skillnader i en parameter i olika lägen i rummet, exempelvis 

var i rummet temperaturen är som högst. Devices är mätpunkter i FDS som ger utdata för enskilda 

celler. Devices används för att mäta detektion, toxicitet och strålning i simuleringarna.  

Verifiering av simuleringar 
FDS är ett simuleringsprogram som använder modeller för att göra beräkningar. Eftersom FDS 

använder modeller behövs verifiering av simuleringarna göras för att visa att simuleringarna är 

tillförlitliga.  

Mesh/cellstorlek 

För att verifiera mesh används Mesh alignment test i Pyrosim så att intilliggande mesh gränsar mot 

varandra på ett sätt så att beräkningsgången från ett mesh till ett annat inte påverkar resultatet.  

Cellstorleken spelar stor roll för att återspegla en verklig brand. Desto mindre celler som används 

desto bättre resultat fås i simuleringen. Anledningen till att för små celler inte kan användas är att 

simuleringstiden ökar avsevärt. För att verifiera cellstorleken i simuleringarna används Ekvation 9 och 

Ekvation 11. I Ekvation 10 ska förhållandet mellan 𝐷∗ och dx helst vara över 10 för att verifiera 

cellstorleken.  

𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞𝐶𝑝𝑇∞√𝑔
)

2

5  Ekvation 10 

𝐷∗

𝑑𝑥⁄    Ekvation 11 

𝐷∗: Brandens karakteristiska diameter 

�̇�: Effektutveckling [kW] 

𝜌∞: Densitet för omgivande luft 

𝐶𝑝: Specifik värmekapacitet för omgivande luft 1,0 KJ/KgK 

𝑇∞: Temperatur för omgivande luft 293,15 K 

𝑔: Tyngdacceleration 9,81 m/s2 

(Frantzich, Nystedt, 2011) 

Tabell 23 visar resultatet av Ekvation 11 i de simuleringar som har gjorts. 

Tabell 23 Förhållandet mellan 𝑫∗ och dx för simuleringar. 

Simuleringar  𝑫∗

𝒅𝒙⁄  

1 14.0 
2 14.4 

3 25.6 

4 11,4 

5 11,2 

6 20,4 

7 5,3 

 

I simulering 7 i Tabell 23 ses att förhållandet mellan 𝐷∗ och dx inte överstiger 10, men då det används 

en handberäknad effektkurva med avseende på sprinkleraktivering anses det vara okej.  
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Effektutveckling  
För att verifiera bränderna jämförs effektkurvorna från handberäkningar med effektkurvor från 

simuleringar. Kurvorna bör vara lika och speciellt kontrolleras att effektkurvorna från simuleringarna 

inte understiger de handberäknade effektkurvorna eftersom det skulle leda till ett icke-konservativt 

resultat. När de simulerade effektkurvorna börjar fluktuera i värden betyder det att branden är 

underventilerad.  

 

Figur 65 Simulerad effektkurva från simulering 1.                   Figur 66 Handberäknad effektkurva för simulering 1. 

 

Figur 67 Simulerad effektkurva från simulering 4.                Figur 68 Handberäknad effektkurva för simulering 4. 
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Figur 69 Simulerad effektkurva från simulering 2.                 Figur 70 Handberäknad effektkurva för simulering 2. 

 

Figur 71 Simulerad effektkurva från simulering 5.               Figur 72 Handberäknad effektkurva för simulering 5. 

 

Figur 73 Simulerad effektkurva från simulering 7.                 Figur 74 Handberäknad effektkurva för simulering 7. 
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Figur 75 Simulerad effektkurva från simulering 3.                 Figur 76 Handberäknad effektkurva för simulering 3. 

 

Figur 77 Simulerad effektkurva från simulering 6.               Figur 78 Handberäknad effektkurva för simulering 6. 
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För att verifiera simuleringarna kontrolleras flamtemperaturen. Flamtemperaturen bör vara mellan 

700-1300˚C. Som ses i skalan på Figur 79-Figur 81 överstiger flamtemperaturen 700˚C men uppnår 
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Figur 79 Flamtemperaturen i nattklubben. 

 

Figur 80 Flamtemperatur i pelarsalen. 
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Figur 81 Flamtemperatur på bottenplanet. 

Hastighet 

För att verifiera simuleringarna kontrolleras även hastigheterna i rummen. Hastigheterna bör inte 

överstiga 10m/s. I Figur 82-Figur 84 ses att hastigheterna understiger under 10m/s (Frantzich, 

Nystedt, 2011). 

 

Figur 82 Hastighet i nattklubben. 
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Figur 83 Hastighet i pelarsalen. 

Eftersom en lämplig slice-file inte var med i simuleringen används vector slices. 

 

Figur 84 Hastighet på bottenplanet. 

I Tabell 24 ses en checklista på validerade områden för simuleringar. 
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Tabell 24 Samlad checklista för validering av simuleringar. 

Checklista Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

D-stjärna/dx 

(>10) 

X X X 

Effektutveckling 

(se Figur 75-77) 

X X X 

Flamtemperatur 

(700-1200˚C) 

X X X 

Hastighet 

(<10m/s) 

X X X 

Validerat X X X 
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22 Bilaga E. Pathfinder 
Pathfinder är ett datorprogram gjort för att simulera utrymning. I Pathfinder går det att importera 

geometrier från FDS, CAD och PyroSim. Det går även att importera ritningar i GIF-, PNG-och JPG-

format som kan läggas som bakgrund för att kunna sätta byggnaden på plats på ett effektivt sätt. Ett 

triangulärt mesh används i pathfinder för att personerna i simuleringar ska röra sig obehindrat på ett 

verklighetstroget sätt. Det går att ställa in vilken utrymningsväg personerna ska gå till och vilken 

hastighet personerna ska röra sig med. Det går även att ställa in olika hastigheter, exempelvis för 

trappor, för en mer realistisk simulering. Resultatet fås i 3D, se Figur 85 (thunderhead, 2014) 

 

Figur 85 Resultat från en simulering i Pathfinder. 

Nedan följer den indata som används vid simuleringarna.  

Personantal 
Simuleringarna i biograferna utgår ifrån maximalt personantal i varje simulering. I lilla biografen är 

det 89 personer och i stora biografen är det 177 personer i publiken och 73 skådespelare på scenen. I 

nattklubben varieras personantalet från maximala på 1000 personer till det mer troliga på 300 

personer.  

Gånghastighet 
Eftersom det bildas kö i samtliga simuleringar används standard inställningar för gånghastighet på 

1,19 m/s. Även om gånghastigheten varierar från person till person kommer det inte att ha någon 

betydelse eftersom majoriteten av personerna kommer stå i kö för att utrymma. I nattklubben 

utrymmer alla besökarna via spiraltrappor. Eftersom spiraltrappor är svåra att göra i Pathfinder 

symboliseras dessa med raka trappor med en gånghastighet på 0,75 m/s (Boverket 2). I Tabell 25 

visas förflyttningstiderna för olika utrymningsscenarier i nattklubben. 
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Tabell 25 Förflyttningstider för olika utrymningsscenarier i nattklubben. 

Personantal Ingen 

utrymningsväg 

blockerad [s] 

Huvudentré 

blockerad 

[s] 

Huvudentré 

och 

utrymningsväg 

vid förrådet 

blockerad [s] 

Ingen 

utrymningsväg 

blockerad, 

med åtgärd [s] 

Utrymningsväg 

vid förrådet 

blockerad, med 

åtgärd [s] 

1000 347 521 738 263 305 

600 220 314 449 166 187 

300 115 183 234 100 97 

 

I Tabell 26 ses förflyttningstiden för olika utrymningsscenarier i pelarsalen. Det ses även skillnaden i 

förflyttningstid för scenario 2 beroende på personantal. 

Tabell 26 Förflyttningstider för olika utrymningsscenarier i pelarsalen. 

Personantal Ingen 

utrymningsväg 

blockerad, utan 

spiraltrappor [s] 

Ingen 

utrymningsväg 

blockerad, med 

åtgärd [s] 

Huvudingången 

blockerad [s] 

Ingen 

utrymningsväg 

blockerad [s] 

250 92 70 183 111 

220   159  
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23 Bilaga F. Sprinkler 
Beräkning av sprinkleraktivering görs i FDS med värmedetektorer utplacerade i brandrummet. FDS-

simuleringar och detektorplacering beskrivs mer ingående i Bilaga 4: FDS. Sprinkler antas aktiveras 

när sämst belägna värmedetektor aktiveras (se Figur 86). Gällande detektorparametrar (och därav 

indirekt föreslagna sprinklerparametrar) visas i nedan. 

Då information om befintliga sprinklers inte finns tillgänglig har lämpliga parametrar ansatts. Skiljer 

sig de befintliga sprinklernas egenskaper från dessa bör de bytas ut då åtgärdsvalidering i form av 

simuleringar har gjorts med dessa. Sprinklers med avvikande egenskaper från de föreslagna i Tabell 

27 är alltså ingenting som föreslås. 

Tabell 27 Föreslagna sprinklerparametrar för dimensionering av sprinklersystem. 

Sprinklerparametrar 

 

RTI-värde (Mak, 2002)  

 

50 (ms)1/2 

Aktiveringstemperatur 

 

68 ˚ C 

Aktiveringstid scenario 2 

 

70 s 

 

 

 

Figur 86 sämst belägna värmedetektor i brandrummet, FDS-simulering av scenario 2. 

Vid beräkning av effektdämpningningen från sprinklersystemet följs allmänt råd för påverkan av 

automatiskt släcksystem i BBRAD. Detta gäller när effektutveckling vid aktivering av en automatisk 

vattensprinkleranläggning är högst 5,0 MW vilket är aktuellt i scenario 2. Effekten påverkas enligt 

följande: 

- När sprinkler aktiveras hålls effekten konstant i 60 sekunder. 

- Därefter minskar effekten till 1/3 linjärt över ytterligare 60 sekunder. 

- Effekten håll sedan konstant på 1/3 av effekten vid sprinkleraktivering. (Boverket, 2011) 
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I Figur 87 redovisas hur effektkurvan ser ut vid sprinkleraktivering för scenario 2, simulering 7. 

 

Figur 87 Effektutveckling för scenario 2 vid sprinkleraktivering efter 70 sekunder. 
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24 Bilaga G. @Risk 
@Risk är ett tilläggsprogram till Microsoft Excel som används för att simulera 

sannolikhetsfördelningar. Programmet använder sig av Monte Carlo-simuleringar bygger på 

matematiska modeller. I rapporten användes @Risk som ett verktyg för att genomföra 

känslighetsanalyser för det utvalda scenarierna. Monte Carlo-simuleringar genomförs genom att 

programmet beräknar ett resultat med värden från fördelade indatavärden. Resultatet beräknas 

upprepade gånger med slumpvis utvalda värden från fördelade indataparametrarna. Det slutgiltiga 

resultatet ger en fördelning av möjliga utfallsvärden givet de fördelade indataparametrarna (Palisade, 

2015). 

Nedan presenteras indata till @risk för de simuleringar som har gjorts för scenario 1, 2 och 3. Dessa 

simuleras med förutsättning att larmsystemet fungerar respektive inte fungerar och för scenario 2 görs 

även en åtgärdssimulering när sprinkler sätts in. 

Scenario 1: brand i nattklubb 
I Tabell 28 och Tabell 29 i ses indata för simuleringar gjorda i @Risk för scenario 1. Denna görs med 

fungerande larm och utan fungerande larm. Ingen hänsyn tas till sannolikheten att larm felar utan 

presenterat resultat är giltigt givet att larmfel inträffat eller inte inträffat. Med utgångspunkt i 

ovanstående indata simuleras tidsmarginalen med och utan larm för i @Risk och presenteras 

histogram nedan. 

Vid eventuellt larmfel blir personerna i lokalen varse om branden vid ett senare skede i brandförloppet 

och därmed undersökts larmsystemets inverkan på tillgänglig tidsmarginal. Antas larmsystemet vara 

ur funktion kan personerna i nattklubben bli varse om branden först när rök kommer ut ur 

brandrummet. Detta kontrolleras i FDS-simulering och sker efter 63 sekunder, se Figur 88. 

 

Figur 88 Rökfyllnad för brand i nattklubb sett i Smokeview. 
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Fördelningen vid felande brandlarmsystem ansätts uniform med minvärde till 63 sekunder då detta är 

då rök börjar komma in i lokalen, se Figur 88. Då det förmodligen är mörkt i lokalen med eventuell 

discorök är den sannolikt att samtliga personer inte blir medvetna om brandgaserna vid 63 sekunder. 

Maxvärdet sätts därför till 93 sekunder. 

RiskUniform(63;93) 

Tabell 28 Indata för beräkning av tidsmarginal scenario 1 med larm. 

 Fördelning  

Varseblivningstid 

 

RiskUniform(30;33) 

Beslut- och reaktionstid 

 

RiskTriang(10;30;70) 

Förflyttningstid 

 

738 (Punktskattning) 

Tid till kritiska förhållanden 

 

460 (Punktskattning) 

 

Tabell 29 Indata för beräkning av tidsmarginal scenario 1 utan larm. 

 Fördelning  

Varseblivningstid 

 

RiskUniform(63;93) 

Beslut- och reaktionstid 

 

RiskTriang(10;30;70) 

Förflyttningstid 

 

738 (Punktskattning) 

Tid till kritiska förhållanden 

 

460 (Punktskattning) 

 

Som kan ses i Figur 89 nedan blir tidsmarginalen, med ett 95 % konfidensintervall, negativ med ett 

medelvärde på -346 sekunder med larm.  
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Figur 89 Tidsmarginal med larm för brand i förråd i nattklubb. 

I Figur 90 nedan ses tidsmarginalen utan larm samt utan åtgärder, med ett 95 % konfidensintervall. 

Denna blir negativ med ett medelvärde på -393 sekunder. Tidsmarginalen blir alltså ungefär 50 

sekunder kortare då larmet inte fungerar. 

 

Figur 90 Tidsmarginal utan larm för brand i förråd i nattklubb. 
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Scenario 2: brand i garderob i pelarsal 

 

Figur 91 Tidsmarginal med larm för brand i garderob i pelarsalen. 

Detektorn utlöser då röken redan är synlig för personer som vistas i pelarsalen, vilket leder till att det 

inte blir någon märkbar tidsmarginalen. 

 

Figur 92 Tidsmarginal för brand i garderob i pelarsalen med sprinklers, 250 personer. 
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Tabell 30 Indata för beräkning av tidsmarginal scenario 2 med larm. 

 Fördelning  

Varseblivningstid RiskUniform(30;45) 

 

Beslut- och reaktionstid RiskUniform(10;20) 

 

Förflyttningstid 

 

183 (Punktskattning) 

Tid till kritiska förhållanden 

 

128 (Punktskattning) 

 
 

Tabell 31 Indata för beräkning av tidsmarginal scenario 2 med larm och sprinkler (åtgärdssimulering). 

 Fördelning  

Varseblivningstid 

 

RiskUniform(30;45) 

Beslut- och reaktionstid 

 

RiskUniform(10;20) 

Förflyttningstid 

 

183 (Punktskattning) 

Tid till kritiska förhållanden 

 

220 (Punktskattning) 
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Scenario 3: brand i garderob vid biograf 

 

Figur 93 Brandgasspridning in i stora biografsalongen. 

På samma sätt som för nattklubben görs simuleringar i @Risk för att kontrollera hur mycket 

felfungerande brandlarm påverkar resultatet i biografen. Tidsmarginalen med fungerande brandlarm 

har medelvärdet 195 sekunder, se Figur 94. 
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Figur 94 Tidsmarginal för brand i garderob vid biograf med brandlarm. 

Utan fungerande brandlarm blir tidsmarginalen istället -4 sekunder, se Figur 95. Om brandlarmet 

fungerar eller ej har alltså en stor påverkan på resultatet i biografen med en differens på nästan två 

minuter. 

 

Figur 95 Tidsmarginal för brand i garderob vid biograf utan brandlarm. 
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Tabell 32 Indata för beräkning av tidsmarginal scenario 3 med larm. 

 Fördelning  

Varseblivningstid RiskUniform(30;35) 

 

Beslut- och reaktionstid RiskTriang(15;27;60) 

 

Förflyttningstid 

 

117 (Punktskattning) 

Tid till kritiska förhållanden 

 

379 (Punktskattning) 

 

Tabell 33 Indata för beräkning av tidsmarginal scenario 3 utan larm. 

 Fördelning  

Varseblivningstid 150 (Punktskattning) 

 

Beslut- och reaktionstid RiskTriang(15;27;60) 

 

Förflyttningstid 

 

117 (Punktskattning) 

Tid till kritiska förhållanden 

 

297 (Punktskattning) 

 

  



106 

 

25 Bilaga H. Indata FDS 
 

Scenario 1, Brand i förråd i nattklubb 
plan1nattklubbklar.fds 

Generated by PyroSim - Version 2015.1.0130 

01-Apr-2015 17:10:11 

 

&HEAD CHID='plan1nattklubbklar'/ 

&TIME T_END=600.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='plan1nattklubbklar.ge1', DT_RESTART=300.0/ 

 

&MESH ID='Nattklubb, fint', IJK=110,100,36, XB=31.0,42.0,19.8,29.8,2.6,6.2/ 

&MESH ID='Nattklubb, grovt', IJK=57,50,18, XB=42.0,53.4,19.8,29.8,2.6,6.2/ 

&MESH ID='Nattklubb, medium', IJK=112,100,24, XB=31.0,53.4,-0.2,19.8,2.6,7.4/ 

 

 

&REAC ID='POLYURETHANE_REAC', 

      FYI='SFPE Handbook, GM27', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=1.0, 

      H=1.7, 

      O=0.3, 

      N=0.08, 

      CO_YIELD=0.1, 

      SOOT_YIELD=0.1/ 

 

&PROP ID='Cleary Ionization I1', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=2.5, 

      BETA_E=-0.7, 

      ALPHA_C=0.8, 

      BETA_C=-0.9/ 

&PROP ID='Default', QUANTITY='LINK TEMPERATURE', ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0/ 

&DEVC ID='SD06', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=34.0,24.0,5.7/ 
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&DEVC ID='SD07', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=37.0,17.0,5.9/ 

&DEVC ID='SD08', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=37.0,8.0,5.9/ 

&DEVC ID='SD09', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=46.0,17.0,5.9/ 

&DEVC ID='SD10', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=46.0,8.0,5.9/ 

&DEVC ID='THCP09', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=35.6,25.7,5.7/ 

&DEVC ID='THCP10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=34.1,24.2,5.7/ 

&DEVC ID='THCP11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=32.6,22.9,5.7/ 

&DEVC ID='THCP12', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=31.1,21.2,5.7/ 

&DEVC ID='THCP13', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=32.6,20.9,5.7/ 

&DEVC ID='THCP14', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=40.1,27.7,5.7/ 

&DEVC ID='THCP15', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=51.6,5.9,5.7/ 

&DEVC ID='THCP16', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=51.6,20.9,5.7/ 

&DEVC ID='natt huvudentre', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=32.6,20.9,5.0/ 

&DEVC ID='natt1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=32.6,18.9,5.0/ 

&DEVC ID='natt3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=51.6,20.9,5.0/ 

&DEVC ID='natt2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=40.6,27.9,5.0/ 

&DEVC ID='natt4', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=51.6,5.9,5.0/ 

&DEVC ID='SD01', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=34.0,24.0,5.6/ 

&DEVC ID='SD02', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=37.0,17.0,5.8/ 

&DEVC ID='SD03', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=37.0,8.0,5.8/ 

&DEVC ID='SD04', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=46.0,17.0,5.8/ 

&DEVC ID='SD05', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=46.0,8.0,5.8/ 

&DEVC ID='THCP01', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=35.6,27.7,5.7/ 

&DEVC ID='THCP02', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=35.6,25.7,5.6/ 

&DEVC ID='THCP03', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=35.6,27.7,5.6/ 

&DEVC ID='LAYERnatt', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=51.0,51.0,5.5,5.5,3.0,6.0/ 

&DEVC ID='LAYERnatt01', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=50.0,50.0,21.0,21.0,3.0,6.0/ 

&DEVC ID='LAYERnatt02', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=40.0,40.0,26.0,26.0,3.0,6.0/ 

&DEVC ID='värmedeckare', PROP_ID='Default', XYZ=33.4,24.0,5.6/ 

&DEVC ID='värmedeckare01', PROP_ID='Default', XYZ=33.4,24.0,5.7/ 

&DEVC ID='TIMER', QUANTITY='TIME', XYZ=31.0,19.8,2.6, SETPOINT=3.0E5/ 

 

&CTRL ID='break', FUNCTION_TYPE='DEADBAND', SETPOINT=20.0,130.0, ON_BOUND='UPPER', 

LATCH=.FALSE., INPUT_ID='THCP03'/ 
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&MATL ID='CONCRETE', 

      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 

      SPECIFIC_HEAT=1.04, 

      CONDUCTIVITY=1.8, 

      DENSITY=2280.0/ 

&MATL ID='YELLOW PINE', 

      FYI='Quintiere, Fire Behavior - NIST NRC Validation', 

      SPECIFIC_HEAT=2.85, 

      CONDUCTIVITY=0.14, 

      DENSITY=640.0/ 

&MATL ID='PVC', 

      FYI='NISTIR 1013-1 - NIST NRC Validation', 

      SPECIFIC_HEAT_RAMP='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', 

      CONDUCTIVITY_RAMP='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', 

      DENSITY=1380.0, 

      EMISSIVITY=0.95/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=23.0, F=1.29/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=50.0, F=1.35/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=75.0, F=1.41/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=100.0, F=1.47/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=125.0, F=1.53/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=150.0, F=1.59/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=23.0, F=0.192/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=50.0, F=0.175/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=75.0, F=0.172/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=100.0, F=0.147/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=125.0, F=0.141/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=150.0, F=0.134/ 

&MATL ID='CERAMIC FIBER', 

      FYI='NBSIR 88-3752 - NBS Multi-Room Validation', 

      SPECIFIC_HEAT=1.04, 

      CONDUCTIVITY_RAMP='CERAMIC FIBER_CONDUCTIVITY_RAMP', 

      DENSITY=128.0, 

      EMISSIVITY=0.97/ 
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&RAMP ID='CERAMIC FIBER_CONDUCTIVITY_RAMP', T=20.0, F=0.09/ 

&RAMP ID='CERAMIC FIBER_CONDUCTIVITY_RAMP', T=300.0, F=0.09/ 

&RAMP ID='CERAMIC FIBER_CONDUCTIVITY_RAMP', T=600.0, F=0.17/ 

&RAMP ID='CERAMIC FIBER_CONDUCTIVITY_RAMP', T=900.0, F=0.25/ 

&MATL ID='INSULATION', 

      FYI='Isolatek BLAZE-SHIELD DC/F - WTC FDS5 Validation', 

      SPECIFIC_HEAT_RAMP='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', 

      CONDUCTIVITY_RAMP='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', 

      DENSITY=208.0/ 

&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=20.0, F=0.05/ 

&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=377.0, F=0.1/ 

&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=677.0, F=0.2/ 

&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=20.0, F=0.8/ 

&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=677.0, F=2.0/ 

 

&SURF ID='Betong', 

      RGB=146,202,166, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.1/ 

&SURF ID='Trä', 

      RGB=146,70,0, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='YELLOW PINE', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.2/ 

&SURF ID='PVC', 

      RGB=146,202,166, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='PVC', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.2/ 

&SURF ID='"Matta"', 
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      RGB=146,202,166, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='CERAMIC FIBER', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.2/ 

&SURF ID='Insulation', 

      RGB=146,202,166, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='INSULATION', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.2/ 

&SURF ID='Brand nattklubb', 

      RGB=255,222,25, 

      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 

      HRRPUA=475.3, 

      TAU_Q=-182.0/ 

 

&OBST… 

 

&HOLE XB=32.4,33.21,21.898,22.198,3.0,5.1/ Hole 

&HOLE XB=52.7271,53.0271,20.7,21.51,3.0,5.1/ Hole 

&HOLE XB=52.6271,52.9271,5.3,6.11,3.0,5.1/ Hole 

&HOLE XB=31.3606,31.6606,20.1879,21.199,3.0,5.1, DEVC_ID='TIMER'/ Hole 

&HOLE XB=39.7,40.51,28.5251,28.8251,3.0,5.1/ Hole 

&HOLE XB=35.2831,49.0,5.0,19.2,5.65,6.0/ Hole 

&HOLE XB=32.0,34.0,28.5,28.8,4.0,5.2, CTRL_ID='break'/ Hole 

&HOLE XB=34.5,36.5,28.5,28.8,4.0,5.2, CTRL_ID='break'/ Hole 

&HOLE XB=37.0,39.0,28.5,28.8,4.0,5.2, CTRL_ID='break'/ Hole 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.0,31.0,19.8,29.8,2.6,6.2/ Mesh Vent: Nattklubb, fint [XMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.0,42.0,29.8,29.8,2.6,6.2/ Mesh Vent: Nattklubb, fint [YMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.0,42.0,19.8,29.8,6.2,6.2/ Mesh Vent: Nattklubb, fint [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.0,42.0,19.8,29.8,2.6,2.6/ Mesh Vent: Nattklubb, fint [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=53.4,53.4,19.8,29.8,2.6,6.2/ Mesh Vent: Nattklubb, grovt [XMAX] 



111 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=42.0,53.4,29.8,29.8,2.6,6.2/ Mesh Vent: Nattklubb, grovt [YMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=42.0,53.4,19.8,29.8,6.2,6.2/ Mesh Vent: Nattklubb, grovt [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=42.0,53.4,19.8,29.8,2.6,2.6/ Mesh Vent: Nattklubb, grovt [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=53.4,53.4,-0.2,19.8,2.6,7.4/ Mesh Vent: Nattklubb, medium [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.0,31.0,-0.2,19.8,2.6,7.4/ Mesh Vent: Nattklubb, medium [XMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.0,53.4,19.8,19.8,6.2,7.4/ Mesh Vent: Nattklubb, medium [YMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.0,53.4,-0.2,-0.2,2.6,7.4/ Mesh Vent: Nattklubb, medium [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.0,53.4,-0.2,19.8,7.4,7.4/ Mesh Vent: Nattklubb, medium [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=31.0,53.4,-0.2,19.8,2.6,2.6/ Mesh Vent: Nattklubb, medium [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='Brand nattklubb', XB=34.6,36.4,24.6,26.4,4.0,4.0, IOR=-3, XYZ=35.5,25.5,4.0, 

SPREAD_RATE=0.00561/ Vent förråd 

 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=80.0/ 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.3/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.3/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.5/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.5/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='AIR', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', VECTOR=.TRUE., 

PBZ=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', VECTOR=.TRUE., 

PBZ=5.0/ 

 

 

&TAIL / 
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Scenario 2: Brand i garderob utanför pelarsalen 

plan1pelarklarsprinkler.fds 

Generated by PyroSim - Version 2015.1.0130 

10-Apr-2015 11:06:39 

 

&HEAD CHID='plan1pelarklarsprinkler'/ 

&TIME T_END=600.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='plan1pelarklarsprinkler.ge1', DT_RESTART=300.0/ 

 

&MESH ID='Pelarsal, garderob', IJK=92,54,36, XB=-14.0,-4.8,24.6,30.0,2.6,6.2/ 

&MESH ID='Pelarsal, liten', IJK=26,10,18, XB=-4.8,0.4,28.0,30.0,2.6,6.2/ 

&MESH ID='Pelarsal, stor', IJK=72,135,18, XB=-14.0,0.4,30.0,57.0,2.4,6.0/ 

 

&SPEC ID='WATER VAPOR'/ 

 

&PART ID='Water', 

      SPEC_ID='WATER VAPOR', 

      DIAMETER=500.0, 

      MONODISPERSE=.TRUE., 

      AGE=60.0, 

      SAMPLING_FACTOR=1/ 

 

&REAC ID='POLYURETHANE_REAC', 

      FYI='SFPE Handbook, GM27', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=1.0, 

      H=1.7, 

      O=0.3, 

      N=0.08, 

      CO_YIELD=0.1, 

      SOOT_YIELD=0.1/ 

 

&PROP ID='Cleary Ionization I1', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
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      ALPHA_E=2.5, 

      BETA_E=-0.7, 

      ALPHA_C=0.8, 

      BETA_C=-0.9/ 

&PROP ID='Default', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 

      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0, 

      RTI=50.0/ 

&PROP ID='Default_Water Spray', 

      QUANTITY='SPRINKLER LINK TEMPERATURE', 

      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0, 

      RTI=50.0, 

      PART_ID='Water', 

      FLOW_RATE=1.0, 

      PARTICLE_VELOCITY=5.0, 

      SPRAY_ANGLE=60.0,75.0/ 

&DEVC ID='THCP', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-11.1252,26.7222,5.0/ 

&DEVC ID='THCP01', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-11.1252,26.7222,5.4/ 

&DEVC ID='THCP02', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-10.1252,27.0222,5.4/ 

&DEVC ID='THCP03', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-9.12517,27.0222,5.4/ 

&DEVC ID='THCP04', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-8.12517,27.0222,5.4/ 

&DEVC ID='THCP05', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-7.12517,27.0222,5.4/ 

&DEVC ID='THCP06', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-6.12517,27.0222,5.4/ 

&DEVC ID='SD01', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,29.8,5.3/ 

&DEVC ID='THCP07', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-0.675391,40.57,5.0/ 

&DEVC ID='THCP08', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=-6.44993,55.39,5.46/ 

&DEVC ID='pelar2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-0.675391,40.57,5.0/ 

&DEVC ID='pelar3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,55.57,5.0/ 

&DEVC ID='pelar01', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,52.57,5.0/ 

&DEVC ID='pelar02', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,49.57,5.0/ 

&DEVC ID='pelar03', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,46.57,5.0/ 

&DEVC ID='pelar04', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,43.57,5.0/ 

&DEVC ID='pelar05', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,40.57,5.0/ 

&DEVC ID='pelar06', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,37.57,5.0/ 
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&DEVC ID='pelar07', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,34.57,5.0/ 

&DEVC ID='pelar08', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,31.57,5.0/ 

&DEVC ID='pelar09', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=-6.67539,28.57,5.0/ 

&DEVC ID='SD02', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,33.8,5.3/ 

&DEVC ID='SD03', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,37.8,5.3/ 

&DEVC ID='SD04', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,41.8,5.3/ 

&DEVC ID='SD05', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,45.8,5.3/ 

&DEVC ID='SD06', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,29.8,5.2/ 

&DEVC ID='SD07', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,33.8,5.2/ 

&DEVC ID='SD08', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,37.8,5.2/ 

&DEVC ID='SD09', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,41.8,5.2/ 

&DEVC ID='SD10', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=-6.8,45.8,5.2/ 

&DEVC ID='LAYER', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-2.0,-2.0,40.0,40.0,3.0,6.0/ 

&DEVC ID='LAYER01', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-7.0,-7.0,54.0,54.0,3.0,6.0/ 

&DEVC ID='värmedeckare01', PROP_ID='Default', XYZ=-9.2,27.0,5.4/ 

&DEVC ID='värmedeckare02', PROP_ID='Default', XYZ=-9.2,27.0,5.3/ 

&DEVC ID='värmedeckare03', PROP_ID='Default', XYZ=-7.2,27.0,5.4/ 

&DEVC ID='värmedeckare04', PROP_ID='Default', XYZ=-7.2,27.0,5.3/ 

&DEVC ID='SPRK', PROP_ID='Default_Water Spray', XYZ=-12.0,27.0,5.4, ORIENTATION=0.0,0.0,0.0/ 

&DEVC ID='SPRK01', PROP_ID='Default_Water Spray', XYZ=-10.0,27.0,5.4, ORIENTATION=0.0,0.0,0.0/ 

 

&MATL ID='CONCRETE', 

      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 

      SPECIFIC_HEAT=1.04, 

      CONDUCTIVITY=1.8, 

      DENSITY=2280.0/ 

&MATL ID='YELLOW PINE', 

      FYI='Quintiere, Fire Behavior - NIST NRC Validation', 

      SPECIFIC_HEAT=2.85, 

      CONDUCTIVITY=0.14, 

      DENSITY=640.0/ 

&MATL ID='INSULATION', 

      FYI='Isolatek BLAZE-SHIELD DC/F - WTC FDS5 Validation', 

      SPECIFIC_HEAT_RAMP='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', 
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      CONDUCTIVITY_RAMP='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', 

      DENSITY=208.0/ 

&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=20.0, F=0.05/ 

&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=377.0, F=0.1/ 

&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=677.0, F=0.2/ 

&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=20.0, F=0.8/ 

&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=677.0, F=2.0/ 

 

&SURF ID='Betong', 

      RGB=146,202,166, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.1/ 

&SURF ID='Trä', 

      RGB=146,70,0, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='YELLOW PINE', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.2/ 

&SURF ID='Insulation', 

      RGB=146,202,166, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='INSULATION', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.2/ 

&SURF ID='Brand pelarsal', 

      COLOR='RED', 

      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 

      HRRPUA=920.0, 

      RAMP_Q='Brand pelarsal_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=10.0, F=0.02/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=20.0, F=0.082/ 
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&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=30.0, F=0.18/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=40.0, F=0.33/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=50.0, F=0.51/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=60.0, F=0.73/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=70.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=130.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=140.0, F=0.89/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=150.0, F=0.78/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=160.0, F=0.67/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=170.0, F=0.56/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=180.0, F=0.45/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=190.0, F=0.33/ 

&RAMP ID='Brand pelarsal_RAMP_Q', T=900.0, F=0.33/ 

 

&OBST… 

 

&HOLE XB=-7.35,-6.4,56.2225,56.5225,3.0,5.1/ Hole 

&HOLE XB=-0.349305,-0.0493048,39.95,40.8,3.0,5.1/ Hole 

&HOLE XB=-8.22224,-7.92224,26.6,27.45,3.0,5.1/ Hole 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-4.8,-4.8,24.6,28.0,2.6,6.2/ Mesh Vent: Pelarsal, garderob [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,-14.0,24.6,30.0,2.6,6.2/ Mesh Vent: Pelarsal, garderob [XMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,-4.8,30.0,30.0,6.0,6.2/ Mesh Vent: Pelarsal, garderob [YMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,-4.8,24.6,24.6,2.6,6.2/ Mesh Vent: Pelarsal, garderob [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,-4.8,24.6,30.0,6.2,6.2/ Mesh Vent: Pelarsal, garderob [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,-4.8,24.6,30.0,2.6,2.6/ Mesh Vent: Pelarsal, garderob [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.4,0.4,28.0,30.0,2.6,6.2/ Mesh Vent: Pelarsal, liten [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-4.8,0.4,30.0,30.0,6.0,6.2/ Mesh Vent: Pelarsal, liten [YMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-4.8,0.4,28.0,28.0,2.6,6.2/ Mesh Vent: Pelarsal, liten [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-4.8,0.4,28.0,30.0,6.2,6.2/ Mesh Vent: Pelarsal, liten [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-4.8,0.4,28.0,30.0,2.6,2.6/ Mesh Vent: Pelarsal, liten [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=0.4,0.4,30.0,57.0,2.4,6.0/ Mesh Vent: Pelarsal, stor [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,-14.0,30.0,57.0,2.4,6.0/ Mesh Vent: Pelarsal, stor [XMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,0.4,57.0,57.0,2.4,6.0/ Mesh Vent: Pelarsal, stor [YMAX] 



117 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,0.4,30.0,30.0,2.4,2.6/ Mesh Vent: Pelarsal, stor [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,0.4,30.0,57.0,6.0,6.0/ Mesh Vent: Pelarsal, stor [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-14.0,0.4,30.0,57.0,2.4,2.4/ Mesh Vent: Pelarsal, stor [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='Brand pelarsal', XB=-12.0,-11.5,26.9,27.4,4.0,4.0, IOR=-3/ Vent pelarsal 

 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=80.0/ 

 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.2/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.2/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.1/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.1/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='AIR', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', VECTOR=.TRUE., 

PBZ=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', VECTOR=.TRUE., 

PBZ=5.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN', VECTOR=.TRUE., PBZ=5.0/ 

 

 

&TAIL / 
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Scenario 3: brand i garderob vid biograf. 
bottenplanklarmfo.fds 

Generated by PyroSim - Version 2015.1.0130 

08-Apr-2015 08:50:31 

 

&HEAD CHID='bottenplanklarmfo'/ 

&TIME T_END=600.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='bottenplanklarmfo.ge1', DT_RESTART=300.0/ 

 

&MESH ID='Garderob', IJK=72,128,30, XB=28.5,35.7,12.7,25.5,0.0,3.0/ 

&MESH ID='toalett och dörrar', IJK=84,32,18, XB=28.5,45.3,25.5,31.9,0.0,3.6/ 

&MESH ID='Kiosk', IJK=48,64,15, XB=35.7,45.3,12.7,25.5,0.0,3.0/ 

&MESH ID='Stora biografen', IJK=84,128,40, XB=28.5,45.3,31.9,57.5,-1.0,7.0/ 

&MESH ID='Lilla biografen', IJK=76,96,25, XB=45.3,60.5,33.5,52.7,0.0,5.0/ 

 

 

&REAC ID='POLYURETHANE_REAC', 

      FYI='SFPE Handbook, GM27', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=1.0, 

      H=1.7, 

      O=0.3, 

      N=0.08, 

      CO_YIELD=0.1, 

      SOOT_YIELD=0.1/ 

 

&PROP ID='Cleary Ionization I1', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=2.5, 

      BETA_E=-0.7, 

      ALPHA_C=0.8, 

      BETA_C=-0.9/ 

&PROP ID='Default', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 
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      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0, 

      RTI=50.0/ 

&DEVC ID='THCP', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=32.5211,16.0165,2.5/ 

&DEVC ID='THCP01', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=32.5211,17.0165,2.5/ 

&DEVC ID='THCP02', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=32.5211,18.0165,2.5/ 

&DEVC ID='THCP03', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=32.5211,19.0165,2.5/ 

&DEVC ID='THCP04', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=32.5211,20.0165,2.5/ 

&DEVC ID='THCP05', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.0211,26.0,2.0/ 

&DEVC ID='THCP06', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=36.5211,23.0165,2.5/ 

&DEVC ID='SD', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=33.0,19.0,2.7/ 

&DEVC ID='SD01', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=33.0,23.0,2.7/ 

&DEVC ID='SD02', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=37.0,27.0,2.7/ 

&DEVC ID='THCP07', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=36.2,13.5,2.0/ 

&DEVC ID='SD03', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=36.5,23.0,2.7/ 

&DEVC ID='SD04', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=47.0,36.0,2.4/ 

&DEVC ID='THCP08', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=48.6,38.2,2.0/ 

&DEVC ID='THCP09', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=30.1,45.7,2.0/ 

&DEVC ID='THCP10', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=43.0211,27.8,2.0/ 

&DEVC ID='stora nere', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=30.1,45.7,1.75/ 

&DEVC ID='stora nere01', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,43.7,1.75/ 

&DEVC ID='stora nere02', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,42.6,1.85/ 

&DEVC ID='stora nere03', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,41.5,1.95/ 

&DEVC ID='stora nere04', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,40.4,2.05/ 

&DEVC ID='stora nere05', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,39.3,2.15/ 

&DEVC ID='stora nere06', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,38.2,2.25/ 

&DEVC ID='stora nere07', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,37.1,2.35/ 

&DEVC ID='stora nere08', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,36.0,2.45/ 

&DEVC ID='stora nere09', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,34.9,2.55/ 

&DEVC ID='stora nere10', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,33.8,2.65/ 

&DEVC ID='stora nere11', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.1,32.7,2.75/ 

&DEVC ID='lilla utrymning', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=59.1,48.7,2.25/ 

&DEVC ID='stora scenen', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=44.1,53.7,2.3/ 

&DEVC ID='huvudentre', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=36.5211,23.0165,2.0/ 

&DEVC ID='till lilla', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=43.0211,27.8,2.0/ 
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&DEVC ID='till stora', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.0211,26.0,2.0/ 

&DEVC ID='THCP11', QUANTITY='THERMOCOUPLE', XYZ=37.0211,27.0,2.0/ 

&DEVC ID='till stora01', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=37.0211,27.0,2.0/ 

&DEVC ID='in lilla', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX GAS', XYZ=48.6,38.2,2.0/ 

&DEVC ID='SD05', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=33.0,19.0,2.6/ 

&DEVC ID='SD06', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=33.0,23.0,2.6/ 

&DEVC ID='SD07', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=37.0,27.0,2.6/ 

&DEVC ID='SD08', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=36.5,23.0,2.6/ 

&DEVC ID='SD09', PROP_ID='Cleary Ionization I1', XYZ=47.0,36.0,2.3/ 

&DEVC ID='LAYER', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=36.5,36.5,15.0,15.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='LAYER01', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=32.0,32.0,45.5,45.5,-0.6,2.5/ 

&DEVC ID='LAYER02', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=42.0,42.0,55.5,55.5,0.5,3.5/ 

&DEVC ID='LAYER03', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=56.0,56.0,49.0,49.0,0.0,3.0/ 

&DEVC ID='värmedeckare', PROP_ID='Default', XYZ=30.7,20.1,2.7/ 

&DEVC ID='värmedeckare01', PROP_ID='Default', XYZ=30.7,20.1,2.6/ 

&DEVC ID='värmedeckare02', PROP_ID='Default', XYZ=33.7,23.1,2.7/ 

&DEVC ID='värmedeckare03', PROP_ID='Default', XYZ=33.7,23.1,2.6/ 

&DEVC ID='värmedeckare04', PROP_ID='Default', XYZ=33.7,20.1,2.7/ 

&DEVC ID='värmedeckare05', PROP_ID='Default', XYZ=33.7,20.1,2.6/ 

&DEVC ID='värmedeckare06', PROP_ID='Default', XYZ=30.7,23.1,2.7/ 

&DEVC ID='värmedeckare07', PROP_ID='Default', XYZ=30.7,23.1,2.6/ 

&DEVC ID='värmedeckare08', PROP_ID='Default', XYZ=30.7,17.1,2.7/ 

&DEVC ID='värmedeckare09', PROP_ID='Default', XYZ=30.7,17.1,2.6/ 

&DEVC ID='värmedeckare10', PROP_ID='Default', XYZ=33.7,17.1,2.7/ 

&DEVC ID='värmedeckare11', PROP_ID='Default', XYZ=33.7,17.1,2.6/ 

&DEVC ID='TIMER', QUANTITY='TIME', XYZ=28.5,12.7,0.0, SETPOINT=220.0/ 

 

&MATL ID='GYPSUM', 

      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 

      SPECIFIC_HEAT=1.09, 

      CONDUCTIVITY=0.17, 

      DENSITY=930.0/ 

&MATL ID='CONCRETE', 

      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
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      SPECIFIC_HEAT=1.04, 

      CONDUCTIVITY=1.8, 

      DENSITY=2280.0/ 

&MATL ID='YELLOW PINE', 

      FYI='Quintiere, Fire Behavior - NIST NRC Validation', 

      SPECIFIC_HEAT=2.85, 

      CONDUCTIVITY=0.14, 

      DENSITY=640.0/ 

&MATL ID='PVC', 

      FYI='NISTIR 1013-1 - NIST NRC Validation', 

      SPECIFIC_HEAT_RAMP='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', 

      CONDUCTIVITY_RAMP='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', 

      DENSITY=1380.0, 

      EMISSIVITY=0.95/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=23.0, F=1.29/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=50.0, F=1.35/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=75.0, F=1.41/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=100.0, F=1.47/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=125.0, F=1.53/ 

&RAMP ID='PVC_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=150.0, F=1.59/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=23.0, F=0.192/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=50.0, F=0.175/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=75.0, F=0.172/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=100.0, F=0.147/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=125.0, F=0.141/ 

&RAMP ID='PVC_CONDUCTIVITY_RAMP', T=150.0, F=0.134/ 

&MATL ID='INSULATION', 

      FYI='Isolatek BLAZE-SHIELD DC/F - WTC FDS5 Validation', 

      SPECIFIC_HEAT_RAMP='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', 

      CONDUCTIVITY_RAMP='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', 

      DENSITY=208.0/ 

&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=20.0, F=0.05/ 

&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=377.0, F=0.1/ 

&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=677.0, F=0.2/ 
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&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=20.0, F=0.8/ 

&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=677.0, F=2.0/ 

 

&SURF ID='Gips', 

      COLOR='GRAY 80', 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='GYPSUM', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.1/ 

&SURF ID='Betong', 

      COLOR='GRAY 60', 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.1/ 

&SURF ID='Trä', 

      RGB=255,255,102, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='YELLOW PINE', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.1/ 

&SURF ID='Plastmatta', 

      RGB=204,102,0, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='PVC', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.1/ 

&SURF ID='Flashover', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=881.4/ 

&SURF ID='Garderobsbrand', 

      COLOR='RED', 

      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 

      HRRPUA=880.5/ 
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&SURF ID='Isoleringsplattor', 

      RGB=146,202,166, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='INSULATION', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.1/ 

 

&OBST XB… 

 

&HOLE XB=37.2,38.4,27.8,28.2,0.25,2.25/ Hole 

&HOLE XB=35.8,37.0,27.8,28.2,0.25,2.25/ Hole 

&HOLE XB=29.2,29.5,45.3,46.6,-0.65,1.35/ Hole 

&HOLE XB=44.8,45.1,53.2,54.5,0.3,2.3/ Hole 

&HOLE XB=36.0009,37.0166,12.8,13.1,0.25,2.25/ Hole 

&HOLE XB=-0.2,0.1,19.903,21.5438,0.25,2.25/ Hole 

&HOLE XB=48.2,49.2,38.6,39.2,0.25,2.25/ Hole 

&HOLE XB=37.2,38.4,26.25,26.55,0.25,2.25/ Hole 

&HOLE XB=35.8,37.0,26.25,26.55,0.25,2.25/ Hole 

&HOLE XB=42.5919,43.7941,28.2,28.6,-0.02,2.0/ Hole 

&HOLE XB=59.3,60.1,47.7,48.9,-0.02,2.0/ Hole 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,28.5,12.7,25.5,0.0,3.0/ Mesh Vent: Garderob [XMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,35.7,12.7,12.7,0.0,3.0/ Mesh Vent: Garderob [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,35.7,12.7,25.5,3.0,3.0/ Mesh Vent: Garderob [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,35.7,12.7,25.5,0.0,0.0/ Mesh Vent: Garderob [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,45.3,25.5,31.9,0.0,3.6/ Mesh Vent: toalett och dörrar [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,28.5,25.5,31.9,0.0,3.6/ Mesh Vent: toalett och dörrar [XMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,45.3,25.5,25.5,3.0,3.6/ Mesh Vent: toalett och dörrar [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,45.3,25.5,31.9,3.6,3.6/ Mesh Vent: toalett och dörrar [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,45.3,25.5,31.9,0.0,0.0/ Mesh Vent: toalett och dörrar [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,45.3,12.7,25.5,0.0,3.0/ Mesh Vent: Kiosk [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=35.7,45.3,12.7,12.7,0.0,3.0/ Mesh Vent: Kiosk [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=35.7,45.3,12.7,25.5,3.0,3.0/ Mesh Vent: Kiosk [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=35.7,45.3,12.7,25.5,0.0,0.0/ Mesh Vent: Kiosk [ZMIN] 
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&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,45.3,33.5,52.7,-1.0,0.0/ Mesh Vent: Stora biografen [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,45.3,31.9,33.5,-1.0,7.0/ Mesh Vent: Stora biografen [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,45.3,52.7,57.5,-1.0,7.0/ Mesh Vent: Stora biografen [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,45.3,33.5,52.7,5.0,7.0/ Mesh Vent: Stora biografen [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,28.5,31.9,57.5,-1.0,7.0/ Mesh Vent: Stora biografen [XMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,45.3,57.5,57.5,-1.0,7.0/ Mesh Vent: Stora biografen [YMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,45.3,31.9,31.9,-1.0,0.0/ Mesh Vent: Stora biografen [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,45.3,31.9,31.9,3.6,7.0/ Mesh Vent: Stora biografen [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,45.3,31.9,57.5,7.0,7.0/ Mesh Vent: Stora biografen [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=28.5,45.3,31.9,57.5,-1.0,-1.0/ Mesh Vent: Stora biografen [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=60.5,60.5,33.5,52.7,0.0,5.0/ Mesh Vent: Lilla biografen [XMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,60.5,52.7,52.7,0.0,5.0/ Mesh Vent: Lilla biografen [YMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,60.5,33.5,33.5,0.0,5.0/ Mesh Vent: Lilla biografen [YMIN] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,60.5,33.5,52.7,5.0,5.0/ Mesh Vent: Lilla biografen [ZMAX] 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=45.3,60.5,33.5,52.7,0.0,0.0/ Mesh Vent: Lilla biografen [ZMIN] 

&VENT SURF_ID='Garderobsbrand', XB=32.4,34.0,15.0,16.6,2.0,2.0, XYZ=33.7,15.8,2.0, 

SPREAD_RATE=0.00412/ Garderob 

&VENT SURF_ID='Flashover', XB=30.2,32.4,14.7,16.9,2.0,2.0, DEVC_ID='TIMER'/ flashover 

 

&ISOF QUANTITY='TEMPERATURE', VALUE=80.0/ 

 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE., PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='AIR', VECTOR=.TRUE., PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', VECTOR=.TRUE., 

PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', VECTOR=.TRUE., 

PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN', VECTOR=.TRUE., PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=2.7/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='AIR', VECTOR=.TRUE., PBZ=2.7/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', VECTOR=.TRUE., 

PBZ=2.7/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', VECTOR=.TRUE., 

PBZ=2.7/ 

&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN', VECTOR=.TRUE., PBZ=2.7/ 
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&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=2.7/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE., PBZ=2.7/ 

 

 

&TAIL / 

 


