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Följande rapport är framtagen i undervisningen. Det huvudsakliga syftet har varit 

träning i problemlösning och metodik. Rapportens slutsatser och beräkningsresultat 

har inte kvalitetsgranskats i den omfattning som krävs för kvalitetssäkring. Rapporten 

måste därför användas med stor försiktighet. Den som åberopar resultaten från 

rapporten i något sammanhang bär själv ansvaret. 
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ABSTRACT  

This report is the result of a fire safety evaluation of the Royal Opera in Stockholm. This report was 

written as a project by students at the fire protection engineering program at Lund University. The 

objective of the evaluation is to ensure successful egress of visitors of the Royal Opera in case of fire. 

No concern has been taken of environmental or economical damage nor the safety of the staff.  

The Royal Opera was built in 1898 and seats nearly 1200 people in the audience. The evaluation 

assumes that successful evacuation is achieved when no member of the audience is subject to critical 

conditions at any point during an eventual fire. This has been evaluated using simulations made with 

software such as Fire Dynamics Simulator and Pathfinder as well as through qualitative analysis and 

statistical analysis in @Risk.  

The report concludes that current safety measures are not satisfactory in all cases. In order to ensure 

safe egress the authors suggest the following fire protective measures: 

 Protective systems should be automatically activated 

 Staff routines should be revised to ensure that correct action is taken in case of fire 

 Emergency services should be especially prepared to assist evacuation when ordinary egress 

routes are blocked by fire 
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SAMMANFATTNING 

I denna rapport har en brandteknisk riskvärdering gjorts av Kungliga Operan i Stockholm. 

Riskvärderingen har som syfte att analytiskt utreda personsäkerheten vid utrymning i händelse av 

brand. Målet är att ta fram åtgärdsförslag om kritiska förhållanden råder för besökarna. 

Acceptansnivåer bestämdes för att avgöra vad som ansågs vara kritiskt för personsäkerheten. Analys 

av personsäkerheten gjordes endast av Kungliga Operans publika delar.  

Kungliga Operan är ett statligt byggnadsminne där olika typer av föreställningar hålls. Utöver denna 

verksamhet bedrivs både restaurang- och caféverksamhet, i detta inkluderas alkoholservering. De 

publika delarna i byggnaden är främst plan 4-8. Dessa plan innefattar salongens åskådarplatser. 

Åskådarplatserna utgörs av parkett, första raden, andra raden, tredje nedre samt tredje övre och 

vardera benämningen motsvarar ett plan. Utöver åskådarplatserna innefattas även promenoarer 

inklusive garderob på varje plan.  

Ett flertal olika möjliga brandscenarier togs fram i en grovanalys. Efter en riskbedömning grundad i 

statistik, valdes sedan de tre värsta troliga brandscenarier ur grovanalysen genom ett deterministiskt 

angreppssätt. Dessa scenarier studerades vidare för en närmre analys. De valda scenarierna blev: 

brand på scen, brand i entré och brand i garderob. 

Dessa tre brandscenarier analyserades främst genom simuleringar i FDS och handberäkningar. De 

tider till kritiska förhållanden som erhölls jämfördes sedan med respektive utrymningsscenario. Till 

hjälp användes Pathfinder där utrymningen simulerades och utrymningstiden erhölls. Både vid brand 

på scen och brand i garderob uppstod kritiska förhållanden innan alla personer hade hunnit utrymma 

till säkert område. Till följd av riskbilden föreslogs ett antal olika åtgärder för att uppfylla 

skyddsmålen. Resultatet vid brand i entré visade på att personsäkerheten var uppfylld och inga 

åtgärdsförslag krävdes. Nedan presenteras både åtgärdsförslag som skall och bör genomföras för att 

uppfylla eller förbättra personsäkerheten. 

Följande åtgärder skall genomföras för att uppfylla personsäkerheten i händelse av brand. 

 Automatisera aktivering av den befintliga plåtridån i samband med brandlarm. 

 Täta dörrarna mellan salongen och promenoarer. 

 Automatisera aktivering av de befintliga brandgasfläktarna i samband med brandlarm. 

 Säkerställ att rutiner för assistans av personer med funktionsnedsättning finns och efterlevs 

vid utrymningssituationer. 

 Vattna granarna i entrén regelbundet. 

 

Följande åtgärder bör genomföras för att förbättra personsäkerheten i händelse av brand. 

 Säkerställ att räddningstjänstens insatsplan innefattar möjlighet att assistera evakuering med 

hjälp av höjdfordon. 

 Ta bort alternativt flamskyddsbehandla lös inredning, som till exempel julgranar och bänkar, i 

vestibulen. 

 Öka personalmängden så att det alltid finns någon tillgänglig i garderoberna för tidig insats 

mot brand samt så att mer personal finns tillgänglig för att assistera utrymning. 
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1 INLEDNING 

I denna rapport görs en brandteknisk riskvärdering av Kungliga Operan i Stockholm. Byggnaden står 

inför en omfattande ombyggnation. Detta gör den intressant att studera ur ett brandtekniskt 

perspektiv. Om den nuvarande riskbilden lyfts fram finns större möjlighet att åtgärda bristerna om 

sådana fastställs. Möjlighet till att vidta åtgärder begränsas till stor del av att byggnaden är ett 

statligt byggnadsminne. 

1.1 SYFTE  
Syftet är att analytiskt utvärdera det befintliga brandskyddet på Kungliga Operan i Stockholm med 

avseende på utrymningssäkerhet. Avsikten är även att ta fram underlag för utformning av 

brandskyddet. 

1.2 MÅL 
Utreda om personer som befinner sig i Kungliga Operan i Stockholm är utom fara innan kritiska 

förhållanden uppstår. Om personsäkerhet inte kan säkerhetsställas utvärderas möjliga åtgärdsförslag 

för att sedan kunna föreslå åtgärder som bidrar till en säker utrymning.  

1.3 SKYDDSMÅL 
I händelse av brand ska personer, som befinner sig i Kungliga Operan i Stockholm, inte utsättas för 

kritiska förhållanden. De acceptanskriterier som valts presenteras i Tabell 1.  

1.3.1 Kritiska förhållanden 

De acceptansnivåer som definierats presenteras i Tabell 1. Dessa acceptanskriterier kommer att ligga 

till grund för analyserna av brandscenarierna. Kriterium för siktbarhet eller brandgaslagrets höjd ska 

vara uppfyllt ihop med resterande kriterium för att godtagbara förhållanden ska råda. (Boverket, 

2013). För siktbarhet och brandgaslagerhöjd gäller att båda skall vara kritiska för att ett kritiskt 

förhållande skall råda. 

Tabell 1. Kritiska förhållanden (Boverket, 2013). 

Förhållande Gränsvärde 

Temperatur Maximalt 80℃ 

Siktbarhet (2,0 m över golvet) Siktsträcka på minst 10 meter i utrymmen 
>100 m2. 
Siktsträcka på minst 5 meter i utrymmen 
≤100 m2 och där köbildning inträffar i ett 
tidigt skede.  

Brandgaslagrets höjd Lägst 1,7 m  

Värmestrålning/värmedos En maximal strålningsintensitet på 2,5 
kW/m2 eller en kortvarig strålningsintensitet 
på max. 10 kW/m2, samt en maximal 
strålningsenergi på 60 kJ/m2 utöver energin 
från en strålning på 1 kW/m2. 

Toxicitet (2,0 m över golvet) Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2 000 ppm 
Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 %  
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BBR bedöms vara en bra utgångspunkt för kritiska förhållanden eftersom det är dessa regler som 

gäller generellt och därför fungerar som en god uppskattning av tillåten lägstanivå. För detta objekt 

leder BBR:s råd troligtvis till konservativa resultat, i synnerhet avseende siktbarhet, varför vissa 

justeringar har gjorts. Läsaren bör också beakta att siktbarhet bedöms vara mindre kritiskt än att 

utsättas för en för hög temperatur, strålning eller toxicitet, då dessa förhållanden leder till direkta 

skador medan siktbarheten främst påverkar möjligheterna till utrymning.  

Justeringar har gjorts avseende brandgaslagrets höjd och toxicitet, där 1,7 meter har valts till kritisk 

höjd. 1,7 meter valdes då medellängden för män i Sverige är ungefär 1,8 meter (SCB, 2012) och 

siktbarheten bör mätas i ögonhöjd, vilket antas vara ungefär 0,1 meter under kroppslängden. 

Detsamma gäller toxiciteten som också mäts vid 1,7 meter. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Operabyggnaden består av både den Kungliga Operan och Operakällaren. I den här analysen är det 

den Kungliga Operan som studeras, se Figur 1. På grund av storleken och komplexiteten avgränsas 

denna del ytterligare till att enbart omfatta de publika delarna samt de arbetsutrymmen som finns 

under entréplanet. De publika delarna är salongen inklusive scenen, publikraderna, promenoarerna, 

entrén samt Guldfoajén med tillhörande Guldterrass.  

 

Figur 1. Kungliga Operan (vänster) och Operakällaren (höger) på plan 1 (Brandskyddslaget, 2014). 

Analysen omfattar enbart publikens säkerhet. Personalens säkerhet studeras inte. Detta beror på att 

personalen har tillgång till fler utrymmen och utrymningsvägar som gör riskvärderingen för 

komplicerad, samt att personalen bedöms ha bättre förutsättningar att genomföra en snabb och 

säker utrymning från sina arbetsplatser på grund av bättre lokalkännedom. Skador på egendom och 

miljö omfattas heller inte i rapporten.  
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I de simuleringar och handberäkningar som gjorts har ingen hänsyn tagits till brandgasspridning via 

ventilationen. Denna avgränsning gjordes då brandspridning via ventilationen inte borde ske i ett 

tidigt skede av brandförloppet då utrymning sker. 
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2 METOD 

Nedan följer en beskrivning av den arbetsmetodik som använts för att göra denna brandtekniska 
riskvärdering. I Figur 2 finns en översiktlig bild av alla delar.  
 
Arbetet startades med inläsning på objektet 

för att få en överblick av både byggnaden 

och verksamheten i Kungliga Operan. Sedan 

följde ett objektsbesök då fokus låg på att 

samla information, komma fram till möjliga 

brandscenarier och dokumentera brister. 

Skyddsmålet definierades och 

acceptanskriterier valdes för kritiska 

förhållande.  

Ett deterministiskt angreppssätt användes 

för att avgöra vilka scenarier som skulle ingå 

i grovanalysen. Genom kvalitativa 

resonemang och statistik togs de värsta 

troliga scenarierna fram. Sannolikhet och 

konsekvens vägdes och sammanställdes i en 

riskmatris. Av dessa valdes tre 

representativa scenarier som studerades 

vidare. Den statistik som användes var 

frekvenser av olika brandorsaker och 

startutrymmen.  

De representativa brandscenarierna studerades vidare genom att en dimensionerande brand togs 

fram för respektive scenario. En effektutvecklingskurva anpassandes sedan efter huruvida 

brandförloppet skulle bli bränsle- eller ventilationskontrollerat. Handberäkningar gjordes då den 

dimensionerande branden togs fram men också då tid till kritiska förhållandena studerades. 

För att ta reda på den tillgängliga tiden för utrymning simulerades brandförloppet i FDS, även 

varseblivningstiden togs fram i FDS genom att mäta detektionstiden. Den sammanlagda förflyttnings- 

och förberedelsetiden erhölls genom att simulera utrymningen i Pathfinder.  

Känslighetsanalyser gjordes av både simuleringarna i FDS och Pathfinder. Olika parametrar 

varierades för att se hur mycket de påverkar utfallet. Detta användes sedan för att kunna värdera de 

osäkerheter som finns i respektive parameter och att ta fram åtgärdsförslag. 

Resultaten från brandförloppet och utrymningen jämfördes sedan med acceptanskriterier för att 

kunna avgöra om personer utsätts för kritiska förhållanden. I de fall då en säker utrymningsmiljö inte 

uppnåddes togs möjliga åtgärdsförslag fram. Dessa åtgärdsförslag simulerades sedan för att validera 

en reducerad risk. Slutligen sammanfattades lämpliga åtgärdsförslag som den brandtekniska 

riskvärderingen lett fram till. 

  

 
  

Figur 2. Översikt arbetsmetodik. 
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3 OBJEKTSBESKRIVNING 

I denna del kommer objektet att beskrivas översiktligt. Därefter kommer mer ingående granskningar 

att göras av varje våningsplan som omfattas av riskvärderingen. Främst med avseende på planlösning 

och befintligt brandskydd.  

3.1 BYGGNADEN 
Operan är belägen i centrala Stockholm, vid Gustaf Adolfs torg knappt en kilometer från 

centralstationen. Kungliga operan har varit belägen på samma plats sedan 1782. Den nuvarande 

byggnaden stod klar 1898 och är till största delen oförändrad sedan dess. Sedan 1935 är Kungliga 

Operan ett statligt byggnadsminne. Vissa förändringar har emellertid gjorts, bland annat tillförandet 

av Rotundan samt installation av ett hydrauliskt undermaskineri för scenen som möjliggör att höja 

och sänka scenens delar.  

Byggnaden består av tolv våningsplan, varav åtta omfattas av den här rapporten. Resterande plan (9-

12) är personalutrymmen som inte bedöms påverka publikens utrymning. Plan 1-3 refereras till som 

första, andra och tredje underbotten, där rekvisita förvaras och verkstadsarbete i mindre omfattning 

kan utföras. Underbottnarna innefattar även ställverk, undermaskineri och tvätt/städcentral. Plan 4-

8 är publikutrymmen i första hand, innefattande salongens åskådarplatser. Åskådarplatserna 

benämns parkett, första raden, andra raden, tredje nedre samt tredje övre och vardera benämningen 

motsvarar ett plan. Utöver åskådarplatserna innefattas även promenoarer inklusive garderob på 

varje plan.  

3.2 VERKSAMHET 
Kungliga Operan är ett statligt aktiebolag, det vill säga att staten är ensam ägare av verksamheten. 

Utöver föreställningsverksamheten bedrivs även restaurang- och caféverksamhet med 

utskänkningstillstånd i samband med föreställningar. Det går därför inte att anta att 

alkoholserveringen endast sker i begränsad omfattning. Således behöver hänsyn tas till 

alkoholpåverkan då utrymningen analyseras.  

3.3 PLAN 1,2 OCH 3 - UNDERBOTTNARNA 
Plan 1-3, även kallat underbottnarna, är de våningsplan som befinner sig under publikutrymmena 

och som mestadels används till förvaring och service för scenverksamheten. Här finns Operans 

snickeriverkstad, smedja och tvättrum, ställverk samt hydraulsystemet för scenmaskineriet. Det är 

nästan enbart personal på Operan som har tillträde till lokalerna vilket underlättar utrymning. 

Samtidigt är utrymningsvägarna i underbottnarna trånga och framkomst försvåras av dålig sikt och 

andra hinder som sänker hastigheten hos de utrymmande, se Bild 1. 
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Bild 1. Korridor underbottnen. 

På grund av att utrymningsvägarna är trånga och i många fall fungerar som tunnlar under scenen är 

brandgasfyllnad en stor risk om brand utbryter i något av de känsliga utrymmena i underbottnarna. 

En annan möjlig konsekvens av en brand under scenen är brandspridning till salongen, vilket skulle 

kräva en mycket mer omfattande utrymning av tusentals människor om det sker under en 

föreställning. På plan 1-3 finns brandscenarierna 3, 4, 5, 6 och 8 enligt grovanalysen under rubriken 

Riskidentifiering. 

3.4 PLAN 3 - ENTRÉ 
På plan 3 finns även entrén, skilt från första underbottnen. Här kommer publiken in i byggnaden och 

tar sig sedan till sina platser på de högre planen. Entrén är främst intressant ur utrymningssynpunkt 

eftersom det är en av de huvudsakliga utrymningsvägar som publiken skall använda då salongen 

måste evakueras. I entrén saknas sprinklersystem, men det är en mycket begränsad mängd bränsle 

som kan brinna i vestibulen. I entrén finns brandscenario 2, där brandbelastningen är höjd på grund 

av julgranar placerade i vestibulen under juletid.  

3.5 PLAN 4 – PARKETT OCH SCEN 
Från entrén kommer besökarna till plan 4 via de trappor som leder upp till plan 4 och 5 från 

vestibulen. Här finns de sittplatser som kallas parkett och är i nivå med scenen, se Bild 2. Innan 
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salongen finns en promenoar som även fungerar som uppehållsutrymme under pauser i 

föreställningarna, och här finns också en garderob där publikens ytterkläder förvaras.  

Promenoarerna ser i stort sett likadana ut på samtliga åskådarplan och utryms via trappor – både 

Norra och Södra publiktrappan samt trapporna ner till entrén kan användas för att utrymma plan 4. 

Parkett är med 387 platser det våningsplan som rymmer flest personer i publiken, men är också det 

plan som har kortast utrymningsväg eftersom det är närmast entréplan.  

Utrymning är beroende av att befintliga trapphus inte är blockerade av brand eller brandgaser, då en 

stor majoritet av alla personer som befinner sig i byggnaden under föreställning kommer att befinna 

sig ovanför entréplan. Primärt skall Norra samt Södra publiktrappan användas för publikens 

utrymning. 

Scenen är speciell på grund av att brandbelastningen varierar mycket beroende på vilken 

föreställning det är som spelas. I vissa fall är mängden bränsle mycket hög på grund av stora mängder 

rekvisita. Det förekommer även ibland pyroteknik av olika slag frekvent under föreställningarna, 

exempelvis fackeltåg på scenen. Dessutom händer det att strålkastare faller från taket, dock mycket 

sällan, vilket skulle kunna antända material på scenen. På plan 4 finns brandscenario 1 och 10. 

 

Bild 2. Scen och parkett. 

3.6 PLAN 5 – FÖRSTA RADEN OCH GULDFOAJÉN 
På plan 5 finns de åskådarplatser som kallas för första raden, med tillhörande promenoar liknande 

den på plan 4. Till plan 5 kan publiken ta sig via samma trappor som de som går till plan 4 och även 

genom sidotrapphusen. Utöver åskådarplatserna finns även Guldfoajén på plan 5, vilket är en matsal 

och uppehållslokal som ansluter till terrassen mot Gustaf Adolfs torg. För terrass se Bild 3. 
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Bild 3. Terrassen utanför Guldfoajén. 

Första raden har plats för 198 personer och utrymning sker på samma sätt som från plan 4. På detta 

plan finns en särskild handikapp-loge med ökad tillgänglighet för rörelsehindrade.  

Utöver trapphusen har även en speciell lösning installerats på terrassen utanför Guldfoajén. Där har 

utrymningsrutschkanor från flygplan monterats. Vid bortfall av ordinarie utrymningsvägar skall dessa 

användas för att underlätta utrymning främst från Guldfoajén. Kanorna aktiveras genom att någon ur 

personalen drar i en spak som släpper ut och blåser upp kanan, och sedan skall de kunna användas 

för att evakuera personer från terrassen. 

3.7 PLAN 6, 7 OCH 8 
Över första raden finns ytterligare tre rader åskådarplatser, belägna på plan 6 till 8. Dessa plan är i 

princip identiska förutom vissa skillnader i åskådarkapacitet, varför de läggs i samma avsnitt.  

Andra raden finns på plan 6 och rymmer 178 åskådare. Därefter följer tredje nedre på plan 7 och 

tredje övre på plan 8, som rymmer 210 samt 224 åskådare respektive. Hela tredje raden (både nedre 

och övre) sitter ihop men är utformade så att det är svårt att röra sig mellan de två avdelningarna 
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inne i salongen. Utöver salongens åskådarplatser finns även en promenoar på varje våningsplan, i 

likhet med plan 4 och 5, se Bild 4. 

 

 

Bild 4. Promenoar. 

Utrymningsmässigt är plan 8 särskilt viktigt av flera skäl. Dels är det högst upp och innebär längst 

utrymningsväg för publiken. Dessutom finns de billigaste platserna på detta våningsplan, vilket enligt 

ansvariga ur personalen innebär att seniorer ofta väljer de platserna. Ofta är detta personer med 

nedsatt rörlighet på egen hand och de kan ha svårigheter att ta sig nedför trapporna utan hjälp, och 

det försvårar även rörelse inne i salongen där de olika delarna avgränsas av staket, trånga gångar och 

branta trappor. På plan 8 placeras därför brandscenario 7.  
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4 BEFINTLIGT BRANDSKYDD 

Nedan följer en beskrivning av det befintliga brandskyddet i byggnaden. Både brandtekniska och 

organisationens rutiner beskrivs. 

4.1 BRAND- OCH UTRYMNINGSLARM 
Operan kombinerar flera olika lösningar för att säkerställa sitt brandskydd. Automatiskt 

brandlarmsystem finns, främst baserat på rökdetektorer. Operan använder inte larmlagring, vilket är 

ett aktivt val med avsikt att minska räddningstjänstens insatstid till objektet. Vid automatiskt 

brandlarm larmas därför räddningstjänst ut omedelbart. Vid sådant larm kommer initialt tre stationer 

att rycka ut till objektet.  

Det utrymningslarm som finns installerat är idag enbart signaldon. Inom en snar framtid kommer 

eventuellt ett PA-system installeras.  

4.2 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE - SBA 
Brandsäkerhetsutbildning för personalen på Operan organiseras av säkerhetschefen och det finns 

särskild personal som har mer ingående utbildning i brandsäkerhet, första hjälpen samt 

utrymningsledning. Den extrautbildade personalen ingår i säkerhetsorganisationen och skall assistera 

vid utrymning. Dock är antalet publikvärdar begränsat under varje föreställning. Under besöket 

framgick även att övrig personal har mycket varierande kunskaper angående byggnadens brandskydd 

och utrymningsstrategi. 

Räddningstjänsten besöker objektet i orienteringssyfte vid tillfälle, men för närvarande sker besöken 

inte efter ett regelbundet schema. Både befäl samt brandmannastyrkor har genomfört 

orienteringsbesök i byggnaden.  

4.3 MANUELL SLÄCKUTRUSTNING OCH ANDRA HJÄLPMEDEL 
I hela byggnaden finns handbrandsläckare utplacerade, till övervägande del är dessa skumsläckare 

men även kolsyresläckare förekommer. Pulversläckare används inte av restvärdesskäl, då sanering av 

pulver skulle tvinga operan att stänga under längre perioder. Även brandposter med centrumrulle 

finns på flera platser i byggnaden, bland annat i trapphus och promenoarer.  

Det finns ett antal olika trappklättrare utplacerade i anslutning till trapphusen. Detta är ett 

hjälpmedel vid utrymning i trappor för personer med nedsatt rörelseförmåga.  

4.4 NÖDBELYSNING 
Hela byggnaden strömförsörjs genom en transformatorcentral på plan 1. Vid bortfall av denna finns 

även ett nödströmssystem. Nödströmssystemet testades nyligen på grund av ett jordfel, då klarade 

reservsystemet att strömförsörja byggnaden i 29 minuter. Reservgenerator saknas av miljöskäl, vilket 

innebär att hela byggnaden kan antas vara strömlös senast 25-30 minuter efter bortfall av 

transformatorcentralen. Då byggnaden är strömlös kommer att sluta fungera vilket försvårar 

utrymning. Nödbelysningen finns i de delar av byggnaden som publiken inte har tillgång till och faller 

därför till största delen utanför de avgränsningar som gjorts i rapporten, varför närmare analys inte 

är nödvändig. 
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4.5 VENTILATION  
Operans huvudsakliga ventilation sker genom takkronan i salongen, där ett ventilationsschakt tar vid. 

Precis ovanför salongen finns ett fläktrum med en ventilationsfläkt och luften leds sedan ut till det 

fria genom ventilationsöppningar på taket. Utöver den fläkten finns även två brandgasfläktar ovanför 

scenen som vardera har kapacitet att omsätta 30 m3/s, dvs. totalt 60 000 liter luft per sekund. 

Ursprungligen ventilerades byggnaden helt via självdrag och än idag är systemet uppbyggt som ett 

självdragssystem trots fläkten i salongen. Sannolikt innebär detta att samma ventilationstrumma 

enbart ventilerar brandceller som är rakt ovanför varandra, vilket begränsar risken för 

brandgasspridning sidledes till intilliggande brandceller. 

Det finns även ytterligare mekaniska ventilationslösningar i delar av byggnaden, till exempel i 

underbottnarna där ett FT-system är installerat. Då detta inte rör de publika delarna av Operan så 

kommer den här analysen inte att omfatta de systemen.  

4.6 SLÄCKUTRUSTNING  
Över scenen finns både ett traditionellt sprinklersystem samt ett deluge-system. Deluge-systemet 

aktiveras manuellt, det har dock inte framgått vem som ansvarar för aktiveringen eller hur detta 

görs. Sprinklersystemet aktiverar som vanligt genom värmepåverkan på sprinklerhuvudena. 

Utöver sprinklersystemet finns även en plåtridå som syftar till att skärma av salongen från scenen i 

händelse av brand. Ridån kan aktiveras manuellt men den kommer även att aktiveras automatiskt då 

deluge-systemet aktiveras. Den är inte brandgastät utan har som uppgift att minska 

strålningspåverkan på salongen vid en brand på scenen.  

Det saknas utförlig information om sprinklersystemets funktion, i synnerhet vad som händer med 

funktionen då strömmen går i byggnaden. Det har också inte gått att fastställa exakt placering av 

sprinklerhuvuden och vid vilka temperaturer dessa aktiverar. Därför har antaganden gjorts där 

placering har bestämts ungefärligt utefter vad som är rimligt och aktiveringstemperatur har valts till 

68 grader vilket är ett vanligt värde. Sprinklersystemets funktion vid strömbortfall har inte studerats 

utan systemet antas fungera normalt i de fall då sprinklerberäkningar genomförts. 
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5 RISKIDENTIFIERING 

I detta kapitel presenteras den statistik som resonemangen kring sannolikhet bygger på. Även den 

scenarioanalys som gjordes presenteras i grovanalysen. Slutligen följer motivering till vilka 

brandscenarier som valdes att studeras vidare och som anses mest representativa. 

5.1 STATISTIK  
Statistiken i Figur 3 och Figur 4 är hämtad från MSB:s statistikdatabas IDA. De specifikationer som 

användes vid sökningarna är hela Sverige och samtliga tider på dygnet året runt för att få en 

helhetsbild av brandorsaker och startutrymmen som kan uppkomma i 

teater/biograf/museum/bibliotek.  

 

Figur 3. Brandorsaker för teater/biograf/museum/bibliotek mellan 2005-2014 (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2016). 

 

Figur 4. Startutrymmen för teater/biograf/museum/bibliotek mellan 2005-2014 (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, 2016). 
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5.2 GROVANALYS  
Brandscenarierna kommer att bedömas med hjälp av skala på 1-5 när det gäller konsekvenser och 

sannolikheter; dessa kan ses i Tabell 2. Scenarierna bedöms relativt varandra. 

Tabell 2. Definition av sannolikhet och konsekvens. 

 Sannolikhet Konsekvens 

1 Mycket låg Mycket låg 

2 Låg Låg 

3 Medel Medel 

4 Hög Hög 

5 Mycket hög Mycket hög 

 

I Figur 5 markeras brandscenariernas placering i byggnaden som diskuteras i detta kapitel. Det bör 

noteras att det valda planet är det plan som representerar plan 1 till plan 8 bäst; alla plan ser alltså 

inte ut som det i figuren.

 

Figur 5. Placering av brandscenarier. 

5.2.1 Brandscenario 1: Brand på scen (plan 04) 

Antändning kan till exempel ske genom att facklor eller ljus på scen kommer i kontakt med den 

brännbara rekvisitan och på så sätt orsakar en brand; även en lampa kan ramla ner och antända 

rekvisitan. Då det sker många olika förställningar på Operan innebär detta även en stor variation i 

den rekvisita som används på scen. Detta innebär förstås brandbelastningen och tillväxtförloppet 

kommer att variera och därmed påverka branden på olika sätt. I och med att det är ett stort 

utrymme finns en god tillgång på syre vilket borde resultera i att branden blir bränslekontrollerad.  
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Persontätheten kommer att variera beroende på om det är repetition av en föreställning eller inte; 

under föreställning kan den värsta konsekvensen förväntas då det är många människor som behöver 

kunna utrymma. Utrymmet i salongen där gästerna befinner sig i är komplext med många sittplatser 

med begränsad framkomlighet. Bild 5 visar en översiktlig bild av scenen och delar av salongen. 

Det finns fyra olika skyddssystem som kan inverka på brandscenariot vilka är en plåtridå, deluge-

system, traditionellt sprinklersystem och brandgasventilation. Plåtridån består av korrugerad plåt och 

kommer endast att fungerar som ett flamskydd. Plåten förhindrar inte brandgasspridning. Deluge-

systemet innebär att alla sprinklerhuvudena är öppna vilket resulterar i att hela systemet aktiveras 

på en och samma gång. Brandgasventilationen är placerad i scentaket och aktiveras endast manuellt 

av räddningsledaren. Systemet har en kapacitet på 60 m3/s. 

Då både deluge-systemet, plåtridån och brandgasventilationen aktiveras manuellt görs bedömningen 

att systemen inte tillförlitligt kan antas aktivera i tid för att påverka utrymningsförloppet.   

Vid ett konservativt antagande där inget av skyddssystemen aktiverar i tid, där brandbelastningen på 

scen är hög och salongen är fullsatt bedöms konsekvenserna till hög (4). På grund av att systemen är 

manuella med undantag för det vanliga sprinklersystemet är det rimligt att anta att aktiveringstiden 

blir hög. Det är mycket högt i tak vilket kommer att öka aktiveringstiden för sprinklersystemet. I Figur 

4 framkommer att det näst vanligaste startutrymmet för teater/biograf/museum/bibliotek är 

samlingslokal vilket medför att sannolikheten bedöms som hög (4).  

 

Bild 5. Översikt scen. 

5.2.2 Brandscenario 2: Brand vid entrén (plan 03) 

Beroende på vilken tidpunkt det är på året kan entrén innehålla olika typer av materiel och därmed 

olika typer av brandbelastning; till exempel finns en stor julgran där kring jul. Det finns risk för anlagd 

brand i detta utrymme då det är enkelt att ta sig in där och beroende på vad som används som 

antändningskälla kan tillväxten ske olika snabbt. Det är ett stort utrymme vilket resulterar i att det 
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finns en god tillgång på syre som i sin tur antagligen leder till en bränslekontrollerad brand. I detta 

utrymme finns det inga skyddssystem som kan påverka brandförloppet.  

Huvudingången som besökare använder finns i entrén vilket kommer att påverka 

utrymningsförloppet då folk tenderar att använda redan kända ingångar. Detta i kombination med 

att det kan vara mycket människor vid en föreställning kommer att förvärra utrymningsmöjligheterna 

ytterligare.  

Vid en eventuell brand så kan brandgaserna ohindrat sprida sig till trapputrymmet där 

brandgasfyllnad sker, se Bild 6. Brandgasspridning till promenoaren bedöms som osannolik på grund 

av det höga taket vilket leder till en större volym att fylla innan spridning blir möjlig. Detta samt att 

huvudingången inte kan användas vid som utrymningsväg gör att detta konsekvenserna bedöms hög 

(4).  Genom att studera Figur 3 framkommer det att det är ganska vanligt förekommande att 

brandorsaken är anlagd för teater/biograf/museum/bibliotek vilket gör att sannolikheten bedöms 

som medel (3). 

 

Bild 6. Översikt entré. 

5.2.3 Brandscenario 3: Brand under scen (plan 02) 

Brand under scen kan exempelvis ske genom att det blir ett tekniskt fel på en lamparmatur som 

antänder antingen trägolvet precis under scen eller materialet som förvaras under scenen. Detta kan 

leda till att brandgaser tar sig upp genom springor under scenen vilket gör att det finns en risk att de 

även sprider sig till salongen.  Den varierande mängden bränsle som kan finnas under scen kommer 

att resultera i olika brandbelastningar samt olika tillväxtförlopp, Bild 7 visar ett exempel. Även detta 

utrymme borde resultera i en bränslekontrollerad brand på grund av det stora utrymmet. Det 

skyddssystem som finns är ett sprinklersystem som är placerat på ungefär samma höjd som 

lamparmaturen.  

Utrymningen vid en sådan brand kommer i första hand att påverka behörig personal då publiken inte 

har tillgång till dessa delar av byggnaden. Det finns dock en möjlighet att brandgaser sprider sig 

genom scengolvet ut i salongen och då berörs även publiken. Bedömningen är att sådan spridning 
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kommer att ske långsamt och inledningsvis i liten mängd och därför utgör det inget stort hot mot 

publiken innan dessa hinner utrymma.  

Konsekvensen för detta scenario bedöms som låg (2) medan sannolikheten bedöms som medelhög 

(3) på grund av att den vanligaste brandorsaken är tekniska fel, se Figur 3. 

 

Bild 7. Utrymme under scenen. 

5.2.4 Brandscenario 4: Brand i transformatorrummet (plan 01) 

På grund av ett tekniskt fel i transformatorrummet kan en brand uppstå vilket resulterar i risk för 

brandgasspridning. Denna spridning kommer att försvåras av en luftsluss men på grund av att vissa 

genomföringar i vägen inte är tätade finns risk för brandgasspridning till korridoren som tjänar som 

utrymningsväg. 

Utrymmet används endast av personal och är därför inte relevant för publikens utrymningssituation 

om brandspridning inte sker till publika utrymmen, vilket bedöms som osannolikt.  

Konsekvensen bedöms här till mycket låg (1) eftersom publiken inte berörs och sannolikheten 

bedöms till medel sannolikhet (3) då eldriftrummet befinner sig på fjärde plats av vanligaste 

startutrymmen. 

5.2.5 Brandscenario 5: Brand i hydraulpump (plan 01) 

Vid plan 01 finns en hydraulpump som innehåller 20 m3 hydraulolja som är uppvärmd till 55 grader 

och trycksatt under 150 bar. Om det sker ett tekniskt fel där pumpen börjar läcka samt att den 

antänds finns risk att brandgaserna sprider sig upp till plan 02 och 03 då dessa plan vetter ut mot 

utrymmet där pumpen är placerad. Risk finns även för brandgasspridning genom golvet till scenen. 

Scengolvet har många springor som låter brandgaserna ta sig igenom och läcka in i salongen. 

Bedömningen är att brandgaserna kommer att kylas och blandas med luft i tillräcklig omfattning för 

att inte utgöra brandrisk på scenen under pågående utrymning. 

Konsekvensen bedöms som låg (2) på grund av att publiken troligtvis inte berörs under 

utrymningstiden och sannolikheten bedöms som mycket låg (1) då det krävs både tekniskt haveri 

som orsakar en läcka samt antändning av oljan för att brand skall uppstå. 



20 
 

5.2.6 Brandscenario 6: Brand i tvättmaskin (Tvättrummet, plan 01) 

Städcentralen som ligger på plan 01 fungerar både som tvättrum och städutrymme där städmaterial, 

tvätt och förbrukningsmaterial förvaras. Bland annat förvaras stora mängder toapapper och annat 

papper i stora staplar öppet i rummet. Om någon av tvättmaskinerna drabbas av ett tekniskt fel, 

exempelvis att vattenförsörjningen stryps med överhettning som följd, kan en brand uppstå som 

snabbt sprider sig i rummet i textilier och papper.  

I tvättrummet befinner sig nästan enbart städpersonal och rummet är försett med sprinklersystem. 

Utrymmet är dessutom en egen brandcell. Därför kommer troligtvis inte en brand i rummet ge 

upphov till en komplicerad utrymningssituation. I händelse av sprinklerbortfall kan 

brandgasutveckling bli mycket stor men brandcellsgränserna försvårar brandspridning och köper 

sannolikt tillräckligt mycket tid för att publiken skall hinna utrymma.  

Konsekvensen bedöms mycket låg (1) eftersom utrymmet har sprinkler och dessutom befinner sig 

mycket långt bort från publiken. Sannolikheten bedöms vara mycket hög (5) då det finns flera 

antändningskällor och mycket lättantändligt bränsle i rummet.  

5.2.7 Brandscenario 7: Brand i garderob (plan 08) 

På samtliga publika våningsplan finns promenoarer med garderob innan publiken kommer in i 

salongen. Dessa promenoarer är även utrymningsvägar för publiken då salongen måste utrymmas. 

På plan 08 finns de billigaste platserna och ofta är en stor del av publiken extra utsatta på detta 

våningsplan på grund av hög ålder med medföljande fysiska funktionsnedsättningar. Dessutom är 

utrymningssituationen svårast på detta våningsplan på grund av trånga passager mellan sätesrader, 

branta och smala trappor samt avskiljande räcken och staket som begränsar rörelse. 

På plan 08 finns även ett pentry i direkt anslutning till den ena garderoben, vilket ökar brandrisken. 

Andra tänkbara brandorsaker skulle kunna vara anlagd brand eller tekniskt fel i belysningen i 

garderoben. På grund av den höga brandbelastningen, utgjord av främst textilier, samt takets låga 

höjd bedöms brandförloppet bli snabbt och automatiska släcksystem saknas i byggnadsdelen. 

Konsekvensen bedöms vara mycket hög (5) på grund av de blockerade utrymningsvägarna och 

närheten till publiken. Sannolikheten bedöms vara medel (3) då anlagda bränder på detta 

våningsplan förefaller osannolikt och elektrisk utrustning i pentryt är försedd med timer. 

5.2.8 Brandscenario 8: Brand i snickeriverkstad (plan 01) 

På plan 01 finns en snickeriverkstad för att reparera och modifiera rekvisita. Verkstaden är utrustad 

med en mängd olika verktyg och maskiner. Dessutom är brandbelastningen mycket hög under tiden 

arbeten pågår. Utrymmet utgör en egen brandcell där det även finns sprinkler installerade. 

Det finns många tänkbara brandorsaker i utrymmet. Gnistbildning från arbete kan antända träflis och 

träspån, maskinerna kan drabbas av tekniska fel med överhettning som följd och det är även 

tänkbart att självantändning inträffar då papper eller tyg indränkt med brännbara vätskor slängs i 

papperskorg. Däremot uppehåller sig endast ett fåtal personer i utrymmet åt gången och på grund av 

brandcellsindelningen bedöms brand- och brandgasspridning begränsas inledningsvis, vilket 

möjliggör utrymning av byggnaden. 

Konsekvensen bedöms därför till låg (2) på grund av att rummet är installerat med sprinklersystem. 

Sannolikheten bedöms till medel (3) eftersom det finns gott om elektrisk utrustning samt heta 

arbetsprocesser.  
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5.2.9 Brandscenario 9: Brand i fondhissen (plan 02 till 07) 

Fondhissen är ett utrymme som sträcker sig från plan 02 till 07 och är 19,8 m högt. För att ta ner olika 

fonder används en hiss som kan köras upp och ner. Utrymmet ligger vid ena hörnet av scenen och 

utgör en egen brandcell, inget sprinklersystem finns installerat. Det som lagras är fonder (tygbitar) 

som är tätt placerade på hyllor intill väggarna.  Den troligaste antändningskällan är att det sker ett 

tekniskt fel i en lamparmatur eller motorn som driver hissen som i sin tur antänder någon av 

fonderna. Detta förlopp kommer troligtvis att gå fort då det är en stor mängd lättantändliga textilier 

som helt eller till viss del är flamskyddsbehandlade. Dessutom är materialen tätt packade.  

Om det sker en brand kommer det troligtvis ske ett snabbt brandförlopp vilket resulterar i att 

brandgaserna kommer att sjunka snabbt. Detta i kombination med den höga brandbelastning 

kommer att göra att temperaturen stiger med spruckna fönster som resultat. Brandgaserna kommer 

på detta sätt kunna transporteras igenom detta fönster. 

Konsekvensen för detta scenario bedöms som låg (2) då branden kan bli mycket omfattande inom 

brandcellen men spridning bedöms som osannolik och utrymmet har sprinkler. Sannolikheten 

bedöms som låg (2), då Figur 4 studeras framgår det att förråd/klädkammare inte är bland de 

vanligaste startutrymmena och utrymmet har inte många möjliga antändningskällor. 

5.2.10 Brandscenario 10: Brand i salongen  

Salongen består av ett stort utrymme där gästerna som ska titta på en föreställning befinner sig i. I 

utrymmet finns många sittplatser som är tätt placerade intill varandra vilket gör att det endast går att 

utrymma längs stolsraderna. Det går att utrymma över raderna men det går inte att förutsätta att 

alla kan göra det då det finns gäster med funktionshinder eller hög ålder. Detta i kombination med 

många att det kan finnas många människor i salongen resulterar i en svår utrymningssituation. Den 

troligaste antändningskällan är att branden är anlagd eller det sker ett tekniskt fel på en av 

lamparmaturerna som sitter på fasaden vid balkongerna. 

Den konsekvens som bedöms för detta scenario är hög (4) då detta resulterar i en svår 

utrymningssituation. Sannolikheten bedöms som låg (2) då både brandorsak för ”tekniskt fel” och 

”anlagd brand” samt startutrymmet ”samlingslokal” befinner sig bland de mest frekventa orsakerna i 

Figur 3 och Figur 4, men på grund av det stora antalet personer försvåras anlagda bränder och 

mängden teknisk utrustning som kan orsaka brand är begränsad. 

5.3 VAL AV BRANDSCENARIER 
I rapporten har tre brandscenarier valts ut för en noggrannare analys. Både sannolikhet och 

konsekvens har legat till grund för att hitta lämpliga scenarier. För att bedöma sannolikheten för de 

olika scenarierna har statistik från MSB:s databas IDA granskats. Statistiken baseras på insatser vid 

brand och visar i vilka typer av lokaler, samt verksamheter, som bränder vanligtvis startar, se Figur 4. 

Statistiken tar inte hänsyn till hur vanligt utrymmet som studeras är, exempelvis kan man anta att det 

finns fler köksutrymmen än verkstäder på teatrar och operor vilket leder till fler insatser mot 

köksbränder än verkstadsbränder i sådana lokaler. Detta har tagits i beaktning för att ge en så rättvis 

bild som möjligt. För bedömning av konsekvens har en mer kvalitativ analys genomförts av 

scenarierna. Resultatet har sedan sammanställts i en riskmatris, se Figur 6. 

I matrisen går det tydligt att urskiljas vilka scenarier som är intressanta att analysera. Scenario 1 och 

10 bedöms påverka samma utrymmen och innebär samma utrymningsproblematik, därför undersöks 

bara det scenario som bedöms vara farligast av de två. På grund av högre sannolikhet för brand på 

scenen väljs scenario 1 för att representera ett utrymningsscenario från salongen. På samma sätt 
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bedöms en brand på scenen vara mer problematiskt än exempelvis en brand i fondhissen eller på 

något av rummen vid plan 01, och är därför mer intressant för oss att analysera. 

De brandscenarier som kommer att studeras vidare är alltså scenario 1 – brand på scen, scenario 2 – 

brand i entré och scenario 7 – brand i garderob, då dessa utgör de värsta troliga scenarierna enligt 

grovanalysen. Brandscenario 2 är dessutom väldigt intressant ur ett utrymningsperspektiv då en 

brand i entrén riskerar att stänga av den mest kända och naturliga utrymningsvägen för både 

besökare och personal. 

 

Figur 6. Sammanställning analys av brandscenarier  
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6 SCENARIO 1- BRAND PÅ SCEN 

Kungliga Operans scen är belägen på plan 4 i byggnaden. Den är omkring 570 m2 stor och har en 

takhöjd på ungefär 25 meter. Mellan parkett och scenen finns ett så kallat orkesterdike, se Bild 8. På 

parkett, balkongerna och på raderna placerade på respektive våningsplan befinner sig besökarna. 

Detta utgör även det som kommer att kallas för salongen. 

 

Bild 8. Översikt scen, orkesterdike och salong. 

Då det sker olika typer av föreställningar kommer rekvisitan att variera och därmed 

brandbelastningen. Den rekvisita som noterades under objektbesöket var bland annat olika typer av 

träskivor, fonder (textilier) och frigolit. De möjliga antändningskällor som finns är facklor eller ljus på 

scen, även en lampa skulle kunna ramla ner och antända brännbart material.  

Branden kommer att ge upphov till stora mängder brandgaser och sotpartiklar som riskerar att fylla 

salongen och leda till personskador om de inte kan ventileras bort. Till hjälp för detta finns de två 

brandgasfläktarna som aktiveras manuellt vid behov, men troligtvis ligger ett sådant beslut på 

ansvarig räddningsledare och därför kan brandgasfläktarna inte antas vara till hjälp under 

utrymningen. Utrymningen kommer att ske under brandens första tio minuter, innan någon 

räddningsledare är på plats och nog insatt att ta beslut om aktivering.  

Då mycket lite information fanns tillgänglig angående ventilationssystemet har vissa förenklingar 

gjorts. I de simuleringar som genomförs av brandförloppet beaktas inte ventilationen. Detta på grund 

av att ventilationssystemets kapacitet är betydligt mindre jämfört med brandens volymflöde i 

plymen. För att kunna göra denna avgränsning har en jämförelse gjorts mellan brandens volymflöde i 

plymen och ventilationens kapacitet. För att få en uppfattning av den ventilation som antas gälla i 

salongen och på scen har det lägsta kravet som ställs i BBR använts. Denna ligger på 0,35 l/s*m2 

golvyta. Den totala kapaciteten som antas gälla i hela utrymmet är då 0,41 m3/s. Brandens 

volymflöde i plymen har beräknats till 44 m3/s. Detta innebär att ventilationen kan försummas i 

byggnaden. Beräkningar redovisas i Bilaga A - Brandscenarier. 
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6.1 DIMENSIONERANDE BRAND  
Branden på scen antas starta i rekvisitan, i detta fall ett stort berg av cellplast. Cellplasten antänds 

genom levande ljus som används på scen. Brandspridning till andra föremål bortses. Inget av de 

skyddssystem som finns installerade på scen förväntas aktivera då de aktiveras manuellt; detta fall 

utgör standardfallet. På grund av bristfällig information om sprinklersystemet kommer inte systemet 

beaktas i standardfallet då beräkningarna endast skulle bero på antaganden som inte har någon 

verklighetsförankring. Trots detta har ett försök gjorts där sprinkler beaktas på grund av dess höga 

tillförlitlighet. Dessa effektutvecklingskurvor presenteras i Figur 7. De antaganden och beräkningar 

som ligger till grund för fallen kan ses i Bilaga A - Brandscenarier. 

 

Figur 7. Dimensionerande effektutveckling brand på scen. 

6.2 TID TILL KRITISKA FÖRHÅLLANDEN 
Kritiska förhållanden har uppmätts på tredje raden nära utgångarna till promenoaren på plan 8, se 

Bilaga B – FDS för placering av mätpunkter. Detta beror på att tredje raden befinner sig högst upp 

och därför snabbast kommer att utsättas för brandgaslagret då brandgaserna sprider sig in i 

salongen. Kritiska förhållanden definieras i Tabell 1. I detta scenario har ett konservativt värde för 

sikten på 10 meter valts på grund av den komplexa geometrin trots att det finns risk för köbildning. 

FDS-koden för standardbranden kan ses i Bilaga D – Indata till FDS. 

Tabell 3. Tid [s] till kritiska förhållanden vid brand på scen. 

 Siktbarhet* Temperatur Gaslagrets höjd Toxicitet CO Toxicitet CO2 

Standard 240 322 248 ** ** 

*Gäller för 10 meter sikt 

**Kritiska förhållanden uppnås aldrig. 

Vid brand på scen gäller att kritiska förhållanden inträffar tidigast vid 248 sekunder avseende 

siktbarhet och brandgaslagrets höjd, se Tabell 3. Medan temperatur blir kritisk först efter 322 

sekunder. Det kan även konstateras att siktbarheten blir kritisk innan brandgaslagrets höjd på grund 

av att siktbarheten mäts på en högre höjd (2 meter över golv). 

Kritisk värmedos uppnås efter ca 250 sekunder för besökare på 9,2 meters avstånd från branden, 

vilket innebär de besökare som sitter närmast branden, om den är placerad långt fram på scenen, 
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kommer att påverkas. De strålningsberäkningar som gjorts visar på att den maximala 

strålningsintensiteten uppstår först efter ca 230 sekunder på tio meter medan den kortvariga 

maximala strålningsintensiteten aldrig uppnås vid ett avstånd på 10 meter från branden. För 

handberäkningar se Bilaga A - Brandscenarier.  

6.3 UTRYMNING 
Vid en brand på scenen kommer utrymningsproblemet vara att utrymma salongen innan 

brandgaserna fyllt upp scenutrymmet och börjat ta sig till åskådarplatserna. Samtliga 

utrymningsvägar kan användas. Utrymningstiderna som presenteras nedan innefattar inte 

varseblivningstiden. 

Tabell 4. Utrymningstid för brand på scenen med avseende på respektive våning. 

 Antal personer Tid till säkert 
område [s] 

Parkett 383 187 

Plan 5 198 140 

Plan 6 178 150 

Plan 7-8 434 225 

Totalt 1193 238 

 

I Tabell 4 redovisas tider för utrymning till säkert område från de olika planen. Säkert område anses 

vara i trapphusen även om promenoar utgör en egen brandcell. Detta på grund av att det finns risk 

för brandgasspridning till promenoarerna då dörrar står öppna vid utrymning. Tabellen visar enbart 

utrymning på respektive plan då övriga sittplatser är tomma i resten av byggnaden när ett plan 

simuleras. För att illusterara hur simuleringen på plan 6 är konstruerad, se Figur 8. I totala 

simuleringen har en fullsatt salong simulerats. 

Simuleringarna har inte tagit hänsyn till varseblivningstiden, utan visar enbart förberedelsetid samt 

förflyttningstid då syftet med simuleringarna enbart är att analysera flödet på utrymningen. 

Tabell 4 visar att våning 7 samt 8, vilket tillsammans utgör sittplatser på den övre balkongen i 

salongen, tar överlägset längst tid att utrymma. Det visar sig även att det tar längre tid för besökarna 

att utrymma till säkert område på översta balkongen. Trapphusen bedöms vara säkert område på 

samtliga våningar. Det här visar att utrymmet inte bara tar längre tid att utrymma på grund av den 

långa utrymningsvägen utan även att övre våningen i sig är svår att utrymma. Det är trångbyggt med 

många sittplatser vilket leder till att sittplatserna är byggnadens absoluta flaskhals vid evakuering och 

är de farligaste sittplatserna i byggnaden. Dessa platser kommer som redan nämnt dessutom att 

snabbast nås av brandgaslagret. På grund av ovanstående resonemang studeras endast tid till säkert 

område från plan 7- 8 i tidsmarginalen. Resterande plan är fullsatta. 
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Figur 8. Simulering (Plan 6, 178 personer). 

För att skapa en fördelning över förflyttningstid samt förberedelsetid kördes 30 olika 

Pathfindersimuleringar där indata varierades enligt Figur 9 vid varje ny simulering. De simuleringarna 

baserades helt på indata taget från litteratur avseende gånghastighet och förberedelsetid. En 

lognormal fördelning användes både för förberedelsetiden och gånghastigheten. För vidare 

information se Bilaga C – Utrymning.  

 

Figur 9. Indata för förberedelsetid (höger) och gånghastighet (vänster). 

Dessa 30 resultat lades sedan in i @Risk och återsampling gjordes 1000 gånger för att bilda en 

fördelning av resultaten. Medelresultatet för scenariot är ca 4 minuter och fördelningen visas i Figur 

10. 



27 
 

 

Figur 10. Tid [s] till säkert område vid brand på scen.  

Vid brand på scen och utrymning från salongen antas publiken upptäcka branden på egen hand, 

varför varseblivningstiden blir svår att uppskatta. Av den anledningen används BBRAD: riktlinje. Där 

anges en varseblivningstid på kortast 30 s. Dock finns stor osäkerhet i denna parameter och därför 

används en triangulär fördelning kring detta värde ±50 %, se Figur 11. 

 

Figur 11. Varseblivningstid [s] vid brand på scen. 

Total utrymningstid för scenariot är förflyttningstid till säkert område plus varseblivningstid. För 

scenbranden är den genomsnittliga utrymningstiden 264 sekunder. Fördelningen visas i Figur 12. 
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Figur 12. Utrymningstid [s] vid brand på scen. 

En fullständig beskrivning av metoden finns redovisad i Bilaga C – Utrymning. 

6.4 KÄNSLIGHETSANALYS – FDS 
I känslighetsanalysen för scenbranden har tre parametrar varierats för att kontrollera inverkan på tid 

till kritiska förhållandena. Brandens tillväxthastighet har minskats från mycket snabb till hastigheten 

”fast” ur Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). Brandens sotfraktion minskades till 

hälften från 0,135 till 0,0675 (Philip J. DiNenno, et al., 2002), för att se hur detta påverkar 

brandgasspridningen in till salongen. Slutligen testades ett scenario där sprinklern aktiverar, vilket 

sker efter 241 sekunder enligt FDS. I Bilaga A - Brandscenarier redovisas metoden i detalj. 

Tabell 5. Tid [s] till kritiska förhållanden avseende olika parametrar i de simulerade fallen. 

 Siktbarhet* Temperatur Gaslagrets 
höjd 

Toxicitet 
CO 

Toxicitet 
CO2 

Kritiskt 
förhållande 

Standard 240 322 248 ** ** 248 

Minskad tillväxt- 
hastighet (fast) 

316 ** ** ** ** 316 

 Halverad sotfraktion 247 331 248 ** ** 248 

Sprinkleraktivering 247 ** 249 ** ** 249 

*Gäller för 10 meter sikt 

**Kritiska förhållanden uppnås aldrig. 

Det kan konstateras från Tabell 5 att siktbarheten blir kritisk innan brandgaslagrets höjd på grund av 

att siktbarheten mäts på en högre höjd (2 meter över golv). Känslighetsanalysen visar även att tiden 

till kritiska förhållanden varierar mycket lite. Den enda parametern med signifikant inverkan på tiden 

är minskad tillväxthastighet. Därför görs en fördelning av tiden till kritiska förhållanden som 

återspeglar detta. Som kan noteras i Tabell 5 är det vanligaste och minsta värdet 248 sekunder och 

av denna anledning väljs en triangelfördelning där det högsta värdet är 316 sekunder; fördelningen 

finns i Figur 13.  
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Figur 13. Tid [s] till kritiska förhållanden. 

Generellt skall siktbarhet och brandgaslagerhöjd inträffa samtidigt för att vara kritiskt. I det här 

scenariot gjordes ett undantag för minskat alfa, då det inte bedöms rimligt att gaslagerhöjden aldrig 

blir kritisk. Troligtvis beror det på något fel vid mätningen. Därför sätts tiden till kritiskt förhållande 

vid minskad tillväxthastighet till 316 sekunder. 

Figur 14 illustrerar spridningen av brandgaser efter 220 sekunder in i brandförloppet. Bilden längst till 

vänster visar förloppet för standardbranden, bilden näst längst till vänster visar spridningen vid 

aktivering av sprinkler, bilden näst längst till höger visar spridningen vid minskat alfavärde och bilden 

längst till höger visar spridningen med minskad sotfraktion. 

 

Figur 14. Spridningen av brandgaser. Längst till vänster: Standardfallet. Näst längst till vänster: Brand vid aktivering av 
sprinkler. Näst längst till höger: Brand med minskat alfavärde. Längst till höger: Brand med minskad sotfraktion. 

6.5 KÄNSLIGHETSANALYS – UTRYMNING 
Här presenteras olika känslighetsanalyser i Pathfinder av brandscenariot. Denna känslighetsanalys 

har som syfte att kontrollera i vilken grad möjliga osäkerheter i de valda parametrarna påverkar 

utfallet. Total utrymning står för den tid det tar för samtliga personer att utrymma byggnaden och 
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utrymning säkert område för den tid det tar att utrymma till säkert område som i detta fall är 

trapphuset. Utgångsläget i utrymningssimuleringen är att salongen är fullsatt, på grund av att det är 

fullsatt vid nästan varje föreställning. 

Gånghastigheten valdes att analyseras då det är en ingående parameter i Pathfinder. 

Utrymningstiderna som presenteras nedan innefattar inte varseblivningstiden då denna inte alls 

påverkar eller påverkas av gånghastighet eller förberedelsetid. 

Tabell 6. Utrymningstid som funktion av gånghastighet. 

Scenario Gånghastighet [m/s] Total utrymning [s] Utrymning säkert område [s] 

Standard min 0.6,max 1.4, avg 1.0, std.dv 0.2 425 234 

Minskad  min 0.4,max 1.2, avg 0.8, std.dv 0.2 538 294 

Ökad  min 0.8,max 1.6, avg 1.2, std.dv 0.2 349 214 

 

Gånghastigheten har stor inverkan på utrymningstiden, vilket visas i Tabell 6. Detta medför att denna 

parameter ger en relativt stor felmarginal i simuleringarna eftersom gånghastigheten bland 

besökarna är svår att bedöma. Gånghastighet påverkas av många olika faktorer så som ålder, olika 

typer av funktionsnedsättning samt sikt. Trots att parametern kan påverka mycket bedöms de 

standardvärdena vara de mest korrekta. Därmed behålls den ursprungliga fördelningen av 

gånghastigheten i simuleringen.  

Nästa parameter som analyseras är förberedelsetiden. Se Bilaga C – Utrymning för en mer ingående 

förklaring av hur fördelningarna är framtagna. 

Tabell 7. Utrymningstid som funktion av förberedelsetid. 

Scenario Förberedelsetid [s] Total utrymning [s] Utrymning säkert område [s] 

Standard min 40, max 60, avg 50, std.dev 8 425 234 

Minskad min 30, max 50, avg 40, std.dev 8 407 235 

Ökad min 50, max 70, avg 60, std.dev 8 433 231 

 

Nästa parameter som analyseras är förberedelsetiden. Se Bilaga C – Utrymning för en mer ingående 

förklaring av hur fördelningarna är framtagna. 

Tabell 7 visar att den längre förberedelsetiden leder till snabbare utrymning till säkert område än den 

kortare förberedelsetiden. Det är inte särskilt intuitivt men kan förklaras med att Pathfinder tilldelar 

förberedelsetider individuellt till varje person inför varje simulering. Om de personer som 

slumpmässigt tilldelas en längre förberedelsetid inom intervallet står på en plats där de blockerar de 

övriga innebär detta att utrymningen tar längre tid, trots att den genomsnittliga förberedelsetiden 

kanske är lägre för samtliga personer.  

En annan anledning till att förberedelsetiden inte tycks påverka tiden nämnvärt är på grund av att 

det bildas köbildning vid dörrarna ut mot promenoarerna och besökarna med något längre 

förberedelsetid hinner komma i kapp övriga besökare innan utrymningen är genomförd. Extra tydligt 

blir det i scenarierna där personerna genomför en totalutrymning av byggnaden där klockan stannar 

när sista man lämnat byggnaden. I de fallen tvingas personer trängas i trapphusen där det uppstår kö 

och gånghastigheten blir mycket långsam. Med det sagt innebär en kortare förberedelsetid att en 

större del av besökarna kommer till säkert utrymme tidigare än vid längre förberedelsetid vilket den 

här mätmetoden inte tar hänsyn till. Det finns därför absolut mycket värdefullt att försöka korta ner 

förberedelsetiden så mycket som möjligt.  
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Även antal personer varierades för att se ifall personantalet har någon betydande påverkan på 

utrymningstiden. Denna parameter valdes att studera då en möjlig åtgärd skulle kunna vara att 

minska det maximalt tillåtna personantalet om parametern har en stor inverkan. Då kritiska 

förhållanden uppstår snabbast på 3:e övre och undre valdes att enbart lägga fokus på dessa 

sittplatser. Det totala antalet sittplatser på dessa två rader är 434 stycken.  

 

Figur 15. Utrymningstid [s] vid brand på scen. 

Figur 15 visar utrymningstiden vid olika publikantal. Notera att det inte blir någon nämnvärd skillnad 

då publikantalet minskas med 100 besökare. Med andra ord skulle inte en reducering av det 

maximalt tillåtna personantalet vara en möjlig åtgärd. 

6.6 BEDÖMNING AV PERSONSÄKERHET 
Vid en brand på scenen kommer stora mängder brandgaser först samlas i volymen över scenen för 

att sedan sprida sig vidare till salongen. De brandgasfläktar som finns installerade ovanför scenen 

kommer troligtvis inte att aktiveras i tid för att påverka utrymningen då det är en åtgärd som vidtas 

av räddningsledare.  

Genom att jämföra tiden till kritiska förhållanden med tiden för utrymning till säkert område fås en 

uppfattning om huruvida det finns risk för skador på publiken eller inte. För att personsäkerheten 

skall hotas krävs att publiken inte hinner utrymma lokalen innan kritiska förhållanden inträder. 

Publiken är säker då tid till kritiska förhållanden ≥ utrymningstid. För att jämföra detta användes 

@Risk. 

Utrymningstiden består som tidigare nämnt av fördelningar över förflyttningstid, varseblivningstid 

och förberedelsetid. Genom att ta fördelningen av tid till kritiska förhållanden, se Figur 13, 

subtraherat med fördelningen av utrymningstiden, se Figur 12, ges tidsmarginalen för scenariot, se 

Figur 16. Om denna tidsmarginal är mindre än 0 betyder det att utrymningen inte genomfördes i tid. 

Acceptanskriteriet i denna simulering är att 5 % av fallen tillåts utsättas för fara. Denna beräkning 

genomfördes 1000 gånger, där utrymningstiden och tiden till kritiska förhållanden slumpades från 

fördelningarna vid varje beräkning. För en mer ingående beskrivning se Bilaga C – Utrymning. 
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Figur 16. Tidsmarginal [s] vid brand på scen. 

Figur 16 visar att av 1000 iterationer i @Risk kommer 41,6 % av simuleringarna att ske under 

undermåliga förhållanden. Detta visar att åtgärder måste vidtas för att uppnå godtagbara 

förhållanden. 

6.7 REDOVISNING AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG  
Den tidsmarginal som fås visar på att risk finns för att besökarna utsätts för kritiska förhållanden i 

salongen vilket gör att olika åtgärder krävs. Den verifiering av åtgärderna som presenteras nedan 

bygger på en punktskattning av tiden till kritiskt förhållande vid beräkning av tidsmarginalen och 

ingen hänsyn tas till någon osäkerhet kring detta värde. För att ta hänsyn till osäkerheten skulle detta 

kräva ytterligare simuleringar vilket det inte finns tid till. 

För att begränsa brandgasspridningen ut i salongen skulle en automatisk aktivering av plåtridån i 

samband med aktivering av brandlarmet bidra till en minskad spridning. Detta även om ridån inte är 

helt brandgastät. För att verifiera detta åtgärdsförslag simulerades brandscenariot på nytt med 

plåtridån aktiverad från start. Plåtridåns bristande täthet approximeras som en vertikal glipa på 0,25 

m placerad i mitten av ridån. Från FDS simuleringen tar det 325 sekunder till att det blir kritiska 

förhållanden och tidsmarginalen presenteras i Figur 17. 
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Figur 17. Tidsmarginal [s] för utrymning med ridå. 

I Figur 17 kan vi se att utrymningar sker inom godkänd tidsmarginal där kritiska förhållanden inte 

förväntas uppstå för besökarna i nästan samtliga fall. Om Figur 17 jämförs med Figur 16 där endast 

17,7 % av simuleringarna sker under godtagbara förhållanden visar att åtgärden på ett effektivt sätt 

förväntas begränsa brandens utveckling och spridning till besökarna. Att avgränsa scenområdet vid 

brand är en relativ enkel åtgärd där mycket tid kan vinnas innan kritiska förhållanden uppstår i 

salongen.  

En parameter som är viktig att beakta vid brand på scen är strålningen och värmedosen. Kritisk 

värmedos uppnås efter ca 250 sekunder för besökare på 9,2 meters avstånd från branden samtidigt 

som maximala strålningsintensiteten uppstår först efter ca 230 sekunder på tio meter. Det tar 187 

sekunder utrymma nedersta våningen (parkett), se Tabell 4, vilket betyder att varken värmedosen 

eller strålningen kommer att vara ett problem för människorna som befinner sig inom 10 meter till 

branden.  

I scentaket antas detektorer vara installerade, dessa simulerades i FDS. Detektorerna kommer 

aktivera inom en tid på ca 100 sekunder. Då tiden till brandgasspridning till salongen sker vid 140 

sekunder kommer detektion ske innan spridningen. Marginal finns för en eventuell fördröjning 

mellan brandlarmssignal och aktivering av ridån. Det rekommenderas att brandlarmet kopplas till 

ridån för på så sätt åstadkomma en automatisk aktivering av ridån. 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att ha en snabbare aktivering av de redan installerade 

brandgasfläktarna. Även detta åtgärdsförslag simulerades för att kunna validera säker utrymning. 

Fläktarna har en kapacitet på 60 m3/s och antas aktivera 140 sekunder in i brandförloppet, denna 

tidpunkt väljs eftersom det är då brandgasspridning från scen till salong uppstår. Från FDS 

simuleringen tar det 311 sekunder till att det blir kritiska förhållanden och tidsmarginalen 

presenteras i Figur 18.  
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Figur 18. Tidsmarginal [s] för utrymning med brandgasfläkt. 

Figur 18 visar att nästan samtliga utrymningar sker inom godtagbara förhållanden. Det är av stor 

betydelse att brandgasfläktarna aktiveras så tidigt som möjligt. Lämpligt är att fläkten aktiveras innan 

brandgaserna spridit sig ut till salongen, vilket sker vid ca 140 sekunder. Av denna anledning har 

aktivering av brandgasfläktarna valts till denna tidpunkt i simuleringarna. Detta görs lämpligast 

genom en automatisk aktivering i samband med att brandlarmet aktiveras. Som redan konstaterats 

så kommer detektorer som är installerade i taket att aktivera vid 100 sekunder; detta betyder att 

aktivering sker innan spridningen till salongen inträffar. Precis som i fallet med ridån så kommer 

människor att hinna utrymma längst ner på parkett innan kritiska förhållanden uppstår med 

avseende på värmedos och strålning.  

Figur 19 visar hur långt brandgaserna spridit sig 250 sekunder in i brandförloppet. Bilden längst 

vänster visar branden då inga åtgärder vidtagits, bilden i mitten visar branden då rökgasfläkten 

aktiverar vid 140 sekunder och bilden längst till höger visar då ridån aktiverar från start.  
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Figur 19. Rökgasspridning 250 sekunder in i brandförloppet. Längst till vänster: brand då inga åtgärder vidtagits. Mitten: 
brand då rökgasfläkten aktiverar vid 140 sekunder. Längst till höger: brand då ridån är aktiverad från start. 

Utifrån känslighetsanalysen gällande utrymning kan det urskiljas att gånghastigheten påverkar mest 

av de testade parametrarna. Detta tyder på att personers möjlighet till förflyttning bör ses över om 

bättre utrymningsmöjligheter vill uppnås. För att förbättra utrymningsmöjligheterna kan 

utrymningsvägarna tömmas på lösa föremål. Till exempel finns ett bord med tillhörande stolar 

placerade, i promenoaren, i nära anslutning till dörren mot salongen. Att utrymningstiden kommer 

vara lång i en så pass komplex byggnad är dock ofrånkomligt, om utrymningsvägar är stängda eller 

blockeras i onödan riskerar förflyttningstiden öka ytterligare därför är det av största vikt att dessa 

utgångar hålls fria för passage i alla lägen. 

De rutiner som gäller att tillhandhålla hjälp till utrymning för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga bör ses över. Då en stor andel besökare i regel är äldre människor med 

begränsade förmågor räcker inte den hjälp som finns tillgänglig idag vid en eventuell utrymning. 

6.8 DISKUSSION  
I detta scenario har flera antaganden gjorts som tillsammans bygger upp den värsta tänkbara 

branden som är möjlig på scen. Detta innebär att resultaten för scenariot är mycket konservativa. 

Sprinklersystemet har inte inkluderats i simuleringen av standardfallet; det visar sig i 

känslighetsanalysen att sprinklersystemet aktiverar för sent för att hinna påverka tiden till kritiska 

förhållanden. Det saknas dock information om sprinklersystemet varför beräkningarna har baserats 

på antaganden; en utförligare studie kan därför vara ett nästa steg för att förbättra analysen då 

sprinkler oftast har stor inverkan på bränder.  

Brandgasfläktarna, plåtridån och delugesystemet har inte simulerats i standardfallet på grund av att 

dessa för närvarande aktiveras manuellt och därför inte ger tillförlitligt skydd i brandens inledande 

skede. Om systemen automatiseras blir skyddet mer pålitligt eftersom den mänskliga faktorn 

minskas och aktivering kan ske tidigare. Aktivering av delugesystem tillsammans med brandgasfläktar 

när plåtridån är stängd borde medföra kraftig begränsning av brandens effekter då delugesystemet 

motverkar risken för att branden ökar som följd av den ökade ventilationen. 

Då det är svårt att uppskatta läckaget av luft in till branden har ett relativt konservativt värde 

antagits. Trots detta konservativa värde kan det påvisas att människor hinner utrymma innan tiden 

till kritiska förhållanden uppstår. I verkligheten är läckageytan troligtvis mindre vilket kommer att 

resultera i att det tar längre tid för kritiska förhållanden att uppstå.  



36 
 

På grund av tidsbrist i arbetets slutskede är åtgärdsförslagen endast simulerade utifrån 

standardbranden. Detta medför att jämförelsen mellan tidsmarginalerna blir missvisande då 

tidsmarginalen utan åtgärder bygger på flera olika bränder medan åtgärderna bara simulerats med 

en. Eftersom standardbranden är den mest konservativa i det här scenariot medför det dock endast 

risk för att åtgärdernas effekt underskattas. Trots detta visar analysen att åtgärderna ger 

tillfredsställande effekt. 

I och med att branden befinner sig på en scen kommer det att finnas mycket olika anordningar för att 

hänga upp rekvisita, lampor och dylikt. Detta är förstås viktigt att beakta i en FDS-simulering då 

turbulensen och därmed rökgasspridningen kommer att öka med kortare tid till kritiska förhållanden 

som följd. Informationen om var dessa anordningar befinner sig är begränsad vilket gjort att 

resultaten som redovisas i Tabell 3 kan överskatta tiden till kritiska förhållanden.  

Resultaten stämmer i stort väl överens med vad som förväntades. Det är rimligt att en väldigt 

omfattande brand ger upphov till personsäkerhetsrisker i salongen när skyddssystemen inte fungerar 

men analysen visar att de skyddssystem som prövats ger god effekt.  

Utrymningssimuleringarna innehåller förenklingar som kan vara felkällor. Simuleringarna ger en 

uppfattning om hur lång tid det kan ta att utrymma byggnaden men kan inte tas för att vara absolut 

sanning. Ett troligt scenario vid utrymning speciellt i vintertid är att besökarna stannar upp vid 

garderoberna för att hämta ut sina jackor innan de beger sig vidare till utgångarna. Det är ett 

beteende som inte har tagits i beaktning vid Pathfinder-simuleringarna som riskerar att förlänga 

utrymningstiden avsevärt. Även det faktum att det förekommer alkoholförtäring i byggnaden kan 

påverka besökarnas beteende vid en eventuell utrymning.  

Den kanske största utmaningen vid evakuering av byggnaden är att få ut riskgrupper som behöver 

hjälp att förflytta sig ner för trappor för att ta sig ut till säkert område. Denna grupp besökare klarar 

sig ofta utmärkt att ta sig till sin sittplats när det inte föreligger någon fara och hissarna fungerar. 

Även handikapplatser vid parkett befinner sig ovanför marknivå och kräver trappor eller hissar vid 

utrymning. Hissarna är inte pålitliga vid brand och därför är det viktigt att personal finns tillgänglig vid 

utrymning för att säkerställa att ingen lämnas kvar och hamnar i en situation den inte kan hantera på 

egen hand. 

Dessa problem har inte tagits i beaktande i större utsträckning när utrymningstider har simulerats. 

Det är en svår grupp att simulera då en enstaka person kan påverka totala utrymningstiden avsevärt. 

Dessa problem förväntas uppstå vid utrymning vilket ytterligare betonar vikten av personal som kan 

lösa problem på plats och är väl införstådda och tränade i hur situationen ska hanteras. 

6.9 SLUTSATS 
Innan åtgärder vidtas uppstår visar resultatet på de simuleringar som genomförts att 42 % av 

besökarna inte hinner utrymma till säkert område innan kritiska förhållanden uppstår vid brand på 

scen. Om en plåtridå samt brandgasfläkt aktiveras hinner inte 0,1 % respektive 1,1 % utrymma till 

säkert område innan kritiska förhållanden uppstår. 

Följande åtgärder ska genomföras för att uppfylla personsäkerheten i händelse av brand. 

 Automatisera aktivering av plåtridån. 

 Automatisera aktivering av brandgasfläktarna. 

Följande åtgärder bör genomföras för att förbättra personsäkerheten i händelse av brand. 
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 Säkerställ att rutiner för assistans av personer med funktionsnedsättning finns och efterlevs 

vid utrymningssituationer. 
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7 SCENARIO 2 – BRAND I ENTRÉ 

Entrén till Kungliga Operan ligger på plan 3. Det finns tre stycken ingångar med dubbeldörrar som 

leder in till vestibulen utifrån. I vestibulen finns sedan en trappa som leder upp till plan 4. Sedan 

fortsätter trappan åt två skilda håll upp till plan 5. I vestibulen är det betydligt lägre takhöjd än vid 

trapporna. Utrymmet där trapporna är placerade kan ses som ett atrium med den höga takhöjden 

och anslutningar till andra utrymmen, se Bild 9. 

 

Bild 9. Översikt entré. 

Brandbelastningen kommer till viss del variera över året. Vanligtvis är några träbänkar placerade 

längs väggen. Under vinterhalvåret finns det oftast även tre stycken julgranar placerade i vestibulen. 

Den mest troliga antändningskällan är i detta utrymme anlagd brand. Vem som helst ur allmänheten 

kan komma in i byggnaden då den är olåst stor del av dygnet. Andra antändningskällor så som 

tekniskt fel är mindre troligt i detta utrymme men ändå möjligt i exempelvis julgransbelysningen.  

Till följd av brand i vestibulen kommer utrymningsmöjligheten bli mycket begränsad från resterande 

delar av byggnaden. Framförallt eftersom många personer kan förväntas välja huvudingången som 

utrymningsväg som då kommer hindras av brandgaser. En brand i detta utrymme skulle kunna leda 

brandgasspridning till guldfoajén då inga branddörrar finns mellan dessa utrymmen.  

7.1 DIMENSIONERANDE BRAND  
Den dimensionerande branden antas starta i en av de granar som finns placerade vid entrén, se Figur 

20. Granen antänds genom ett elfel i julgransbelysningen eller genom en anlagd brand. Branden 

kommer inte att antända resterande granarna eller andra föremål runt omkring. Inga släcksystem 

finns installerade. 
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Figur 20. Placering av granar. 

Den effektutvecklingskurva som togs fram presenteras iFigur 21. Dimensionerade effektutveckling 

brand i entré. Figur 21. De antaganden och beräkningar som ligger till grund för branden kan ses i 

Bilaga A - Brandscenarier. 

 

Figur 21. Dimensionerade effektutveckling brand i entré. 

7.2 TID TILL KRITISKA FÖRHÅLLANDEN 
Mätpunkterna för att mäta när kritiska förhållanden uppnås placerades strax utanför Guldfoajén i 

trapphuset, se Bilaga B – FDS. Denna plats valdes då målet vid brand i entré var att titta på eventuella 

utrymningsvägar in i byggnaden. Detta motiveras även med att det är i Guldfoajén en större mängd 

personer kan förväntas uppehålla sig. Det antogs också att när kritiska förhållanden råder strax 

utanför Guldfoajén så är läget redan kritiskt i entrén, speciellt avseende utrymning genom 

huvudentrén och trapporna som leder till plan 4.  
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Tabell 8. Tid till kritiska förhållanden vid brand i entrén. 

 Siktbarhet* Temperatur Gaslagrets höjd Toxicitet CO Toxicitet CO2 

Standard 36 ** 30 ** ** 

*Gäller för 10 meter sikt 

**Kritiska förhållanden uppnås aldrig. 

På grund av brandens explosionsartade förlopp produceras mycket stora mängder brandgaser. 

Därför nås kritiska siktförhållanden mycket fort. FDS-simuleringen visar att siktbarhet och 

brandgaslagrets höjd tillsammans blir kritiska efter 36 sekunder, se Tabell 8. Däremot uppnås inga 

andra kritiska förhållanden strax utanför Guldfoajén. Kritisk strålningspåverkan samt värmedos 

studerades inte då branden är placerad bakom pelarna i entrén och därmed inte kan utsätta 

besökarna för strålning i någon större grad. Det skall också nämnas att det sker mycket liten 

brandgasspridning från trapphuset in till Guldfoajén. FDS-koden för standardbranden presenteras i 

Bilaga D – Indata till FDS. 

7.3 UTRYMNING 
När de två dörrarna ut från Guldfoajén blir omöjliga att utrymma igenom krävs en annan oberoende 

väg ut. För att hantera detta problem har rutschkanor monterats på Guldterrassen som kan blåsas 

upp vid behov och fungera som utrymningsväg. Det är inte klart huruvida en sådan lösning är 

godkänd som utrymningsväg, men det är möjligt att de går att använda vid en nödsituation i brist på 

andra alternativ.  

Då detta utrymningsscenario studerats har ingen simulering i Pathfinder gjorts på besökarna i 

Guldfoajén. Istället har resultatet resonerats fram utifrån nuvarande förutsättningar. Detta 

tillvägagångssätt valdes då en utrymningssimulering där rutschkanorna används blir svår att göra 

realistisk. Utrymning av resterande del av byggnaden simuleras dock i Pathfinder. Tid för total 

evakuering av resterande byggnad blir ca 700 sekunder för övriga besökare.  

7.4 KÄNSLIGHETSANALYS – FDS 
För brandscenariot i entrén har tre variabler varierats i FDS-simuleringarna. Tillväxthastigheten 

minskades till ultra fast enligt experiment i Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Sotfraktionen ökades från 0,015 till 0,1 i enlighet med rekommendationen i BBR AD (Boverket, 2013). 

Slutligen studerades en effektkurva för gran tagen ur Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 

2000), vilket innebär en betydligt lägre maximal effekt då de granarna inte är torra. På grund av det 

halverades effektutvecklingen i ett av försöken. Tiden till kritiska förhållanden redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Tid [s] till kritiska förhållanden avseende olika parametrar i de simulerade fallen. 

 Siktbarhet* Temperatur Gaslagrets 
höjd 

Toxicitet 
CO 

Toxicitet 
CO2 

Kritiskt 
förhållande 

Standard 36 ** 30 ** ** 30 

Minskad tillväxt- 
hastighet 

100 160 65 ** ** 65 

Halverad effekt ** ** 34 ** ** ** 

Ökad sotfraktion 27 ** 30 ** ** 27 

*Gäller för 10 meter sikt. 

**Kritiska förhållanden uppnås aldrig. 

 

De flesta parametrar når aldrig kritiska förhållanden, men siktbarheten blir snabbt kritiskt i de flesta 
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fall. Vid halverad effekt nås aldrig kritiska förhållanden överhuvudtaget. Känslighetsanalysen visar på 

ganska stor osäkerhet då tiden till kritiska förhållanden varierar mycket då ingående parametrar i 

branden varierar. Standardbranden bedöms dock vara en bra utgångspunkt förutsatt att granarna är 

torra, vilket är ett konservativt antagande som gjorts i analysen.  

Figur 22 illustrerar spridningen av brandgaser i entrén efter 30 sekunder. Bilden längst till vänster 

visar förloppet med minskat alfavärde, bilden näst längst till vänster visar spridningen med halva 

effekten, bilden näst längst till höger visar spridningen vid standardbranden och bilden längst till 

höger visar spridningen med ökad sotfraktion. 

 

 

Figur 22. Spridningen av brandgaser efter 30 sekunder. Längst till vänster: brand med minskat alfavärde. Näst längst till 
vänster: brand med halva effekt. Näst längst till höger: standardfall. Längst till höger: brand med ökad sotfraktion. 

7.5 BEDÖMNING AV PERSONSÄKERHET 
Vid brand i entrén uppstår kritiska förhållanden i utrymningsvägarna från guldfoajén mycket fort, 

redan efter 36 sekunder. Detta innebär att eventuella personer som uppehåller sig i Guldfoajén inte 

kan ta sig ut genom de huvudsakliga utrymningsvägarna. Därför blir de alternativa 

utrymningsvägarna med hjälp av rutschkanorna de enda möjliga vägarna ut ur byggnaden. För 

personer som av olika skäl inte kan använda sådana rutschkanor anses det tillräckligt säkert att 

uppehålla sig på Guldterrassen till dess att räddningstjänsten kan undsätta dem med höjdfordon.  

Övrig publik, förutom de som befinner sig i Guldfoajén, påverkas inte av branden. Därför är det inte 

brådskande för dessa att ta sig ut genom ordinarie utrymningsvägar, vilket enligt simuleringen tar 

ungefär 700 sekunder. Den enda skillnaden ur utrymningssynpunkt är att alla måste utrymma via 

trapphusen istället för genom entrén. 

7.6 REDOVISNING AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Utrymningsmöjligheterna från Guldfoajén är idag begränsade. För att kunna använda Guldterrassen 

som säker väntplats samt för att i ett senare skede evakuera Guldterrassen krävs att personalen har 

tydliga rutiner för att säkerställa att besökarna lämnar Guldfoajén och att eventuell utrymning kan 

påbörjas. Vid sidan om personalens rutiner måste också räddningstjänstens insatsplan omfatta 

utrymningshjälp med höjdfordon samt uppställningsplats för de som inte kan använda 

rutschkanorna, alternativ för samtliga om rutschkanornas funktion inte kan garanteras. 

Då resultatet visar på att sikten och brandgaslagrets höjd är de parametrar som blir kritiska först, 

skulle en möjlig åtgärd vara att installera en brandgasfläkt. Känslighetsanalysen visar även på att det 

är dessa förhållanden som blir kritiska betydligt mycket fortare än resterande. Kritiska förhållanden 

uppstår aldrig då toxiciteten studeras. På grund av att byggnaden är ett statligt byggnadsminne anses 

en installation av en brandgasfläkt svår att genomföra. 



43 
 

Ett annat möjligt åtgärdsförslag är att minska brandbelastningen i vestibulen. Om brännbart material, 

så som julgranar och bänkar, tas bort kommer risken för brand minska och därmed blir miljön 

säkrare. Om detta förslag inte välkomnas är ett alternativ att flamskyddsbehandla föremålen istället, 

vilket är ekonomiskt försvarbart. Något som även är mycket betydelsefullt är att vattna granarna då 

det utifrån känslighetsanalysen i FDS var tillväxthastigheten som påverkad tiden till kritiska 

förhållanden mest. 

7.7 DISKUSSION  
Helhetsbedömningen av scenariot är att besökarna inte utsätts för några stora risker i och med 

branden i entrén. Trots att kritiska förhållanden uppstår tidigt så finns flera omständigheter som 

förmildrar konsekvenserna, främst att branden sker i ett utrymme där publiken inte uppehåller sig 

under längre tid kombinerat med att utrymningsvägarna för de flesta är mycket nära.  

Brand i entrén kan leda till att en utrymningssituation uppstår vilket inte kommer vara helt 

oproblematisk då huvudentrén kommer att vara helt stängd på grund av branden. Besökarna tvingas 

då utrymma via alternativa vägar vilket i sin tur kommer att leda till väldigt långsam och trång trafik 

ut ur byggnaden. Eftersom branden inte förväntas sprida sig vidare föreligger inget större hot för 

besökarna som inte befinner sig i direkt anknytning till branden. Besökarna bedöms med säkerhet 

kunna gå ut i långsamt tempo vilket är anledningen till att vi inte har fördjupat oss ytterligare med 

simulering kring den här utrymningen. 

I simuleringen används värden för helt torra granar. För granar som vattnas visar försök att förloppet 

går mycket långsammare och effekten blir begränsad. Detta kan även ses i känslighetsanalysen där 

tid till kritiska förhållanden för en minskad tillväxthastighet visar på en dubblerad tid. Genom enkla 

arbetsrutiner kan personalen därför minska riskerna markant genom att säkerställa att granarna 

vattnas tillräckligt ofta så att risken för personskador i princip elimineras helt. Det måste också 

nämnas att granarna i entrén troligtvis är större än de som testats i experimenten som ligger till 

grund för effektkurvan, men ingen hänsyn har tagits till detta eftersom det saknas information om 

granarnas verkliga storlek. Detta kan medföra högre effekt men brandspridning är fortfarande 

osannolik. 

Det enda personsäkerhetsproblemet i scenariot är hur de som befinner sig i Guldfoajén skall kunna 

sätta sig i säkerhet när kritiska förhållanden råder i trapporna till entrén. Som det står i avsnittet 

angående utrymning löses detta förslagsvis genom utrymning till Guldterrassen, där besökarna är i 

relativ säkerhet även om rutschkanorna inte kan användas. Det långsiktigt bästa vore att säkerställa 

en fungerande lösning för utrymning från terrassen för att skapa två oberoende utrymningsvägar 

från Guldfoajén. Detta kan uppnås antingen genom att rutschkanorna valideras som utrymningsväg 

eller genom att tillföra en annan väg ned. 

7.8 SLUTSATS 
Människor som befinner sig i Guldfoajén kommer vid en eventuell brand att få svårt att utrymma 

men på grund av att de kan förflytta sig till intilliggande Guldterrass bedöms inte deras säkerhet vara 

i fara. De människor som befinner sig i övriga delar av bygganden kommer inte heller att utsättas för 

kritiska förhållanden utan endast utrymningstiden kommer att öka då entrén blir rökfylld. Ett par 

enkla åtgärder kan genomföras för att minska sannolikhet samt konsekvens vid brand i foajén.  

Följande åtgärder ska genomföras för att uppfylla personsäkerheten i händelse av brand. 

 Säkerhetsställ att granen vattnas regelbundet. 
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Följande åtgärder bör genomföras för att förbättra personsäkerheten i händelse av brand. 

 Ta bort alternativt flamskyddsbehandla lös inredning, som till exempel julgranar och bänkar, i 

vestibulen. 

 Säkerställ att räddningstjänstens insatsplan följer åtgärdsförslagen. 

 Säkerställ att rutiner för assistans av personer med funktionsnedsättning finns och efterlevs 

vid utrymningssituationer. 
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8 SCENARIO 7- BRAND I GARDEROB 

Garderoben som studeras ligger på plan 8. Det finns totalt 4 dörrar som vetter in mot salongen från 

detta utrymme. Denna promenoar kan delas upp i två skilda brandceller genom att en dörr stängs 

automatiskt vid händelse av brand. I anslutning till garderoben finns ett pentry som används av 

personalen, dock är enbart garderoben till viss del bemannad i samband med föreställningarna. 

Promenoaren visas i Figur 23. 

 

Figur 23. Översikt garderob, pentry och promenoar. 

8.1 DIMENSIONERANDE BRAND  
Brandförloppet börjar genom att det blir ett tekniskt fel i pentryt som leder till antändning av de två 

skåpen i pentryt, se bild 10. Efter ett tag kommer strålningen från dessa att antända närliggande 

klädhängare samt den närmsta bänkskivan. Branden kommer därefter att sprida sig över bänkskivan 

samt via strålningen. Då elfel kan ta lång tid att inrätta en brand har den förbrinntid som troligtvis 

inträffas försummats. 

 

Bild 10. Pentryt i garderoben. 
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Då branden startar så kommer dörrarna att stängas till trapphuset och i mitten av promenoaren då 

garderoben har automatiska dörrstängare, se bild 4. I och med att det är en E 30 vägg så görs 

antagandet att branden inte sprids förbi denna vägg utan branden kommer att hållas kring denna del 

av garderoben och promenoaren. På grund av att dörrarna in mot salongen är undermåliga kan 

brandgaserna spridas via otätheter i dessa (Sundin, et al., 2009). En närmare beskrivning finns i Bilaga 

A - Brandscenarier. 

I Figur 24 presenteras den bränslekontrollerade branden vilket innebär att tillgången på syre är 

obegränsad. Men då garderoben är ett relativt litet utrymme blir branden ventilationskontrollerad 

och beroende på hur stora öppningar som finns tillgängliga kommer effekten att bli olika. I Figur 24 

representeras två olika effektutvecklingar som beror på öppningarna storlek; det vill säga om 

dörrarna är helt öppna eller har ett läckage på 20 %. 20 % läckage valdes som ett konservativt 

antagande då det är känt att dörrarna från promenoaren in till salongen är otäta (Sundin, et al., 

2009). Det är effekterna för de ventilationskontrollerade bränderna som kommer att användas. En 

närmare beskrivning av hur effektkurvorna har tagits fram finns i Bilaga A - Brandscenarier. 

 

 

Figur 24. Effektutveckling ventilationskontrollerad brand. 

8.2 TID TILL KRITISKA FÖRHÅLLANDEN 
Tiden till kritiska förhållanden enligt de kriterier som anges i Tabell 1 ges av FDS-simuleringen av 

scenario 7. I detta scenario har ett konservativt värde för sikten på 10 meter valts på grund av den 

komplexa geometrin trots att det finns risk för köbildning. Eftersom analysen behandlar publikens 

säkerhet mäts värden för detta inne i salongen vid olika punkter, se Bilaga B – FDS. Se Tabell 10 för 

de resultat som erhållits.  
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Tabell 10. Tid till kritiska förhållanden vid brand i garderob. 

 Siktbarhet* Temperatur Gaslagrets höjd Toxicitet CO Toxicitet CO2 

Standard 134 ** 148 ** ** 

*Gäller för 10 meter sikt. 

**Kritiska förhållanden uppnås aldrig. 

Standardfallet för garderoben är då det finns ett läckage på 20 procent mellan promenoar och 

salongen. I detta fall inträffar kritiska förhållande för siktbarhet efter 134 sekunder och kritiska 

förhållanden för brandgaslagrets höjd efter 148 sekunder. Detta innebär med andra ord att kritiska 

förhållanden inträffar efter 148 sekunder då både siktbarheten och höjden måste vara uppfyllda 

samtidigt. Det kan även konstateras att siktbarheten blir kritisk innan brandgaslagrets höjd på grund 

av att siktbarheten mäts på en högre höjd (2 meter över golv). FDS-koden för standard branden 

presenteras i Bilaga D – Indata till FDS. 

Strålning har inte beräknats för garderobsbranden då branden är skild från publiken och det 

resulterande gaslagret inne i salongen har inte tillräcklig temperatur för att orsaka nämnvärd 

strålning. 

8.3 UTRYMNING 
Den stora utrymningsproblematiken i scenario 7 är att flera utrymningsvägar blockeras av branden. 

Detta tvingar de utrymmande att välja andra vägar. På tredje raden försvåras utrymningen ytterligare 

av att det är svårt att röra sig mellan de olika utgångarna. Publiken är uppdelad i sektioner som 

avgränsas av staket, rep och väggar vilket leder till att en del klättrande krävs för att ta sig till 

alternativa utgångar för vissa i publiken.  

Sektionsindelningen har till viss del modellerats i Pathfinder, men på grund av att programmet saknar 

bra funktioner för att bygga upp forcerbara hinder så har en del av komplexiteten förlorats i 

simuleringen. Konsekvensen blir att det är smidigt för personer att välja andra utrymningsvägar. Att 

stänga av den branddrabbade promenoaren påverkar inte utrymningstiden i förväntad utsträckning. 

Detta kompenseras av att personer måste utrymma hela vägen ut till trapphusen för att anses vara i 

säkerhet, medan de i verkligheten troligen klarar sig ifrån brandgaserna tidigare än så.  

För att skapa en fördelning över förflyttningstid samt förberedelsetid kördes 30 olika 

Pathfindersimuleringar där indata varierades enligt Figur 25Figur 9 vid varje ny simulering. De 

simuleringarna baserades helt på indata taget från litteratur avseende gånghastighet och 

förberedelsetid. En lognormal fördelning användes även för gånghastigheten. För vidare information 

se Bilaga C – Utrymning.  

 

Figur 25. Indata för förberedelsetid (vänster) och gånghastighet (höger]. 

Dessa 30 resultat lades sedan in i @Risk och återsampling gjordes 1000 gånger för att bilda 

fördelningen av resultaten. Medelresultatet för förberedelsetid och förflyttningstid i scenariot är 230 

sekunder. I Figur 26 visas en fördelning över tiden till säkert område.  
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Figur 26. Tid [s] till säkert område för garderob. 

För att ta reda på varseblivningstiden vid brand i garderob har de installerade rökdetektorernas 

detektionstid simulerats i FDS, se bilaga B under rubriken ”Brand i garderob”. Tiden innan detektion 

antas vara varseblivningstiden. För detta scenario blir den genomsnittliga varseblivningstiden ca 30 

sekunder, och fördelningen visas i Figur 27. 

 

Figur 27. Varseblivningstid [s] för garderob. 
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Slutligen läggs tiden till säkert utrymme ihop med varseblivningstiden för att ge den totala 

utrymningstiden. Den genomsnittliga utrymningstiden är 260 sekunder, och fördelningen visas i Figur 

28. 

 

Figur 28. Total utrymningstid [s] för garderob. 

En fullständig beskrivning av metoden finns redovisad i Bilaga C – Utrymning 

8.4 KÄNSLIGHETSANALYS – FDS 
För garderobsbranden har tre variabler varierats i simuleringarna för att kontrollera inverkan på tid 

till kritiska förhållandena. Sotfraktionen ökades från 0,015 till 0,1 i enlighet med det generella rådet 

för välventilerade bränder i BBRAD (Boverket, 2013). Tillväxthastigheten ökades från ca 0,065 kW/s2 

till 0,19 kW/s2 enligt det generella rådet från Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Slutligen prövades ett scenario med öppna dörrar in till salongen för att se hur den ökade 

lufttillförseln påverkar resultatet. Tiderna redovisas i Tabell 11. 

Tabell 11. Tid [s] till kritiska förhållanden avseende olika parametrar i de simulerade fallen. 

 Siktbarhet* Temperatur Gaslagrets 
höjd 

Toxicitet 
CO 

Toxicitet 
CO2 

Kritiskt 
förhållande 

Standard 134 ** 148 ** ** 148 

Ökad sotfraktion 83 ** 92 ** ** 92 

Ökad 
tillväxthastighet 

  66 ** 62 364 ** 66 

Öppna dörrar 80 115 65 123 225 80 

*Gäller för 10 meter sikt. 

**Kritiska förhållanden uppnås aldrig. 

Det som kan noteras i Tabell 11 är tiden till kritiska förhållanden varierar mycket då ingående 

parametrar förändras; detta betyder att det är en osäkerhet i modellen. På grund av detta görs en 

fördelning i @Risk för att ta hänsyn till de variationer som finns. Standardbranden är det scenario 

som har analyserats mest grundligt och bedöms därför vara det troligaste fallet medan variationerna 

endast är generella råd och bör därför användas med försiktighet. Fördelningen konstrueras därför 
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på ett sådant sätt att standardbranden är vanligast förekommande. En triangelfördelning väljs därför 

där det högsta och vanligaste värdet är 148 sekunder och det minsta är 66 sekunder. Denna 

fördelning presenteras i Figur 29. 

 

Figur 29. Tid[s] till kritiska förhållanden. 

Figur 30 illustrerar spridningen av brandgaser i garderoben efter 100 sekunder. Bilden längst till 

vänster visar förloppet vid standard branden, bilden näst längst till vänster visar spridningen med 

ökat alfavärde, bilden näst längst till höger visar spridningen då dörrarna till salongen är helt öppna 

och bilden längst till höger visar spridningen med ökad sotfraktion. 

 

Figur 30. Spridningen av brandgaser efter 100 sekunder. Längst till vänster: standardfallet. Näst längst till vänster: brand 
med ökat alfavärde. Näst längst till höger: brand då dörrarna är helt öppna. Längst till höger: brand med ökad sotfraktion. 

8.5 KÄNSLIGHETSANALYS – UTRYMNING  
Här presenteras olika känslighetsanalyser i Pathfinder av brandscenariot. Denna känslighetsanalys 

har som syfte att kontrollera i vilken grad möjliga osäkerheter i de valda parametrarna påverkar 

utfallet. Total utrymning står för den tid det tar för samtliga personer att utrymma byggnaden och 

utrymning säkert område för den tid det tar att utrymma till säkert område som i detta fall är 

trapphuset. Utgångsläget i utrymningssimuleringen är att salongen är fullsatt, på grund av att det är 

fullsatt vid nästan varje föreställning. 
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Gånghastigheten valdes att analyseras då det är en ingående parameter i Pathfinder. 

Utrymningstiderna som presenteras nedan innefattar inte varseblivningstiden då denna inte alls 

påverkar eller påverkas av gånghastighet eller förberedelsetid.  

Tabell 12. Utrymningstid som funktion av gånghastighet. 

Scenario Gånghastighet [m/s] Total utrymning [s] Utrymning säkert område [s] 

Standard min 0.6,max 1.4, avg 1.0, std.dv 0.2 457 230 

Minskad  min 0.4,max 1.2, avg 0.8, std.dv 0.2 579 286 

Ökad  min 0.8,max 1.6, avg 1.2, std.dv 0.2 363 192 

 

Gånghastigheten har stor inverkan på utrymningstiden, vilket visas i Tabell 12. Även i det här 

scenariot är variationen stor, men eftersom de värden som används i standardfallet bedöms vara de 

bästa tillgängliga görs ingen vidare analys eller ändring.  

Nästa parameter som analyseras är förberedelsetiden.  

Tabell 13. Utrymningstid som funktion av förberedelsetid. 

Scenario Förberedelsetid [s] Total utrymning [s] Utrymning säkert område [s] 

Standard min 40, max 60, avg 50, std.dev 8 457 230 

Minskad  min 30, max 50, avg 40, std.dev 8 435 210 

Ökad  min 50, max 70, avg 60, std.dev 8 455 221 

 

Tabell 13 visar inte på några stora skillnader i utrymningstid till säkert område då förberedelsetiden 

varieras, i synnerhet då tiden är som längst i standardfallet trots att ett fall med längre 

förberedelsetid studeras. Detta tyder på att egenvariationen är för stor för att dra några säkra 

slutsatser från ett fåtal simuleringar.  

 

Figur 31. Utrymningstid [s] vid brand i garderob. 

I Figur 31 redovisas utrymningstiden från salongen för olika publikantal. Eftersom scenariot handlar 

om brand i garderoben så har endast publiken på tredje raden studerats. Trots att en utrymningsväg 

är blockerad är tiderna snarlika de som gäller för scenbranden, och det leder till att en minskning av 

publikkapaciteten inte är en bra åtgärd i det här scenariot heller. 
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8.6 BEDÖMNING AV PERSONSÄKERHET 
För att personsäkerheten skall hotas krävs att publiken inte hinner utrymma lokalen innan kritiska 

förhållanden inträder. Kritiska förhållanden mäts inne i salongen vid olika punkter nära dörrarna, se 

Bilaga B – FDS. Ingen publik förväntas vara i promenoaren vid händelse av en brand. Publiken är 

säker då tid till kritiska förhållanden ≥ utrymningstid. För att jämföra detta användes @Risk. 

Utrymningstiden består som tidigare nämnt av fördelningar över förflyttningstid, varseblivningstid 

och förberedelsetid. Genom att ta tid till kritiska förhållanden, se Figur 29, subtraherat med 

utrymningstiden, se Figur 28, ges tidsmarginalen för utrymningen i Figur 32. Om denna tidsmarginal 

är mindre än 0 betyder det att utrymningen inte kan genom föras på ett säkert sätt. Denna beräkning 

genomfördes 1000 gånger, där utrymningstiden slumpades från fördelningarna med hjälp av en 

Monte Carlo simulering vid varje beräkning. För en mer ingående beskrivning se Bilaga C – 

Utrymning. 

 

Figur 32. Tid [s] för utrymning vid brand i garderob. 

Grafen visar att tiden inte räcker till för säker utrymning i någon av de 1000 iterationerna. Tvärtom 

saknas minst 100 sekunder i samtliga fall. Det kritiska förhållande som inträder är siktbarhet – 

temperaturen blir aldrig kritisk under utrymningen, inte heller toxicitet.  

8.7 REDOVISNING AV ÅTGÄRDSFÖRSLAG 
Resultatet visar på att risk finns att besökarna utsätts för kritiska förhållande när de ska utrymma. 

Därför krävs att åtgärder vidtas för att uppfylla en säker utrymningsmiljö. Detta görs antigen genom 

att eliminera eller förlänga tid till kritiska förhållanden i lokalen, eller att förbättra utrymningstiden. 

Den verifiering av åtgärderna som presenteras nedan bygger på en punktskattning av tiden till kritiskt 

förhållande vid beräkning av tidsmarginalen och ingen hänsyn tas till någon osäkerhet kring detta 

värde. För att ta hänsyn till osäkerheten skulle detta kräva ytterligare simuleringar vilket det inte 

finns tid till. 
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Som kan urskiljas ur känslighetsanalysen i FDS påverkas tid till kritiska förhållanden mycket av 

huruvida dörrarna är öppna eller inte. Detta i sig tyder på att större läckage kan bidra till kortare tid 

till kritiska förhållanden. Till följd av detta är ett av åtgärdsförslagen att dörrarna ska brandgastätas. 

Detta kan göras med hjälp av att brandtätningslister som sätts mellan dörrkarm och dörrblad eller 

tejp som expanderar vid brandpåverkan. En vanlig brandklassad dörr anses inte vara en lämplig 

åtgärd då de nuvarande dörrarna har ett högt kulturvärde. En dubbeldörr har enligt (Swedish-

Standards-Institute, 2006) en läckageyta på cirka 1,5 % förutsatt att dörren är 2 m2. Det är rimligt att 

denna läckageyta blir mindre vid en tätning och ett rimligt värde blir cirka 1 % (0,02 m2) av dörrarean. 

Detta resulterar i att det kommer att ta cirka 280 sekunder till kritiska förhållanden och 

tidsmarginalen ökar enligt Figur 33 till i genomsnitt 20 sekunder. Detta är en genomsnittlig 

förbättring med 160 sekunder jämfört med marginalen innan några åtgärder. 

 

Figur 33. Tidsmarginal [s] för utrymning med tätning.  

Det som kan konstateras från Figur 33 är att tidsmarginalen ökat markant jämfört med 

tidsmarginalen i Figur 32. I Figur 33 visas att besökarna hinner utrymma i nästan samtliga fall. Detta 

tyder på att åtgärden är effektiv och resultatet bedöms vara tillfredsställande.  

Figur 34 visar spridningen av brandgaser 200 sekunder in i brandförloppet. Bilden till vänster visar 

standardfallet och bilden till höger visar branden då dörrarna har ett läckage på en procent. 
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Figur 34. Spridning av brandgaser. Vänster: läckage på 20 % i dörrarna. Höger: läckage på 1 % i dörrarna. 

För att utesluta branden helt, vilket vore det bästa, skulle ett möjligt åtgärdsförslag vara att bemanna 

garderoben under hela föreställningen. I nuläget är garderoben inte det. Personalen skulle med stor 

sannolikhet kunna släcka branden innan det uppstår kritiska förhållanden. Dock får då 

personalkostnaderna som uppstår beaktas gentemot andra åtgärdsförslag.  

Även om dörrarna tätas och förbättrar möjligheterna för säker utrymning kan även utrymningstiden 

minskas. Ur känslighetsanalysen fås att gånghastigheten påverkar utrymningen relativt mycket. Det 

är därför lämpligast att försöka öka medelgånghastigheten. Tiden kan därmed minskas genom att 

förbättra rutinerna kring assistans vid utrymning. Detta blir en nödvändighet för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, då utrymningen måste ske över avskiljningar mellan 

respektive sida av 3:e övre. Tiden kan även reduceras genom att förbättra nödbelysning utifall att 

strömmen går. 

8.8 DISKUSSION  
Resultatet av simuleringarna och analyserna enligt personsäkerhetsbedömningen ger bilden av att en 

brand i garderoben innebär katastrof för publiken. Det finns skäl att bedöma att det inte blir riktigt så 

katastrofalt, vilket diskussionen skall motivera. De flesta parametrar och antaganden är konservativt 

valda, vilket sammanvägt gör resultaten mycket konservativa. 

Tid till kritiska förhållanden uppmäts endast på tredje raden, i närhet till dörrarna ut till den 

drabbade promenoaren. På grund av detta räcker det att publiken lyckas utrymma de drabbade 

delarna av tredje raden för att köpa sig mer tid att ta sig till säkert område. Tyvärr är inte Pathfinder-

simuleringen tillräckligt detaljerad för att kunna analysera sådana rörelser inne i salongen, men det 

är rimligt att publiken hinner förflytta sig från de värst drabbade delarna under de 148 sekunder som 

finns till förfogande innan kritiska förhållanden inträder. Dock skall nämnas att ytterligare en svaghet 

i Pathfinder-modellen är att det är lätt för personer att förflytta sig på tredje raden, vilket i 

verkligheten är mer problematiskt på grund av mycket trånga passager och avgränsande staket och 

avspärrningar som sänker förflyttningshastigheten markant, i synnerhet för personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Detta beror på att Pathfinder saknar verktyg för att modellera sådana hinder samt 

att geometrin är för komplex för att återge perfekt inom rimlig tid. 

En stor osäkerhet i promenoaren är hur stort tilluftsflöde som kan antas förse branden med syre. 

Eftersom det är en gammal byggnad kan det antas att det läcker ganska mycket trots att det finns 

branddörrar som stänger sig automatiskt vid brand, men läckagets storlek är svårt att uppskatta. I 

modellen motsvaras läckaget av ett hål vid golvet, vilket leder till att koncentrationen sot, 

kolmonoxid och koldioxid ökar snabbare jämfört med då läckaget fördelas jämt över hela väggytan. 
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Detta innebär ett konservativt resultat, men det är också möjligt att ett större läckage leder till högre 

effekt och därmed ett värre brandförlopp. Osäkerheten kring läckaget ger alltså att tid till kritiska 

förhållanden inte är ett helt tillförlitligt mått på hur en verklig brand skulle kunna utvecklas. 

I den händelse att branddörren som separerar promenoaren i två brandceller inte stängs automatiskt 

kan en farlig situation uppstå då hela promenoaren rökfylls och ytterligare två utrymningsvägar ur 

salongen blockeras. Detta ger också tillgång till betydligt mer luft för förbränningen och därmed 

högre effektutveckling. Det är alltså av yttersta vikt i scenariot att denna brandcellsgräns håller tätt 

minst till dess att publiken utrymt, men klassningen är högre än så varför detta bara är realistiskt om 

dörrstängarmekanismen inte fungerar som avsett.  

Dörrarna som är placerad mellan salongen och garderoben är troligtvis inte helt täta då det är en 

gammal byggnad. Att göra ingrepp i byggnadens struktur kan dock försvåras då byggnaden är 

kulturminnesmärkt 

Vid utrymningssituationen som uppstår vid brand i garderoben uppstår snarlika problem som vid 

brand på scen. Problematiken med att utrymma riskgrupper såsom äldre och personer med 

funktionsnedsättning är densamma. En stor skillnad är att en utrymningsväg ut till trapphuset blir 

helt obrukbar på grund av branden, men detta medför enbart mindre problem då det finns flera 

alternativa vägar ut från salongen. 

Eftersom åtgärdsförslagen endast simulerats med standardbranden till skillnad från de flertalet 

bränder som simulerats utan åtgärder blir jämförelsen mellan tidsmarginalerna missvisande i det här 

scenariot på samma sätt som i scenbrandsscenariot. En avgörande skillnad är dock att 

standardbranden är den minst konservativa av bränderna i detta scenario. Som följd leder detta till 

att åtgärdsförslagens effekt riskerar att överskattas. På grund av tidsbristen har inte detta kunnat 

åtgärdas. Bedömningen är dock att åtgärderna har stor effekt även om de kanske inte klarar av att 

eliminera risken fullständigt.  

8.9 SLUTSATS 
 

Innan åtgärder vidtas uppstår visar resultatet på de simuleringar som genomförts att ingen av 

besökare som befinner sig i salongen hinner utrymma till säkert område innan kritiska förhållanden 

uppstår. Om dörrarna mellan salong och garderob tätas hinner inte 5,3 % utrymma till säkert område 

innan kritiska förhållanden uppstår. 

 Brandgastäta dörrarna mellan salong och promenoar.  

 Säkerställ att rutiner för assistans av personer med funktionsnedsättning finns och efterlevs 

vid utrymningssituationer. 

Följande åtgärder bör genomföras för att förbättra personsäkerheten i händelse av brand. 

 Det bör finnas personal närvarande under hela föreställningen i garderoben. 

 Utöka personalantalet som finns tillgängliga vid en eventuell utrymning. 
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10 BILAGA A - BRANDSCENARIER 

I denna bilaga redovisas teori, antaganden och handberäkningar gällande brandscenarierna.  

10.1 TEORI 
I detta kapitel presenteras den bakomliggande teorin som ligger till grund för hur 

effektutvecklingskurvorna framtagits.  

10.1.1 Olika faser i ett brandförlopp 

Genom att studera kurvan som heter data i Figur 35 (Staffansson, 2010) inses det snabbt att det inte 

går att beskriva en effektkurva helt och hållet utan vissa approximationer måste göras. Ett vanligt 

sätt att karaktärisera början av en effektkurva är att använda ekvation A1 där �̇� [kW] är 

effektutvecklingen, 𝑡 [s] är tiden och 𝛼 [kW/s2] är tillväxthastigheten. Denna del benämns t2-growth i 

Figur 35. Detta beror på att nästan alla bränder har en exponentiell acceleration av 

effektutvecklingen i början. Relationen som presenteras stämmer bra överens med olika bränder 

förutsatt att branden börjat att växa vilket betyder att den tid det tar från antändning till att flammor 

etablerats inte tas hänsyn till i ekvationen (Karlsson & Quintiere, 2000). Genom att omstrukturera 

ekvation A1 fås ekvation A2 som kan användas för att beräkna 𝛼 [kW/s2] för en effektkurva; 𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣  är 

den tidpunkt då vi uppnår högsta effektutvecklingen �̇�𝑃𝑒𝑎𝑘[kW]. 

Ekvation A1  �̇� = 𝛼 ∗ 𝑡2 

Ekvation A2  𝛼 =
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑡2
𝑔𝑟𝑜𝑣

 

 

Figur 35. Olika faser i en effektutveckling (Staffansson, 2010). 

Oftast är det möjligt att approximera andra delen som en konstant högsta effektutvecklingen 

(�̇�𝑃𝑒𝑎𝑘) som antingen beror på att branden blivit ventilationskontrollerad eller bränslekontrollerad. 

Detta steg benämns fulltutvecklad brand. Den sista delen i en effektutveckling benämns t2-decay och 

kan approximeras som att effektkurvan avtar exponentiellt med hjälp av ekvation A3. Denna 

ekvation kan struktureras om till ekvation A4 för att få 𝛼𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 (Staffansson, 2010). I ekvation A3 och 

A4 är 𝛼𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 [kW/s2] avtagandet i tillväxthastigheten, �̇�𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 [kW] är avtagandet i effektutveckling, 

𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 [s] tiden då avtagandet slutar och 𝑡𝑚𝑎𝑥 [s] är tiden då avtagandet börjar.  
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Ekvation A3  �̇�𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 = 𝛼𝑑𝑒𝑎𝑐𝑎𝑦 ∗ (𝑡𝑑𝑒𝑎𝑐𝑎𝑦 − 𝑡)2 

Ekvation A4  𝛼𝑑𝑒𝑎𝑐𝑦 =
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

(𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦−𝑡𝑚𝑎𝑥)2 

10.1.2 Bränslekontrollerad och ventilationskontrollerbrand 
I en bränslekontrollerad brand kommer bränslet att vara den faktor som kommer att påverka hur 

branden kommer att bete sig. Oftast är det så att det kommer att vara en bränslekontrollerad brand i 

början då det oftast finns med tillräckligt med syre men detta förhållande kan även ske under andra 

steg i en brandutveckling (Karlsson & Quintiere, 2000). Ett enkelt sätt att beräkna högsta 

effektutvecklingen (�̇�𝑃𝑒𝑎𝑘) för en bränslekontrollerad brand är att helt enkelt lägga ihop dessa för 

varje material som kommer att antändas med villkoret att alla material når den högsta 

effektutvecklingen samtidigt; om inte detta gäller måste hänsyn till detta tas (Staffansson, 2010). 

Ventilationskontrollerad brand innebär att det inte finns tillräckligt med syre för att förbränna 

bränslet vilket betyder mängden syre kommer att bestämma effektutvecklingen. Den högsta 

effektutvecklingen (�̇�𝑉−𝑃𝑒𝑎𝑘) som uppkommer i en ventilationskontrollerad brand kan beräknas då 

ekvation A5 och ekvation A6 kombineras till ekvation A7. �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 [kg/s] står för massflödet luft och 

∆𝐻𝑐𝑠𝑦𝑟𝑒
 står för den fullständiga förbränningsvärmen för syre. I ekvation A7 tas det även hänsyn till 

den nedre brännbarhetsgränsen. Χ, i ekvation A7, är förbränningseffektiviteten, b nedre 

brännbarhetsgränsen,  𝐴0 [m2] är arean av öppningen och  𝐻0 [m] är höjden av öppningen; dessa 

beräknas som ett viktat medelvärde enligt ekvation A8 och A9. (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Ekvation A5  �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 = 0,5 ∙ 𝐴0 ∙ √𝐻0 

Ekvation A6  �̇� = �̇�𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ ∆𝐻𝑐𝑠𝑦𝑟𝑒
∙ Χ 

 

Ekvation A7   �̇�𝑉−𝑃𝑒𝑎𝑘 = 13100 ∙ Χ ∙ (0,23 − 𝑏) ∙ 0,5 ∙ 𝐴0 ∙ √𝐻0 

Ekvation A8  𝐴0 =  𝐴1 + ⋯ + 𝐴𝑛 (där n är antal öppningar) 

Ekvation A9  𝐻0 =  
𝐴1∗𝐻1+⋯+𝐴𝑛𝐻𝑛

𝐴0
 (där n är antal öppningar) 

10.1.3 Läckage 

För att beräkna storleken av läckagen i utrymmena har en svensk standard använts. I denna standard 

finns förhållanden mellan läckagearean och väggarean för både ytter- och innerväggar. Likaså finns 

riktlinjer för läckagearean för olika typer av dörrar. (Swedish-Standards-Institute, 2006) 

För innerväggar där väggen antas vara otät: 

𝐴𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒

𝐴𝑣ä𝑔𝑔
= 0,35 ∙ 10−3  

För ytterväggar där väggen antas vara mycket otät: 

𝐴𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒

𝐴𝑣ä𝑔𝑔
= 0,13 ∙ 10−2  

Dubbeldörrar förväntas ha en läckageyta på 0,03 m2. 

Då detta gäller för dagens byggnader måste det tas i beaktning att läckagen var större då hus 

byggdes på slutet av 1800-talet. I en rapport presenteras utvecklingen av storleken på läckage i 
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småhus. Samma historiska byggnadstekniska utveckling antas gälla Kungliga Operan i Stockholm, 

även om denna byggnad inte klassas som småhus. Med hjälp av detta kan en representativ faktor för 

förändringen av läckage erhållas. Denna förändringsfaktor är 4,3 mellan åren 1920 och 2009. Faktorn 

har använts för att få ett uppskattat värde av läckageytorna (Walaker, et al., 2012). 

10.1.4 Strålning 

En av de viktigaste parametrarna att beakta vid en brand är strålningen då denna vid tillräckligt hög 

intensitet kan antända saker som inte har någon som helst kontakt med en flamma. I (Karlsson & 

Quintiere, 2000) presenteras en enkel ekvation som kan användas för att beräkna strålningen till ett 

objekt. Det som är viktigt att tänka på är att denna ekvation inte tar hänsyn till absorption eller 

spridning då denna hindras av rökgaser. Ekvation A8 består av �̇�"[kW/m2] som anger kilowatt per 

kvadratmeter, 𝑋𝑟 [-] är den andel av energin som avges som strålning, �̇� [kW] anger effekten och 𝑅 

[m] är avståndet från mitten av flamman till objektet som utsätts för strålningen. För bränslen som 

inte sotar så mycket, t.ex. alkoholer, kan 𝑋𝑟 vara runt 0,15 medan bränslen som sotar mycket kan 

detta värde vara upptill 0,6 (Karlsson & Quintiere, 2000). Ekvation A8 kan omstruktureras till ekvation 

A9 för att kunna ta reda på vid viken effektutveckling ett objekt antänds. 

Ekvation A8   �̇�" =
𝑋𝑟�̇�

4𝜋𝑅2 

Ekvation A9  �̇� =  
�̇�"4𝜋𝑅2

𝑋𝑟
 

Det finns tre olika nivåer som beskriver hur enkelt något kan antändas och som kan användas om det 

inte finns någon information om vid vilken strålning ett föremål kommer att antändas. Den första 

nivån är ”especially easily ignitable” och antänds vid 10 kW/m2. Den andra nivån är ”normal igniton 

range” och antänds vid 20 kW/m2. Den tredje nivån är ”difficult to ignite” och antänds vid 40 kW/m2 

(Staffansson, 2010). 

10.1.5 Energi 

För att beräkna den totala energin 𝐸𝑙𝑜𝑎𝑑 [kJ] som frigörs vid förbränning av alla material kan ekvation 

A10 användas. Där är 𝑚𝑖 massan av ett bränsle i kg, 𝑋 är förbränningseffektiviteten och ∆𝐻𝑐 är den 

fullständiga förbränningsvärmen i kJ/kg.  

Ekvation A10   𝐸𝑙𝑜𝑎𝑑 =  ∑ 𝑚𝑖 ∗ 𝑋 ∗ ∆𝐻𝑐 

Ett annat sätt att beräkna den totala energin som frigörs vid brand är att först räkna ut detta för t2-

growth (𝐸t2−growth), därefter för den fulltutvecklade branden (𝐸fulltutvecklad) och sedan för t2-decay 

(𝐸t2−decay). Detta kan åstadkommas genom att integrera Figur 35 vid varje steg; ekvation A11, A12 

och A13 representerar dessa integrationer (Staffansson, 2010).  

Ekvation A11   𝐸t2−growth =  
𝛼(𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣

3 )

3
 

Ekvation A12  𝐸fulltutvecklad =  �̇�𝑝𝑒𝑎𝑘(𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣)  

Ekvation A13   𝐸t2−decay =  𝛼𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦(
𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦

3

3
−

𝑡𝑚𝑎𝑥
3

3
) 

För att beräkna den energi som finns kan frigöras inom ett utrymme kan ekvation A14 användas. 

𝑉𝑟𝑢𝑚 är rummets volym i kubikmeter och 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 [kg/m3] är luftens densitet.  

Ekvation A14  𝐸 =  13100 ∙  𝑉𝑟𝑢𝑚  ∙  (0.23 –  0.10) ∙  𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 
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10.1.6 Plym 

En ekvation för att beräkna massflödet i plymer är Zukoski’s plymmodell. Denna modell är lik den 

ideal plymmodellen men där en konstant är ändrad. Modellen bygger på att energin kommer från en 

punkt och att denna är kvar i plymen. Modellen bygger även på att densitets variationer genom 

plymen är försumbar (Karlsson & Quintiere, 2000). I ekvation A15 finns Zukoski’s modell där 

omgivningens temperatur ät 293 [K], omgivningens densitet är 1,1 [kg/m3] och omgivningens 

specifika värmekapacitet är 1 [KJ/kg*K]. �̇�𝑝 [kg/s] är massflödet i plymen, z [m] är höjden där 

gaslagret befinner sig och �̇� [kW] är effektutvecklingen. 

Ekvation A15  �̇�𝑝 = 0,071 ∗ �̇�
1

3 ∗ 𝑧
5

3 

Volymflödet kan beräknas med hjälp av ekvation A16 där 𝜌 [kg/m3] är densiteten för plymen och 

�̇�𝑝[m3/s] är massflödet i plymen. 

Ekvation A16  �̇�𝑝 = �̇�𝑝 ∗ 𝜌 
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10.2 BRANDSCENARIO 1: BRAND PÅ SCEN 
Nedan kommer en utförlig beskrivning av hur effektutvecklingskurvan tagits fram och vilka 

antaganden som gjorts kring de föremål som brinner. 

10.2.1 Effektutveckling  

Då det fanns ett stort frigolitföremål, se bild 3, under scen som används vid olika förställningar är det 

inte omöjligt att denna kan antändas; den dimensionerande branden kommer alltså att utgå från 

detta material. Anledningen till att frigolit väljs, som i fortsättningen kommer benämnas som 

polystyren, är för att den mängd energi som frigörs vid förbränning är betydligt större än för tyg och 

trä se Tabell 14 (Philip J. DiNenno, et al., 2002). Detta i kombination med att 

”förbränningsintensiteten” (�̇�𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
" ) är runt 3,5 gånger större för polystyren än för trä gör att 

effektutvecklingen kommer att betydligt högre och därmed påverka rökproduktion (Drysdale, 2011). 

Förbränningsintensiteten innebär den maximala förbränningshastigheten som ett material kan 

uppnå om det inte sker några värmeförluster; detta kommer förstås inte uppstå i ett verkligt 

brandscenario utan syftet är att visa att de finns en möjlighet för polystyren att ha betydligt högre 

förbränningsintensiteten. Dessa värden presenteras i Tabell 14.  

Tabell 14. Översikt förbränningsvärme och förbränningsintensitet. 

Material ∆hc [MJ/kg] �̇�𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍
"  [g/m2*s] 

Polystyren Runt 40 35 

Trä Runt 20 13 

Bomull Runt 18  

Ull Runt 24  

 

Det som händer då polystyren antänds är att flamman som bildas är mycket sotig och strålande; 

flamman kommer att besitta dessa egenskaper trots att antändningskällan försvinner. Ett problem 

med detta material är att beroende på intensiteten av antändningskällan och exponeringstiden för 

denna så kan polystyren bilda brinnande droppar (Wünsch, 2000). 

Ett annat problem som finns med termoplaster, så som polystyren, är att det bildas en vätskefas vid 

termisk nedbrytning; om denna vätska brinner finns det risk för flamspridning med ökad 

effektutveckling som resultat. I de fall den brinnande vätskan resulterar i en pölbrand under objektet 

som brinner (termoplasten) kan detta resulterar i en självmatande brand som ytterligare ökar 

effektutvecklingen. Med självmatande brand menas här att pölbrandens plym ökar den bildade 

mängden vätskan från termoplasten vilket resulterar i en större pölbrand; det som händer sedan är 

att flamhöjden ökar med ytterligare tilltagande vätskebildning av pölbranden. Risken är då att det 

kan bildas en exponentiell brandutveckling. Utöver den ökade flamspridningen och effektutveckling 

så deformeras termoplaster mycket vid brand vilket även detta resulterar i ökad flamspridning och 

effektutveckling (Ohlemiller & Shields, 2008). 

10.2.2 Beräkning av effektkurva utan inverkan av sprinkler 

För att göra en beräkning av den maximala effekten per kvadratmeter för en polystyrenbrand 

används ett test från SFPE (2002), se Figur 36. I detta test antändes expanderade polystyrenskivor 

där dimensionerna var 1,2*1,2*1,2 m med en vikt på 1,4 kg. 
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Figur 36. SFPE, 2002. 

I Figur 36 är den maximala effektutvecklingen (�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘) cirka 1800 kW och den area som antas brinna 

är sidor och toppen på skivor vilket ger en area på 7,2 m2. Genom att dividera maximala 

effektutvecklingen med arean som antas brinna fås en approximation av den maximala 

effektutvecklingen per kvadratmeter på 250 kW/m2.  

Från en rapport skriven av (Ohlemiller & Shields, 2008) gjordes ett antal tester har gjordes av olika 

polystyrenmaterial där syftet var att ta reda på effektutvecklingen. I Tabell 15 syns resultatet från 

deras försök där ”Cone Melt Experiments” innebär att det smälta bränslet försvinner från 

bränsleytan medan ”Normal Horizontal Cone Tests” innebär att materialet placerats horisontellt. 

Vissa effektutvecklingar ökade under testen och anges därför som start- och slutvärdet för 

effektutvecklingen. Polystyrenet utsattes för olika strålningsintensiteter på 10 respektive 20 kW/m2.  

Tabell 15. Effektutvecklingar för olika polystyrenmaterial vid olika strålningsintensiteter (Ohlemiller T. J och Shields J.R, 
2008). 

Material Heat Flux [kW/m2] Cone Melt 
Experiments [kW/m2] 

Normal Horizontal 
Cone Tests [kW/m2] 

Polystyren  10 190-250  

 20 250-330 330-540 

 

Det som går att konstatera utifrån Tabell 15 är det framräknade värdet på 250 kW/m2 stämmer väl 

överens med ”Cone Melt Experiments”. Dock är det mer konservativt att använda ett värde från 

”Normal Horizontal Cone Tests” och av denna anledning kommer inte värdet från SFPE (2002) att 

användas. Ett medelvärde för 330-540 kW/m2 (435 kW/m2) tas från Tabell 15. 

För att avgöra en lämplig tillväxthastighet (𝛼) måste risken för att det kan bildas en exponentiell 

brandutveckling beaktas. Detta sker då den brinnande vätskan resulterar i en pölbrand under 

objektet som brinner och därför har ett rekommenderat värde valts till 0,19 kW/s2. Detta värde 

rekommenderas för Shopping centers och Entertainment centers i (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Mängden polystyren som finns på scen kommer ha en avgörande betydelse för hur länge branden 

kommer att på gå och hur stor effektutvecklingen kommer att bli; detta är med andra ord en viktig 
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parameter men svår att avgöra. En uppskattning som gjordes var att det kan finnas ett berg av 

polystyren på cirka 5 m i diameter och en höjd på cirka 4 till 5 m (Qvarfordt, 2016). Detta kan ses som 

en kon där volymen blir 32,7 m3 och mantelarean är runt 44 m2 (exklusive bottenarean).  

Genom att multiplicera 435 kW/m2 med 44 m2 fås den maximala effektutvecklingen (�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘) på 

19 140 kW. Med hjälp av ekvation A1 kan tiden då den maximala effekten nås räknas ut vilket blir 

317 sekunder.  

Ekvation A1   𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣 = √
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

𝛼
= √

19140

0,19
= 317,39 𝑠𝑒𝑘 

Densiteten för polystyrenet varierar men ett konservativt värde är cirka 50 kg/m3 (Sundolitt, 2012). 

Hela volymen på 32,7 m3antas bestå av polystyren vilket resulterar i en massa på 1,6 ton. Med hjälp 

av ekvation A10 kan den frigjorda energin beräknas där x antas var 0,7 och ∆𝐻𝑐är 40 000 kJ/kg (enligt 

Tabell 14). 

Ekvation A10   𝐸𝑙𝑜𝑎𝑑 =  ∑ 𝑚𝑖 ∗ 𝑋 ∗ ∆𝐻𝑐 = 1600 ∗ 0,7 ∗ 40 000 = 44 800 𝑀𝐽 

I detta fall görs antagandet att då 80 % av 𝐸𝑙𝑜𝑎𝑑 förbrukats så börjar t2-decay; detta innebär att den 

energi som finns att tillgå för t2-growth och för fulltutvecklade branden är 35 840 MJ. Med hjälp av 

ekvation A11 kan energin som förbrukas under t2-growth beräknas. 

Ekvation A11   𝐸t2−growth =  
𝛼(𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣

3 )

3
=  

0,19 (3173)

3
= 2017 𝑀𝐽 

För den fulltutvecklade branden finns nu 33 823 MJ kvar att tillgå och med hjälp av ekvation A12 kan 

tiden då avtagandet börjar (𝑡𝑚𝑎𝑥) beräknas. 

Ekvation A12   𝑡𝑚𝑎𝑥 =  
𝐸𝑓𝑢𝑙𝑙𝑡𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑎𝑑

�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘
+ 𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣 =  

33 823 000

19140
+ 317 = 2084 𝑠𝑒𝑘 

Detta innebär att den fulltutvecklade branden kommer att pågå i 34 minuter och av denna anledning 

har det valts att inte göra någon beräkning för t2-decay då de kritiska förhållandena kommer att 

uppkomma innan denna tid nåtts. 

 

 

Figur 37. Dimensionerande brand för brand på scen. 
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I Figur 37 presenteras den dimensionerande branden för scenariot utan sprinkler. Det är en av 

effektkurvorna som kommer att användas i FDS-simuleringarna, se bilaga B.  

10.2.3 Beräkning av effektkurva med inverkan av sprinkler 

På scen finns det även ett vanligt sprinklersystem och på grund av den bristfälliga informationen så 

har vissa antaganden behövts göras om detta system.  Det första antagandet är att aktiveringen sker 

vid 68 °C då detta är den normalaste aktiveringstemperaturen; om det finns risk för höga 

omgivningstemperaturer väljs högre aktiveringstemperaturer (Runefors M., 2015). Det andra 

antagandet som görs är att RTI värdet (en sprinklers termiska tröghet) sätts till 150 (ms)1/2; detta 

motiveras av att risken för vådautlösning av sprinkler ska bli mindre så att inte rekvisita förstörs. Det 

tredje antagandet är att sprinklern placeras högts upp i taket (på 25 m); det troligaste är att de är 

placerad vid scenöppningen med då den exakta placeringen är okänd så sätts de i taket vilket 

resulterar i ett konservativt antagande. Det fjärde antagandet är att C-faktor (energiförlust till 

angränsade rör) sätts till 0,5 W/K (Nilsson & Holmstedt, 2007). 

För att beräkna aktiveringstiden av sprinkler används programmet FDS, mer om detta i Bilaga B – 

FDS. Där placerades sex stycken sprinkler med tre meters avstånd från varandra samt tre och en 

halvs meters avstånd från scenöppningen. Även sex stycken sprinkler placerads på 16 m avstånd från 

scenöppning för att se om det blev någon större skillnad i aktiverings tid. Resultaten presenteras i 

Tabell 16 och anger den sprinkler som aktiveras först. 

Tabell 16 Aktiveringstider för två olika sprinkler 

Avstånd från scenöppning [m] Aktivering av sprinkler [sekunder] 

3,5 241 

16 284 

 

Då de tider som presenteras i Tabell 16 är redan uppbyggda av många konservativa antaganden så 

kommer 241 sekunder att väljas till aktiveringstiden. Effektkurvan med sprinkleraktivering finns i 

Figur 38Figur 38. I och med att effekten är 11 MW vid aktivering så görs antagandet att effekten 

kommer att hålla sig konstant efter aktivering (Staffansson, 2010). 

 

Figur 38. Effektkurvor för brand på scen med och utan sprinkler. 
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10.2.4 Kritiskt förhållande strålning 

Den tid det tar innan den maximala strålningsintensiteten når personer runt scenen presenteras i 

Tabell 17Tabell 17. Dessa värden är framräknade med hjälp av ekvation A8. �̇�´´𝑟 är satt till kriteriet 

2,5 kW/m2 vid maximal strålningsintensitet och vid kortvarig maximal strålningsintensitet till 10 

kW/m2.  𝜒𝑟  är 0,3. Sedan avläses tiden i Figur 38 för den erhållna effekten vid respektive avstånd.  

Tabell 17. Tid innan den maximala strålningsintensiteten uppnås. 

Avstånd från 
brand [m] 

Tid till kritiskt förhållande vid 
maximal strålningsintensitet [min] 

Tid till kritiskt förhållande vid maximal 
kortvarig strålningsintensitet [min] 

2,5 1,1 2 

5 2 3,8 

10 3,8 Uppnås aldrig  

15 Uppnås aldrig Uppnås aldrig  

 

För att kontrollera värmedosen som besökare på första raden på parkett utsätts för utfördes en 

beräkning av strålningsintensitet och total värmedos. Minsta möjliga avstånd mellan en brand på 

scenen och första publikraden uppmättes till 9,2 meter vilket är det absolut värsta scenariot. Syftet 

med att välja ett så konservativt värde är att visa att det inte uppstår risk trots det.  

Beräkningen utgår från att strålningsintensiteter över 1 kW/m2 bidrar till personens totalt mottagna 

värmedos och gränsvärdet är 60 kJ/m2. Genom att använda ekvation A8 fås strålningsintensitet för 

varje tidssteg under förloppet. I Excel formulerades sedan en funktion där genomsnittlig 

strålningsintensitet för två på varandra följande tidssteg multiplicerades med tidsskillnaden mellan 

stegen för att få ut värmedosen i det ögonblicket. Dessa värmedoser adderades därefter för att hitta 

vid vilken tidpunkt 60kJ/m2 uppnås. Modellen ger en god fingervisning av mottagen värmedos, men 

svagheten i modellen är att effektutvecklingen approximeras vara linjär i tidsstegen. Felet är dock 

tillräckligt litet för att resultatet kan bedömas vara godtagbart. 

10.2.5 Ventilationens påverkan på branden 

Genom att använda en effekt på 19100 kW och att gaslagrets höjd befinner sig på 24 m bli plymens 

massflöde 45,4 kg/s. Här antas det att brandgaslagret stabiliseras på 24 m vilket leder till en 

konservativ beräkning då högre höjd leder till större massflöde.  

Golvytan i lokalen är runt 1180 m2 och enligt BBR är lägsta kravet 0,35 l/s*m2 golvyta. Detta innebär 

att lokalen bör ha 1180 ∗ 0,35 ≈ 410 𝑙/𝑠 = 0,41 𝑚3/𝑠. 

Ekvation A15  �̇�𝑝 = 0,071 ∗ 19100
1

3 ∗ 24
5

3 = 45,5 𝑘𝑔/𝑠 

Temperaturen i brandplymen tas från brandrumssimuleringarna och blir cirka 70 grader där 

densiteten blir 1,03 kg/m3. Volymflödet beräknas med hjälp av ekvation A16. 

Ekvation A16  �̇�𝑝 =
44,5

1,03
= 44,2 𝑚3/𝑠 

Detta leder till ett volymflöde på 44,2 m3/s. 
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10.3 BRANDSCENARIO 2: BRAND I ENTRÉN 
Nedan kommer en utförlig beskrivning av hur effektutvecklingskurvan tagits fram och vilka 

antaganden som gjorts kring de föremål som brinner. 

10.3.1 Effektutveckling 

Den dimensionerande branden antas starta i en av de granar som finns placerade vid entrén. Granen 

antänds genom ett elfel i julgransbelysningen eller genom en anlagd brand. Branden kommer inte att 

antända resterande granarna eller andra föremål runt omkring. Inga släcksystem finns installerade. 

I ett försök utfört av NIST har 4 stående granar testat. Dessa hade olika massa, höjd och bredd. 

Massan varierade mellan 10,97-13,81kg, höjden mellan 2,05-2,54m och bredden mellan 1,52-1,63m 

(Madrzykowski, 2008). I detta scenario antas granen utseendemässigt kunna representeras av de 

testade granarna i försöket. Hänsyn kommer endast tas till julgranarna och inte till annat brännbart 

material i utrymmet då brandbelastningen är relativt begränsad. 

 

 

Figur 39. Effektutveckling granar. 

Tillväxthastigheten är framtagen med hjälp av Figur 39. Dock tas inte mätdata för ”Tree 5 (side)” med 

då den ligger ned på sidan under brandförloppet. De olika tillväxthastigheterna är sammanställda i 

Tabell 18. Ett medelvärde beräknades då inget samband kunde urskiljas mellan höjden eller vikten på 

granen och tillväxthastigheten. 

Tabell 18. Sammanställning av maximal effektutveckling och tillväxthastighet. 

Träd Tid (s) Maximal effektutveckling 

(kW) 
Tillväxthastighet 

(kW/s2) 
Röd 15 4200 18,66667 
Orange 20 3800 9,5 
Blå 15 3300 14,66667 
Grön 30 3300 3,666667 
    
 Medel 3650 11,625 
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Avsvalningshastigheten (𝛼𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦) beräknas med hjälp av ekvation A4. Ur Figur 39 approximeras 

avsvalningsfasens sluttid till 80 sekunder. Starttiden (𝑡𝑚𝑎𝑥) beräknades med hjälp av ekvation A1 till 

17,7 där ett medelvärde av tillväxthastigheten av granarna använts, se Tabell 18, vid den maximala 

effektutvecklingen 3650 kW. 

Ekvation A1  𝑡𝑚𝑎𝑥 =  √
3650

11,625
= 17,7 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

Ekvation A4  𝛼𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 =
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

(𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦−𝑡𝑚𝑎𝑥)
2 =

3650

(80−17,7)2 ≈ 0,94 𝑘𝑊/𝑚2  

Brandförloppet av en gran beskrivs av effektutvecklingen enligt Figur 40.  

 

Figur 40. Dimensionerande effektutveckling brand i entrén. 

För att sedan verifiera om branden blir bränsle- eller ventilationskontrollerad beräknades den totala 

mängden energi som kan utvinnas ur grannen. Ur Figur 40 erhölls energimängden genom att beräkna 

integralen. Den totala energimängden ur bränslet beräknades till 97,3 MJ.  

Värdet jämfördes sedan med den maximala energin som kan utvinnas ur den tillgängliga 

syremängden vid slutet utrymme. Med hjälp av ekvation A14 togs energimängden fram. Beräkningen 

avser endast vestibulen även om atriet hänger samman med vestibulen. 

Vid 

𝑉𝑟𝑢𝑚 = 1134 𝑚2 

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = 1,2 𝑘𝑔/𝑚3 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡  =  13100 ∙  𝑉𝑟𝑢𝑚  ∙  (0.23 −  0.10) ∙  𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = 13100 ∙ 1134 ∙ (0,23 − 0,10) ∙ 1,2 ≈ 2320 𝑀𝐽 

Värde är betydligt mycket större än den totala energimängd som utvinns ur bränslet. Detta resulterar 

i att branden kommer vara bränslekontrollerad under hela förloppet. Denna beräkning bygger på att 

hela utrymmet är slutet. Detta är inte fallet då dörrarna till Guldfoajén antas vara öppna under 

brandförloppet, dock leder enbart detta till att branden med mycket hög sannolikhet kommer att 

vara bränslekontrollerad då det är ett konservativt antagande. Resterande dörrar antas vara stängda 

under hela förloppet. 
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10.3.2 Strålningsberäkning 

För att se om strålning kommer att antända övriga granar i utrymmet undersöks effektutvecklingen 

som skulle leda till antändning. Granarna är oftast placerade minst 5 m ifrån varandra, se Figur 41. 

 

Figur 41: Avstånd mellan granar i entrén 

En gran antas antända vid en strålning på 20 kW/m2. Med hjälp av ekvation A9 beräknas den sökta 

effektutvecklingen. 

Vid 

�̇�𝑟
′′ = 20 𝑘𝑊/𝑚2 

𝜒𝑟 = 0,3 

𝑅 = 5 𝑚 

�̇� =
4π ∙ R² ∙ �̇�𝑟

′′

𝜒𝑟
=

4π ∙ 5² ∙ 20

0,3
≈ 21 𝑀𝑊 

Detta visar på att resterande granar inte kommer att antändas på grund av strålning från den 

brinnande granen då den maximala effektutvecklingen för granen ligger på 3,7 MW.  
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10.4 BRANDSCENARIO 7: BRAND I GARDEROB 
Nedan kommer en utförlig beskrivning av brandscenario 7 där det beskrivs hur effektkurvan tagits 

fram och vilka antaganden som gjorts kring de föremål som brinner. 

10.4.1 Beskrivning  

Garderoben är totalt cirka 20 meter och består av lång bänk tillsamman med 

upphängningsanordningar som kläderna hängs på. I mitten av rummet, halva garderoben (10 m), 

finns en glasvägg och brandavskiljande dörr som skiljer av rummet i två delar; denna dörr stängs vid 

brandlarm. Det finns även ett pentry vid ena kortsidan av garderoben där det bland annat finns en 

kaffekokare och hyllor, se bild 6. 

10.4.2 Antaganden om brandscenariot 

Totalt finns det maximalt 224 sittplatser och ett troligt antagande blir då att alla dessa personer 

kommer att ha med sig åtminstone ett klädesplagg och att dessa får plats i garderoben.  Ett annat 

antagande som görs är att kläderna inte hänger tättpackade från pentryt till slutet av garderoben 

utan att de istället är packade som olika klädhängare. Detta betyder att det finns cirka 5 stycken 

klädhängare (240 kostymer) som sträcker sig jämnt fördelade över hela garderoben, se Figur 42. 

Detta görs för att det är mindre troligt att alla kläder är jämnt fördelade kring hela garderoben. För 

att beakta att brandspridningen av flammorna över bänken har denna delats upp i tre olika delar som 

benämns B1, B2 och B3 i Figur 42. 

Brandförloppet sker genom att det blir ett tekniskt fel i pentryt som leder till antändning av två skåp, 

som heter S i Figur 42. Efter ett tag kommer strålningen från dessa att antända klädhängare 1, som 

benämns K1 i Figur 42, och B1. Den sammanlagda strålningen från B1 och K1 kommer då att infalla 

mot B2 samtidigt strålningen från K1 kommer att infalla mot K2 och B3. När B2 brinner kommer även 

strålningen från denna att infalla mot B3.  

 

Figur 42: Ej skalenlig bild utan endast en skiss över hur föremålen står i förhållande till varandra med olika mått. De röda 
pilarna representerar strålning till olika objekt. 

Den brandbelastning som tas hänsyn i detta scenario är träbänken (B1, B2 och B3), två skåp (S) och 

två klädhängare (K1 och K2). Om bild 6 studeras kan det noteras att det finns en kaffekokare som 
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valts bort då denna endast bidrar lite till effektutvecklingen (Särdqvist, 1993). Även plåtbänken som 

står under kaffekokaren har valts bort då denna inte antas bidra till effektkurvan. 

Då branden startar så kommer dörrarna att stängas till trapphuset och i mitten av promenoaren. I 
och med att det är en E30 vägg så görs antagandet att branden inte sprids förbi denna vägg utan 
branden kommer att hållas kring denna del av garderoben och promenoaren. Att dörrarna stängs 
precis då branden startar är ett konservativt antagande då det kommer att gå fortare att få kritiska 
förhållanden vid salongen. 

10.4.3 Effektutveckling 

Effektkurvan för detta scenario kommer att skapas genom att addera ihop effektutvecklingarna vid 

antändningstiderna för varje föremål. De flesta föremål som tagits med i beräkningarna har 

approximerats med en ”t2-growth” fas och en ”t2-decay” fas, se Figur 35, om inget annat nämns. 

10.4.3.1 Bidrag till effektkurva från skåp 

Då det finns dåligt med information om hyllors effektutveckling måste liknande föremål användas för 

att representera hyllor. En garderob bedöms ha liknande effektutveckling som ett skåp (Particle 

board wardrobe with drawers and shelves, Y 3.1/12). Den antagna effektutvecklingen ses i Figur 43 

(Särdqvist, 1993). Anledningen till att denna väljs beror på att dimensionerna är någorlunda lika. 

Genom att använda ekvation A2 och A4 tillsammans med värden om  𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣, 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦  och �̇�𝑃𝑒𝑎𝑘, från 

Figur 43, fås 𝛼 och 𝛼𝑑𝑒𝑎𝑐𝑦. Notera att 𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣 =  𝑡𝑚𝑎𝑥 då kurvan inte besitter en fas då 

effektutvecklingen är konstant. Dessa värden presenteras i Tabell 19. 

Ekvation A2  𝛼 =
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑡2
𝑔𝑟𝑜𝑣

=
2000

2702 = 0,027435
𝑘𝑊

𝑠2  

Ekvation A4  𝛼𝑑𝑒𝑎𝑐𝑦 =
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

(𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦−𝑡𝑚𝑎𝑥)2 =  
2000

(1200−270)2 = 0,00231
𝑘𝑊

𝑠2  

 

 

Figur 43 Effektutveckling för “Particle board wardrobe with drawers and shelves” (Särdqvist, 1993) 



73 
 

Tabell 19. tgrov (tidpunkt då vi uppnår högsta effektutvecklingen), tmax (tiden då avtagandet börjar), tdeacay (tiden då 
avtagandet slutar), α (tillväxthastigheten) och αdeacay (avtagandet i tillväxthastigheten) 

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐠𝐫𝐨𝐯 

[s] 

𝐭𝐦𝐚𝐱 [s] 𝐭𝐝𝐞𝐜𝐚𝐲 [s] �̇�𝐩𝐞𝐚𝐤 

[kW] 

𝛂 [kW/s2] 𝛂𝐝𝐞𝐜𝐚𝐲 

[kW/s2] 

𝐒 (𝐒𝐤å𝐩) 270 270 1200 2000 0,027435 0,00231 

 

10.4.3.2 Bidrag till effektkurva från klädställningar 

För att beräkna bidraget till effektutvecklingskurva för kläderna användes en rapport av (Stroup, et 

al., 2001) där tre olika tester utförts. I dessa tester användes 48 stycken kostymer i en ställning på 

0,8*1,8*1,8 m (bredd*längd*höjd) där antändningspunkten placerades på olika i ställningen. I test 1 

och 2 placerades antändningspunkten i mitten av ställningen men i test 3 placerades denna i 

kortsidan på ställningen. Kläderna som användes i testerna anses som en god representation av 

verkligheten då gästerna vid operan troligtvis vill klä sig extra fint inför föreställningarna. Test 3 

kommer att användas i beräkning av effektkurvan då antändningen skedde i ena kortsidan vilket är 

den troligaste antändningspunkten. Testerna som gjordes kan ses i Figur 44. 

 

Figur 44 Effektutvecklingskurvor för brand i klädställningar. Test 1 och test 2 sker antändning i mitten av ställningen, I test 3 
sker antändning i ena kortsidan (Stroup, et al., 2001). 

Genom att använda ekvation A2 och A4 tillsammans med värden om  𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣 , 𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦 och �̇�𝑃𝑒𝑎𝑘 från 

Figur 44 fås 𝛼 och 𝛼𝑑𝑒𝑎𝑐𝑦 som måste användas vid beräkning av effektkurvan; dessa presenteras 

även i Tabell 20.  Notera att 𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣 =  𝑡𝑚𝑎𝑥 då denna kurva ej besitter en fas då effektutvecklingen är 

konstant. 
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Ekvation A2  𝛼 =
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑡2
𝑔𝑟𝑜𝑣

=
1266

3902 = 0,008332 
𝑘𝑊

𝑠2  

Ekvation A4  𝛼𝑑𝑒𝑎𝑐𝑦 =
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

(𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦−𝑡𝑚𝑎𝑥)2 =  
1266

(700−390)2 = 0,01317
𝑘𝑊

𝑠2  

Tabell 20. tgrov (tidpunkt då vi uppnår högsta effektutvecklingen), tmax (tiden då avtagandet börjar), tdecay (tiden då 
avtagandet slutar), α (tillväxthastigheten) och αdecay (avtagandet i tillväxthastigheten). 

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐠𝐫𝐨𝐯 

[s] 

𝐭𝐦𝐚𝐱 [s] 𝐭𝐝𝐞𝐜𝐚𝐲 [s] �̇�𝐩𝐞𝐚𝐤 

[kW] 

𝛂 [kW/s2] 𝛂𝐝𝐞𝐜𝐚𝐲 

[kW/s2] 

𝐊𝟏 𝐨𝐜𝐡 𝐊𝟐 (𝐊𝐥ä𝐝𝐝𝐬𝐭ä𝐥𝐥𝐧𝐢𝐧𝐠) 390 390 700 1266 0,008323 0,01317 

 

10.4.3.3 Bidrag till effektkurva från bänk 

I en rapport som studerats finns effektkurvor för olika bänkskivor i ek och den som ansåg mest 

representativ var ”Oak board 1” då materialet är lik det som används i pentryt; effektutvecklingen 

per kvadrat meter kan ses i Figur 45 (Kim & Lilley, 2000). I detta fall är �̇�𝑃𝑒𝑎𝑘 konstant efter 𝑡𝑔𝑟𝑜𝑣  och 

håller sig på denna nivå till cirka 1700 sekunder (𝑡𝑚𝑎𝑥) tills 2000 sekunder (𝑡𝑑𝑒𝑐𝑎𝑦) och av denna 

anledning har 𝛼𝑑𝑒𝑎𝑐𝑦inte valts att beräknas då de kritiska förhållandena kommer att inträffa långt 

innan denna fas börjat. 

 

Figur 45 Effektutveckling för ”Oak board 1” (Kim & Lilley, 2000) 

Som kan noteras i Figur 45 så tar det cirka 100 sekunder utan att det sker någon effektutveckling och 

detta beror på förbrinntiden vilket innebär att bränslet värmas upp. Denna tid har valts att 

försummats då det är mer konservativt att anta att antändning sker på en gång. Observera att 

effektutvecklingen per kvadratmeter måste multipliceras med arean för att få effektutvecklingen. I 

Tabell 21 finns olika värden presenterade. 

För B1 blev 𝛼: 

Ekvation A2  𝛼 =
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑡2
𝑔𝑟𝑜𝑣

=
249

352 = 0,2 
𝑘𝑊

𝑠2  
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För B2 och B3 blev 𝛼:  

Ekvation A2  𝛼 =
�̇�𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑡2
𝑔𝑟𝑜𝑣

=
174

352 = 0,14 
𝑘𝑊

𝑠2  

Tabell 21 tgrov (tidpunkt då vi uppnår högsta effektutvecklingen), tmax (tiden då avtagandet börjar), tdeacay (tiden då 
avtagandet slutar), α (tillväxthastigheten) och αdeacay (avtagandet i tillväxthastigheten) 

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐠𝐫𝐨𝐯 [s] 𝐭𝐦𝐚𝐱 [s] 𝐭𝐝𝐞𝐜𝐚𝐲 [s] �̇�𝐩𝐞𝐚𝐤 

[kW] 

𝛂 [kW/s2] 𝛂𝐝𝐞𝐜𝐚𝐲 [kW/s2] 

𝐁𝟏 (𝐁ä𝐧𝐤) 35 1700 2000 249 0,2 - 

𝐁𝟐  (𝐁ä𝐧𝐤) 35 1700 2000 174 0,14 - 

𝐁𝟑  (𝐁ä𝐧𝐤) 35 1700 2000 174 0,14 - 

 

10.4.3.4 Beräkning av effektkurva  

När 𝛼 och 𝛼𝑑𝑒𝑎𝑐𝑎𝑦 tagits fram sattes de in i ekvation A1 och A3 så att en ”t2-growth” fas och en ”t2-

decay” fas kunde göras för respektive föremål. I och med att alla föremål har olika tidpunkter till 

maximal effektutveckling samt olika tidpunkter då effektutvecklingen avtar var detta tvungen att tas 

hänsyn till då effektkurvan gjordes. En annan sak som var tvungen att tas hänsyn till var vid vilka 

tidpunkter olika föremål antändes; dessa finns representerade i Tabell 22 och beräknades med hjälp 

av ekvation A8 där 13 kW/m2 var den strålning som krävdes för antändning. Med dessa beaktningar 

adderades de olika effektutvecklingarna med hjälp av Excel till en gemensam effektutvecklingskurva 

som kan ses i Figur 46. Observera att effektutvecklingen fortsätter för B1, B2 och B3 mycket längre än 

vad som ritats upp i diagrammet men denna del har inte valts att tas med då de kritiska 

förhållandena uppstått mycket tidigare.  

Tabell 22. Antändningspunkter av olika föremål i garderoben. 

𝐓𝐢𝐝 [𝐬𝐞𝐤]  𝐒 [𝐤𝐖]  𝐊𝟏 [𝐤𝐖] 𝐁𝟏 [𝐤𝐖] 𝐁𝟐 [𝐤𝐖] 𝐁𝟑 [𝐤𝐖] 𝐊𝟐 [𝐤𝐖] 
90 455 Antänder 0 0 0 0 
130 930 12 Antänder 0 0 0 

170 1585 53 250 Antänder 0 0 
380 3110 700 249 174 Antänder 0 
480 2400 1265 249 174 174 Antänder 

790 780 Slocknar 249 174 174 800 

1180 2 0 249 174 174 Slocknar 
1200 Slocknar 0 249 174 174 0 
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Figur 46. Effektutveckling i garderoben. 

10.4.3.5 Maximal effektutveckling vid ventilationskontrollerad brand  

Figur 46 visar på brandförloppet i garderoben då den är bränslekontrollerad. Men då utrymmet kring 

garderoben är relativt litet kontrolleras om branden blir ventilationskontrollerad. Den maximala 

effektutvecklingen som är möjlig beräknas enligt ekvation A7 vid de olika läckagefallen. Den nedre 

brännbarhetsgränsen sätts till 0,15 och förbränningseffektiviteten till 0,7. Resterande 

ingångsparametrar presenteras i Tabell 23.  

Tabell 23. Indata beräkning ventilationskontrollerad brand. 

Fall Öppningsarea 
[m2] 

Läckagearea 
väggar [m2] 

Total area 
𝐀𝟎 [m2] 

Viktad medelhöjd 𝐇𝟎 

[m] 

Öppna dörrar  4 0,14 4,14 2 

20 % läckage 
dörrar  

0,8 0,14 0,94 1,38 

 

Öppna dörrar: 

�̇�𝑉−𝑃𝑒𝑎𝑘 = 13100 ∙ 0,7 ∙ (0,23 − 0,15) ∙ 0,5 ∙ 4,14 ∙ √2 = 2150 𝑘𝑊 

20 % läckage dörrar: 

�̇�𝑉−𝑃𝑒𝑎𝑘 = 13100 ∙ 0,7 ∙ (0,23 − 0,15) ∙ 0,5 ∙ 0,94 ∙ √1,38 = 405 𝑘𝑊 

Då dessa värden är mindre än den maximala effektutvecklingen vid bränslekontrollerad brand 

begränsas effektutvecklingen enligt Figur 47. Anledning till att 0,15 används som nedre 

brännbarhetsgränsen är för att vid 20 garder så kommer FDS 5 att använda syret från 23 till 15 

massprocent till förbränning. Detta gäller dock för FDS 5 och det bör noteras att i dessa simuleringar 

har FDS 6 använts men de olika versionerna är relativt lika varandra. Detta innebär att 0,15 är ett bra 

värde (McGrattan, et al., 2007). 
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Figur 47. Effektutveckling ventilationskontrollerad brand. 
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11 BILAGA B – FDS 

11.1 TEORI 
Nedan kommer en förklaring av vad FDS är, vad det är för ekvationer som användas för att 

säkerhetsställa att simuleringarna blir acceptabla och vad FDS gör bra respektive dåligt. 

11.1.1 Grundläggande fakta och ekvationer 

CFD står för ”Computional Fluid Dynamic” och innebära att det system som granskas delas upp i ett 

stort antal delvolymer (celler) där ekvationerna för konservering av massa, rörelsemängd och energi 

beräknas i mitten av cellen; dessa brukar gemensamt kallas för Navier-Stokes ekvationer (Karlsson & 

Quintiere, 2000).  

Det finns många olika CFD-modeller beroende på vilken typ av fluid som studeras och i denna rapport 

har FDS använts. Denna modell löser en förenklad form av Navier-Stokes ekvationer som passar för 

flöden som är termiskt drivna och som har låg hastighet (Ma < 0,3) där tonvikten ligger i rök och 

värmetransport från bränder. Turbulensen i FDS modelleras med hjälp av LES (Large Eddy Simulation) 

vilket innebär att branden filtreras på stora och små virvlar; de stora virvlarna kommer att beräknas 

medan de små virvlarna modelleras med hjälp av olika subgrid-modeller. Ju mer som modellers i 

dessa subgrid-modeller desto sämre blir resultatet (McGrattan, et al., 2014). 

Det är viktigt att tänka på att lösningar med olika CFD modeller blir approximativa på grund av att 

man beräknar en diskret version av ett kontinuerligt system och för att bedöma resultatens 

noggrannhet är delvolymernas storlek en av de viktigaste parametrarna (Carlsson, et al., 2005). 

Generellt går det att säga att ju mindre celler som används desto bättre blir resultatet men detta 

kommer även att öka simuleringstiden drastiskt. Oftast brukar cellernas storlek vara grova för att 

sedan minskas tills det inte går att se någon skillnad i resultatet; detta kallas för ”mesh sensitivity 

study” (McGrattan, et al., 2014) eller grid oberoende (mesh och grid är två olika namn för den volym 

som cellerna ingår i). 

På grund av tidsbristen för denna rapport kommer inga grid oberoende lösningar att kunna göras 

utan valet av storlek på cellerna kommer att utgå från ekvation B1 och efter att ha gjort en första 

simulering så kommer cellerna att förfinas på de ställen där det sker mycket aktivitet (t.ex. vid 

branden, och tak). Ekvation B1 beräknar den karaktäristiska bränslediametern (𝐷∗) och genom att 

dividera detta värde med cellens längd (𝛿𝑥) fås ett värde som anger hur väl ett flöde blir upplöst i en 

plym; detta värde ( 
𝐷∗

𝛿𝑥
) bör ligga inom 10 till 20 nära branden och vid rumshöjder (H) där 

𝐷∗

𝐻
< 0,5 bör 

värdet vara minst 15 (BIV, 2013). 

 

Ekvation B1    𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞𝐶𝑝𝑇∞√𝑔
)2/5 

 

𝐷∗ =  karaktäristiska bränslediametern [−]  

𝛿𝑥 =  längden på cellen [m]  

𝜌∞ =  omgivningens densitet [
kg

𝑚3] , (här användes värdet 1,2)   
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𝐶𝑝 =  omgivningens specifika värmekapacitet [
kJ

kgK
] , (här användes värdet 1)    

𝑇∞ =  omgivningens temperatur [K], (här användes värdet 293)     

𝑔 =  tyngdaccelrationen [
m

𝑠2] , (här användes värdet 9,81)     

�̇� = effektutvecklingen från branden [kW]  

𝐻 = rummets höjd[m]  

Brandkällans storlek är en parameter som är viktig att få till då detta kommer att påverka 

luftinblandningen i plymen och därmed brandgasernas storlek.  Om det är en hög effektutveckling på 

en liten bränsleyta kan detta ses som en jetflamma; vid dessa förhållanden kommer det att bli stora 

värden på den dimensionslösa effektutvecklingen (�̇�∗) som kan beräknas med hjälp av ekvation B2. 

Om istället det är en låg effektutvecklingen på en stor bränsleyta kan detta göra en flamma bryts upp 

till mindre flammor; här kommer även luftinblandningen vara större. För naturliga rumsbränder bör 

den dimensionslösa effektutvecklingen ligga 0,3 och 2,5 (BIV, 2013). 

Ekvation B2    �̇�∗ =  
�̇�

𝜌∞𝐶𝑝𝑇∞√𝑔𝐷𝐷2
 

 

�̇�∗ = dimensionslös effektutvecklingen [−]  

𝐷 =  Ekvivalent bränslediameter [m]  

𝜌∞ =  omgivningens densitet [
kg

𝑚3] , (här användes värdet1,2)   

𝐶𝑝 =  omgivningens specifika värmekapacitet [
kJ

kgK
] , (här användes värdet 1)    

𝑇∞ =  omgivningens temperatur [K], (här användes värdet 293)     

𝑔 =  tyngdaccelrationen [
m

𝑠2] , (här användes värdet 9,81)     

�̇� = effektutvecklingen från branden [kW]  

 

Ett sätt att hålla sig inom det tillåtna intervallet för den dimensionslösa effektutvecklingen är att 

använda sig av SPREAD_RATE funktionen i FDS. Detta innebär att branden sprider sig från en 

definierad punkt med konstant hastighet. I början då effektutvecklingen är låg kommer den yta som 

brinner också vara liten vilket gör att den dimensionslösa effektutvecklingen kommer att ligga inom 

det giltiga intervallet. Nackdelen med denna metod är att cellerna måste vara tillräckligt små för att 

effektkurva inte ska få ett hackigt utseende. SPREAD_RATE kan beräknas med hjälp av ekvation B3 

(BIV, 2013). 

 

Ekvation B3    𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷_𝑅𝐴𝑇𝐸 =  √
𝛼

𝜋
∗

1

𝐻𝑅𝑅𝑃𝑈𝐴
 

 

𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷_𝑅𝐴𝑇𝐸 = spridningshastighet på branden [m/s]  
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𝛼 = tillväxthastighet [kW/𝑠2]  

𝐻𝑅𝑅𝑃𝑈𝐴 =  Brandens effektutveckling per kvadratmeter [kW/𝑚2]  

För att det inte ska uppstå konstiga strömningar vid branden bör det som brinner inte placeras direkt 

på golvet. Av denna anledning byggs bränderna upp av en låda som brinner på ett avstånd på 0,5 m 

från golvet i denna rapport (BIV, 2013). 

11.1.2 Validering av FDS 

FDS är olika bra på att beräkna olika parametrar och för att ta reda på vilka parametrar som är mer 

och mindre tillförlitliga har olika valideringsstudier utförts. Parametrarnas tillförlitlighet presentas i 

Tabell 24 (BIV, 2013). 

Tabell 24 Parametrar som beräknas bra och mindre bra i FDS 

Parameter Tillförlitligheten av parameter 

Brandgastemperaturen Ursprungsrummet OK 

Intilligganderum OK 

Brandgashöjd OK 

Takstråle temperatur OK 

Plym temperaturen Använd med försiktighet 

Flamhöjd Använd med försiktighet 

Syrehalt OK 

Rök koncentrationen Använd med försiktighet 

Rummets tryck OK 

Strålning Använd med försiktighet 

Vägg temperatur Använd med försiktighet 

 

Den modell FDS använder sig av för att beräkna strålning är osäker då den inte kan beräknas på ett 

korrekt sätt vid rimliga cellstorlekar samt att modellen är mycket beroende av antal solida vinklar 

som används. Då det är för få solida vinklar i beräkningarna syns detta i form av cirklar på väggen 

med högre temperatur inuti cirkeln jämfört med utanför; genom att öka antal vinklar kan ett riktigt 

resultat uppnås men detta gör att beräkningstiden ökar avsevärt (BIV, 2013). 
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11.2 BRAND I GARDEROB 
Här kommer en ingåendeförklaring till uppbyggnaden, värderingen, känslighetsanalysen och 

osäkerheten för branden i garderoben. En översiktsbild av geometrin finns i Figur 48. 

 

Figur 48. Bild av garedroben från FDS. 

De viktigaste parametarana som används i detta scenario finns sammanfattade i Tabell 25 och 

förklaras mer ingående under rubriken ”Uppbyggnad i FDS”. 

Tabell 25. Värden på olika parametrar som använts i detta scenario. 

 Värden Kommentar 

Branden   

CO 0,14  

Sot 0,015  

ΔHeff [MJ/kg] 12,39  

�̇�∗(𝑯𝒆𝒍𝒕 ö𝒑𝒑𝒏𝒂 𝒅ö𝒓𝒓𝒂𝒓) 0,3 Godkänd enligt BIV (2013) 

�̇�∗(𝑳ä𝒄𝒌𝒂𝒈𝒆) 0,379 Godkänd enligt BIV (2013) 

SPREAD_RATE (helt öppna 
dörrar) [m/s] 

0,005775   

SPREAD_RATE (läckage) [m/s] 0,00622  

 

Geometrin    

Läckage area [m2] 0,94   
𝐃∗

𝛅𝐱
(𝐡𝐞𝐥𝐭 ö𝐩𝐩𝐧𝐚 𝐝ö𝐫𝐫𝐚𝐫) 

10,4 Godkänd enligt BIV (2013) 

𝐃∗

𝛅𝐱
(𝟐𝟎 % 𝐥ä𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞) 

10,7 Godkänd enligt BIV (2013) 
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Material   

k [W/m*K] (Tegel/betong) 0,69/1,1  

c [J/kg*K] (Tegel/betong) 840/880  

𝛒 [kg/m3] (Tegel/betong) 1600/2100  

 

11.2.1 Uppbyggnad i FDS 

Det som förväntats att brinna i detta scenario är trä och tyg material men i detta här fallet har 

bränslet approximerats till att endast innehålla trä. Den kemiska formeln för trä är C3,4H6,2O2,5 (BIV, 

2013) och produktion av kolmonoxid och sot är 0,14 respektive 0,015 (Karlsson & Quintiere, 2000). 

Det värde som används för kolmonoxid gäller för bränder som är ventilationskontrollerade och anses 

i detta fall som en godtagbara uppskattning då branden relativt snabbt blir ventilationskontrollerad. 

Värdet för sot-produktion gäller dock fortfarande för bränslekontrollerade bränder då detta värde 

ändras lite vid ventilationskontrollerade bränder (Ukleja, 2012).  

Den fullständiga förbränningsvärmen (ΔHc) är 17,7 MJ/kg för trä och det antagandet som görs är att 

70 procent av detta värde frigörs vid en verklig brand; den effektiva förbränningsvärmen (ΔHeff) blir 

då 12,39 MJ/kg (Karlsson & Quintiere, 2000).  

SPREAD_RATE används i detta scenario för åstadkomma rätt luftinblandningen i plymen och därmed 

rätt storlek på brandgaserna. Med hjälp av ekvation B2 kunde den dimensionslösa effektutvecklingen 

(�̇�∗) beräknas; i detta fall blev värdet 0,3 och 0,379 då dörrarna är helt öppna samt då de har ett 

läckage på 20 %. Detta är med andra ord inom det godkända intervallet. Dessa låga värden innebär 

att luftinblandningen i plymen är stor vilket resulterar i en konservativ beräkning.   

Ekvation B2  �̇�∗(ℎ𝑒𝑙𝑡 ö𝑝𝑝𝑛𝑎 𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟) =  
2150

1.2∗1∗293√9.81∗2.12∗2.122 = 0,3 

Ekvation B2  �̇�∗(𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒) =  
405

1.2∗1∗293√9.81∗0.987∗0.9872 = 0,379 

För att beräkna SPREAD_RATE beräknades en tillväxthastighet medhjälp den bränslekontrollerade 

branden i Figur 46 som blev 0,06433 kW/m2. Värdet på SPREAD_RATE blev 0,005775 m/s och 

0,00622 m/s då dörrarna är helt öppna samt då de har ett läckage på 20 %.  

 

Ekvation B3  𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷_𝑅𝐴𝑇𝐸 (ℎ𝑒𝑙𝑡 ö𝑝𝑝𝑛𝑎 𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟) =  √
0.06433

3.14
∗

1

614
= 0,005775 𝑚/𝑠 

Ekvation B3   𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷_𝑅𝐴𝑇𝐸 (𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒) =  √
0.06433

3.14
∗

1

529
= 0,00622 𝑚/𝑠 

En viktig parametrar att ta hänsyn till i FDS är läckagen som måste definieras; om detta inte görs blir 

trycket orealistiskt högt då väggarna är helt täta i FDS. Den ”total läckagearea efter 

omvandlingsfaktor” är den area som användes i simuleringarna och presenteras i Tabell 26. 

Tabell 26 Läckageytor  

Utrymme Garderob och promenoar 

Läckagearea dörrar [m2] 0,8 

Läckagearea innerväggar [m2] 0,032 

Läckagearea ytterväggar [m2] - 

Total läckagearea [m2] 0,832 
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Total läckagearea efter omvandlingsfaktor [m2] 0,94 

 

 

För att flödet vid branden ska bli korrekt upplöst så måste förhållandet mellan den 

karaktäristiska bränslediametern (𝐷∗) och en cells längd (𝛿𝑥) ligga inom 10 till 20.  Med hjälp av 

ekvation B1 beräknas den karaktäristiska bränslediametern då dörrarna är helt öppna samt då de 

har ett läckage på 20 %. 

Ekvation B1  𝐷∗(ℎ𝑒𝑙𝑡 ö𝑝𝑝𝑛𝑎 𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟) = (
2150

1,2∗1∗293√9,81
)

2

5
= 1,3 

Ekvation B1  𝐷∗(𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒) = (
405

1,2∗1∗293√9,81
)

2

5
= 0,67 

De längder som valts på cellerna (𝛿𝑥) vid bränderna är 0,125 m och 0,0625 m; detta resulterar i att 

(
𝐷∗

𝛿𝑥
) är 10,4 respektive 10,7 då dörrarna är helt öppna respektive då de har ett läckage. Det som kan 

noteras är att dessa värden ligger på gränsen till vad BIV (2013) rekommenderar och i detta fall har 

det valts att inte ytterligare förfina cellerna då detta skulle öka beräkningstiden för simuleringarna. 

Dessa cellstorlekar kommer inte att användas i hela beräkningsdomänen utan de blir grövre med 

avståndet från branden. Då det är helt öppna dörrar så ökar storlekarna från 0,125 m till 0,25 m och 

då det är läckage så ökar storleken från 0,0625 m till 0,125 m och till sist 0,25 m. 

Det material som valts för att bygga upp väggar och tak/golv i denna simulering är tegel respektive 

betong. Teglet har en värmekonduktivitet (k) på 0,69 [W/m*K] en specifik värmekapacitet (c) på 840 

[J/kg*K] och en densitet (𝜌) på 1600 [kg/m3]. Betongen har en värmekonduktivitet (k) på 1,1 

[W/m*K,] en specifik värmekapacitet (c) på 880 [J/kg*K] och en densitet (𝜌) på 2100 [kg/m3] 

(Karlsson & Quintiere, 2000). 

I och med att FDS är ett program vars geometri kommer att anpassa sig efter griden (cellerna) 

kommer en del förenklingar att behöva göras. En av de största förenklingarna är att runda 

geometrier kommer att representeras med många olika block, se Figur 48. Då detta skapar många 

kanter som inte finns i verkligheten kommer en artificiell turbulens att alstras vilket kommer att leda 

till större inblandning luft och därmed snabbare brandgasspridning. Detta kan undvikas genom att 

använda parametern NO_SLIP för de block som utgör runda geometrier. NO_SLIP gör så att 

hastigheten vid väggen är noll (McGrattan, et al., 2014). 

I och med att det är en läcka vid dörrarna som ska representeras i FDS är det viktigt att denna blir 

rätt. I detta fall används HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) för att efterlikna ett 

läckage vid dörrarna istället för att specificera ett hål vid dörrarna. Problemet med att använda ett 

läckagarea med en gridcellsstorlek är att storleken på cellerna måste vara tillräckligt fin för att fånga 

upp de turbulenta fenomen som uppstår där (BIV, 2013). 

För att ta reda på om kritiska förhållanden uppstår så uppmättes olika parametrar vid 12 stycken 

olika punkter. Parametrar som mättes var bland annat halten kolmonoxid, halten koldioxid och 

brandgaslagrets höjd, se Figur 49. De svartstreckade områdena mäter den högsta temperaturen samt 

den minsta siktbarhet som uppstår i dessa områden; detta betyder att värdena blir konservativa då 

varken temperaturen eller siktbarheten är uniformt fördelade i en volym. 

Även en rökdetektor har placerats i garderoben för att kunna beräkna aktiveringstiden och de 

antagande som nu görs är att aktivering sker vid en temperaturökning på 13 grader över 
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omgivningstemperaturen, det vill säga vid 33 grader. Beräkningen i FDS sker medhjälp av en 

värmedetektor vars RTI-värde (ett mått på en värmedetektors termiska tröghet) sätts till 0,5 (ms)1/2 

(Nilsson & Holmstedt, 2007). 

 

Figur 49. Siffrorna (1 till 12) representerar mätpunkter för kolmonoxid, halten koldioxid och brandgaslagrets höjd. Placering 
av detektorn representeras av namnet ”Detektorn” och de svartstreckade områdena mäter den högsta temperaturen samt 

den minsta siktbarheten. 

11.2.2 Kvalitetssäkring av resultaten  

För att försäkra sig om att de värden som beräknats är rätt måste en kvalitetssäkring göras. Detta 

görs genom att de effektkurvorna från simuleringen jämförs med de beräknade effektkurvorna, att 

flamtemperaturen är mellan 700 – 1200 °C, att trycket inte är orimligt högt (flera tusen Pa) och att 

hastigheten över öppningar inte är för höga (> 10 m/s) (BIV, 2013). Från Tabell 27 kan det 

konstateras att det aldrig bli orimliga värden för verken läckage eller helt öppna dörrar. 

Tabell 27. Här representeras olika parametrar i syfte att kolla om de ligger inom godkända intervall. 

Parametrar Helt öppna dörrar Läckage 

Högsta tryck [Pa] 6,3 4,5 

Högsta flamtemperatur [°C] 950 900 

Högsta hastighet vid öppningar [m/s] 1,5 3 
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Det som kan utläsas ur Figur 50 är att de simulerade kurvorna avviker från den beräknade kurvan då 

den närmare sig den maximala effektutvecklingen. Detta beror på att SPREAD_RATE funktionen 

underskattar effektutvecklingens tillväxt då denna når brandens kvadratiska sida; denna 

underskattning kommer att försätta tills flamspridningen skett över hela ytan (BIV, 2013). I detta fall 

så anses de simulerade effektkurvorna acceptabel då de följer de beräknade kurvorna i stort sätt 

under hela brandförloppet. 

 

 

Figur 50. Simulerad och beräknad effektkurva då dörrarna är helt öppna respektive har ett läckage. 
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11.3 BRAND PÅ SCEN 
Här kommer en ingåendeförklaring till uppbyggnaden, värderingen, känslighetsanalysen och 

osäkerheten för branden på scen. En översiktsbild av geometrin finns i Figur 51 

 

Figur 51. Bild av salong (till vänster) och scen (till höger) från FDS. 

De viktigaste parametarana som används i detta scenario finns sammanfattade i Tabell 28 och 

förklaras mer ingående under rubriken ”Uppbyggnad i FDS”. 

Tabell 28 Värden på olika parametrar som använts i detta scenario 

 Värden Kommentar 

Branden   

CO 0,05  

Sot 0,135  

ΔHeff [MJ/kg] 27,8   

�̇�∗ 0,3 Godkänd enligt BIV (2013) 

SPREAD_RATE [m/s] 0,0076   

 

Geometrin    

Läckage area [m2] 11,26   
𝐃∗

𝛅𝐱
 

12,52 Godkänd enligt BIV (2013) 

Antal celler 2 201 760  

 

Material   

k [W/m*K] (Tegel/betong) 0,69/1,1  

c [J/kg*K] (Tegel/betong) 840/880  
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𝛒 [kg/m3] (Tegel/betong) 1600/2100  

 

11.3.1 Uppbyggnad i FDS 

Branden kommer i detta scenario att bestå av en förbränning av polystyren (C8H8) vars produktion av 

kolmonoxid och sot är 0,05 respektive 0,135. Den fullständiga förbränningsvärmen (ΔHc) är 39,8 

MJ/kg och det antagandet som görs är att 70 procent av detta värde frigörs vid en verklig brand; den 

effektiva förbränningsvärmen (ΔHeff) blir då 27,8 MJ/kg (Philip J. DiNenno, et al., 2002).  

Även i detta scenario används SPREAD_RATE för åstadkomma rätt luftinblandningen i plymen och 

därmed rätt storlek på brandgaserna. Med hjälp av ekvation B2 kunde den dimensionslösa 

effektutvecklingen (�̇�∗) beräknas; i detta fall blev den 0,3 vilket innebär att vi är inom det godkända 

intervallet. Detta låga värde innebär att luftinblandningen i plymen är stor vilket resulterar i en 

konservativ beräkning.  

Ekvation B2  �̇�∗(𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒) =  
19100

1.2∗1∗293√9.81∗4,79∗4.792 = 0,345 

Värdet på SPREAD_RATE blev 0,0076 m/s med hjälp av ekvation B3 där HRRPUA är 1057 kW/m2 och 

α är 0,19 kW/s2.  

Ekvation B3   𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷_𝑅𝐴𝑇𝐸 (ℎ𝑒𝑙𝑡 ö𝑝𝑝𝑛𝑎 𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟) =  √
0.19

3.14
∗

1

1057
= 0,0076 𝑚/𝑠 

En viktig parametrar att ta hänsyn till i FDS är läckagen som måste definieras; om detta inte görs blir 

trycket orealistiskt högt då väggarna är helt täta i FDS. Den ”total läckagearea efter 

omvandlingsfaktor” är den area som användes i simuleringarna och presenteras i Tabell 29. 

Tabell 29 Läckageytor 

Utrymme Salong och scen 

Läckagearea dörrar [m2] 1,2 

Läckagearea innerväggar [m2] 1,5 

Läckagearea ytterväggar [m2] - 

Total läckagearea [m2] 2,7 

Total läckagearea efter omvandlingsfaktor [m2] 11,3 

 

Cellernas storlek är en av de parametrar som kommer att påverka resultat mest. Med hjälp av 

ekvation B1 beräknas den karaktäristiska bränslediametern (𝐷∗) till 3,13 och förhållandet mellan 

denna parameter och cellens längd (𝛿𝑥) bör vara 15 då förhållandet mellan 𝐷∗ och H (höjden) är 

mindre än 0,5. I detta fall är  
𝐷∗

𝐻
=  0,12 vilket betyder att den cellstorlek som ska användas är 0,21 

meter men i detta fall har längden 0,25 meter använts för att minska beräkningstiden. Trots denna 

ökning av cellstorlek blir förhållandet 
𝐷∗

𝛿𝑥
=  12,52  vilket fortfarande är godkänt enligt BIV (2013). I 

detta scenario används endast en cellstorlek i hela beräkningsdomänen för att minska 

beräkningstiden och antal celler är 2 201 760 stycken.  

Ekvation B1  𝐷∗ = (
19100

1,2∗1∗293√9,81
)2/5 = 3,13 

Även i detta scenario har material till golv/tak och väggar valts till tegel respektive betong. Teglet har 

en värmekonduktivitet (k) på 0,69 [W/m*K] en specifik värmekapacitet (c) på 840 [J/kg*K] och en 
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densitet (𝜌) på 1600 [kg/m3]. Betongen har en värmekonduktivitet (k) på 1,1 [W/m*K,] en specifik 

värmekapacitet (c) på 880 [J/kg*K] och en densitet (𝜌) på 2100 [kg/m3] (Karlsson & Quintiere, 2000). 

För att inte skapa en artificiell turbulens som uppkommer då runda geometrier approximeras med 

fyrkantiga objekt har parametern NO_SLIP använts; denna används endast på fyrkantiga objekt som 

ska utgöra en rund geometri. Hastigheten vid väggen blir noll då NO_SLIP används och förhindrar att 

inblandningen av luft blir större än vad den egentligen är (McGrattan, et al., 2014). 

För att ta reda på om kritiska förhållanden uppstår så uppmättes olika parametrar vid 14 olika ställen 

mellan våning 7 och 8 i salongen, Figur 52.  Anledningen till att dessa platser väljs beror på det är vid 

våning 7 och 8 kritiska förhållanden uppstår först; vart någonstans detta sker är dock svårt att säga 

och av denna anledning väljs många mätpunkter. Varje sådana punkt mäter kolmonoxid, koldioxid 

och brandgaslagrets höjd. De svartstreckade områdena mäter den högsta temperaturen samt den 

minsta siktbarhet som uppstår i dessa områden; detta betyder att värdena blir konservativa då 

varken temperaturen eller siktbarheten är uniformt fördelade i en volym. Även strålningen har lagts 

in som mätpunkt trots att denna är osäker (Tabell 24). 

 

Figur 52. Siffrorna (1 till 14) representerar mätpunkter för halten kolmonoxid, koldioxid och brandgaslagrets höjd. De 
svartstreckade områdena mäter den högsta temperaturen samt den minsta siktbarheten. 

11.3.2 Kvalitetssäkring av resultaten  

För att försäkra sig om att de värden som beräknats är rätt måste en kvalitetssäkring göras. Detta 

görs genom att de effektkurvorna från simuleringen jämförs med de beräknade effektkurvorna, att 

flamtemperaturen är mellan 700 – 1200 °C, att trycket inte är orimligt högt (flera tusen Pa) och att 

hastigheten över öppningar inte är för höga (> 10 m/s) (BIV, 2013). I Tabell 30 finns olika parameter 

presenterade och det kan konstateras att de flesta ligger inom godkänt intervall. 
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Tabell 30. Här representeras olika parametrar i syfte att kolla om de ligger inom godkända intervall. 

Parametrar Brand på scen 

Högsta tryck [Pa] 30 

Högsta flamtemperatur [°C] 950 

Högsta hastighet vid öppningar [m/s] 2 

 

Det som kan noteras i Tabell 30 är att trycket blir högre i detta scenario jämfört med 

garderobsbranden men detta tryck kan dock ses som acceptabel på grund av den enormt stor 

effektutvecklingen som kommer från branden (Svensson, 2006) nämner att tryckökningen normalt 

blir några tiotal pascal vid bränder.  

 

Figur 53. Validering beräknad vs FDS:s effektutvecklingskurva. 

Det som kan utläsas ur Figur 53 är att den simulerade kurvan för både aktivering av sprinkler och 

ingen aktivering av sprinkler avviker från de beräknade kurvorna då de närmare sig den maximala 

effektutvecklingen. Detta beror på att SPREAD_RATE funktionen underskattar effektutvecklingens 

tillväxt då denna når brandens kvadratiska; denna underskattning kommer att försätta tills 

flamspridningen skett över hela ytan (BIV, 2013). I detta fall så anses de simulerade effektkurvorna 

acceptabel då de följer de beräknade kurvorna i stort sätt under hela brandförloppet. 
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11.4 BRAND I ENTRÉ 
Här kommer en ingåendeförklaring till uppbyggnaden, värderingen, känslighetsanalysen och 

osäkerheten för branden i entrén. En översiktsbild av geometrin finns i Figur 54.  

 

Figur 54. Bild av entrén från FDS. 

De viktigaste parametarana som används i detta scenario finns sammanfattade i Tabell 31 och 

förklaras mer ingående under rubriken ”Uppbyggnad i FDS”. 

Tabell 31. Värden på olika parametrar som använts i detta scenario. 

 Värden Kommentar 

Branden   

CO 0,005  

Sot 0,015  

ΔHeff [MJ/kg] 12,39  

�̇�∗(𝒇ö𝒓 𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍) 0,50 Godkänd enligt BIV (2013) 

 

Geometrin    

Läckage area [m2] 5,8  
𝐃∗

𝛅𝐱
(𝐡𝐞𝐥𝐭 ö𝐩𝐩𝐧𝐚 𝐝ö𝐫𝐫𝐚𝐫) 

12,9 Godkänd enligt BIV (2013) 

 

Material   

k [W/m*K] (Tegel/betong) 0,69/1,1  

c [J/kg*K] (Tegel/betong) 840/880  

𝛒 [kg/m3] (Tegel/betong) 1600/2100  

 

11.4.1 Uppbyggnad i FDS 

Det som kommer att brinna i detta scenario är en grann och den kemiska formeln för trä är 

C3,4H6,2O2,5 (BIV, 2013); produktion av kolmonoxid och sot är 0,005 respektive 0,015. Den fullständiga 
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förbränningsvärmen (ΔHc) är 17,7 MJ/kg för trä och det antagandet som görs är att 70 procent av 

detta värde frigörs vid en verklig brand; den effektiva förbränningsvärmen (ΔHeff) blir då 12,39 MJ/kg 

(Karlsson & Quintiere, 2000).  

I tidigare scenarier har SPREAD_RATE funktionen använts för att åstadkomma rätt luftinblandningen i 

plymen och därmed rätt storlek på brandgaserna. Det som är viktigt att tänka när denna funktion 

används är att effekten måste bli konstant efter ett tag; det går med andra ord inte att göra en 

effektkurva som fluktuerar med tiden med hjälp av både SPREAD_RATE och RAMP (RAMP talar om 

hur stor andel av den totala effekten som branden avger vid en viss tidpunkt) då kombinationen 

fungerar dåligt tillsammans i FDS (BIV, 2013). Att använda RAMP funktionen innebär även att hela 

brandens yta kommer att börja brinna med det samma och den dimensionslösa effektutvecklingen 

(�̇�∗) kommer att vara låg i början av brandförloppet med fel luftinblandningen som konsekvens. 

Genom att dela brandens maximala effekt på 3650 kW med 10 delar (0,75 *0,75 m2) så kommer varje 

del att få en egen maximal effekt på 365 kW, se Figur 55. Därefter RAMPA’s varje del från 0 till 1 

(varje del når sin maximala effekt på en gång) vid rätt tidpunkt så att effektkurvan i Figur 40 (bilaga A) 

fås fram. Med hjälp av detta tillvägagångssätt så börjar inte hela branden brinna på en gång vilket gör 

att den dimensionslösa effektutvecklingen (�̇�∗) kommer ligga inom rätt intervall (se beräkning 

nedan). 

Ekvation B2   �̇�∗(för en del) =  
365

1.2∗1∗293√9.81∗0,846∗0,842 = 0,50 

 

 

Figur 55. En representativ bild över hur brandkällan ser i entrén. 

En viktig parametrar att ta hänsyn till i FDS är läckagen som måste definieras; om detta inte görs blir 

trycket orealistiskt högt då väggarna är helt täta i FDS. Den ”total läckagearea efter 

omvandlingsfaktor” är den area som användes i simuleringarna och presenteras i Tabell 32. 

Tabell 32. Läckageytor. 

Utrymme Entré och atrium 

Läckagearea dörrar [m2] 0,39 

Läckagearea innerväggar [m2] 0,25 

Läckagearea ytterväggar [m2] 0,72 

Total läckagearea [m2] 1,36 
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Total läckagearea efter omvandlingsfaktor [m2] 5,8 

 

För att flödet vid branden ska bli korrekt upplöst så måste förhållandet mellan den 

karaktäristiska bränslediametern (𝐷∗) och en cells längd (𝛿𝑥) ligga inom 10 till 20.  Med hjälp av 

ekvation B1 beräknas den karaktäristiska bränslediametern (𝐷∗). 

Ekvation B1  𝐷∗ = (
3650

1,2∗1∗293√9,81
)

2

5
= 1,61 

Den längd som valts på cellerna (𝛿𝑥) vid branden är 0,125 m vilket resulterar i att (
𝐷∗

𝛿𝑥
) är 12,9. Det 

som kan konstateras är att detta värde ligger inom intervallet som BIV (2013) rekommenderar och 

flödet vid branden kan därför anses som tillräckligt väl upplöst. Denna cellstorlek kommer dock inte 

att användas i hela beräkningsdomänen utan de blir grövre med avståndet från branden; det vill säga 

från 0,125 m till 0,25 m. 

Även i detta scenario har material till golv/tak och väggar valts till tegel respektive betong. Teglet har 

en värmekonduktivitet (k) på 0,69 [W/m*K] en specifik värmekapacitet (c) på 840 [J/kg*K] och en 

densitet (𝜌) på 1600 [kg/m3]. Betongen har en värmekonduktivitet (k) på 1,1 [W/m*K,] en specifik 

värmekapacitet (c) på 880 [J/kg*K] och en densitet (𝜌) på 2100 [kg/m3] (Karlsson & Quintiere, 2000). 

För att ta reda på om kritiska förhållanden uppstår så uppmättes olika parametrar på trappavsatsen 

mellan Guldfoajé och trapphuset. Vid punkt ett till sex mättes halten kolmonoxid, halten koldioxid 

och brandgaslagrets höjd, se Figur 56. De svartstreckade områdena mäter den högsta temperaturen 

samt den minsta siktbarhet som uppstår i dessa områden; detta betyder att värdena blir 

konservativa då varken temperaturen eller siktbarheten är uniformt fördelade i en volym. 
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Figur 56. Siffrorna (1- 6) representerar mätpunkter för halten kolmonoxid, koldioxid och brandgaslagrets höjd. De 
svartstreckade områdena mäter den högsta temperaturen samt den minsta siktbarheten. Placering av detektorer 

representeras av namnen ”Detektor 1” till Detektor 4”. 

Enligt (Bengtsson, 2007) så ska lokalerna utrustas med branddetektionssystem enligt SBF 110:6 vilket 

innebära att det ska finns rökdetektorer i alla utrymmen samt att dessa inte får täcka mer än 100 m2 

(SBF, 2001). I och med att den exakta placeringen av detektorerna inte är känd så kommer 

antagandet att detektorerna är placerade enligt SBF att göras för att på så sätt få en rimlig 

uppskattning av aktiveringstiderna. Detta innebär att det kommer att behövas två stycken detektorer 

vid entrédörrarna då utrymmet är runt 189 m2 och två detektorer i taket vid trapporna då även detta 

utrymme är runt 189 m2. För att kunna beräkna aktiveringstiden görs antagandet att aktivering sker 

vid en temperaturökning på 13 grader över omgivningstemperaturen, det vill säga vid 33 grader. 

Beräkningen i FDS sker medhjälp av en värmedetektor vars RTI-värde (ett mått på en värmedetektors 

termiska tröghet) sätts till 0,5 (ms)1/2 (Nilsson & Holmstedt, 2007). Detektor ett till fyra sitter på 

ungefär 9 m avstånd från varandra. 

11.4.2 Kvalitetssäkring av resultaten  

För att försäkra sig om att de värden som beräknats är rätt måste en kvalitetssäkring göras. Detta 

görs genom att de effektkurvorna från simuleringen jämförs med de beräknade effektkurvorna, att 

flamtemperaturen är mellan 700 – 1200 °C och att trycket inte är orimligt högt (flera tusen Pa) (BIV, 

2013). I detta fall så kontrolleras även att den modellerade turbulensen (MTR) inte är över 20 %; om 

detta värde är för högt betyder det att för mycket modelleras med hjälp av subgrid-modeller istället 

för att beräknas. 
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Det som kan noteras i Tabell 33 är att alla värden ligger inom de acceptabla områdena. Om MTR 

beaktas så är denna inte större än 20 % i 9/10 av det modellerade området; resterande del ligger på 

cirka 30 %. Den modellerade turbulensen är med andra ord acceptabel. 

Tabell 33. Här representeras olika parametrar i syfte att kolla om de ligger inom godkända intervall. 

Parametrar Brand vid entré 

Högsta tryck [Pa] 6 

Högsta flamtemperatur [°C] 750 

 

Slutsatsen från Figur 57 är att den beräknade effektkurvan följer den simulerade effektkurvan och är 

därmed godkänd. Det som bör observeras är den korta max effekten som uppnås vid cirka 20 

sekunder då den är betydligt större än den beräknade max effekten på 3650 kW; i detta fall kan 

denna topp försummas då detta sker under en väldigt kort stund. 

 

Figur 57. Effektkurva i entrén. 

11.5 OSÄKERHETER I SIMULERINGARNA 
Det har bevisats att förhållandet mellan den karaktäristiska bränslediametern (𝐷∗) och en cells 

längd (𝛿𝑥) ligger inom det godkända intervallet vid branden för samtliga simuleringar vilket betyder 

att brändernas upplösning kan anses tillräckligt bra; men någon analys av hur bra brandgaserna blir 

upplösta långt ifrån branden har inte gjorts. Denna studie skulle kunna göras med hjälp av en ”mesh 

sensitivity study” men på grund av den begränsade tiden som finns till förfogade kommer detta inte 

att göras vilket introducerar vissa osäkerheter i resultaten långt ifrån branden. Det är viktigt att detta 

beaktas då de kritiska tiderna kan variera. 

En viktig parameter att beakta vid FDS simuleringar är väggars och taks sammansättning av olika 

material. Detta har att göra med att den mängd energi som transporteras bort från brandgaserna 

påverkas av materialens värmekonduktivitet (k), specifik värmekapacitet (c) och densitet (𝜌); om för 

mycket energi transporteras bort kommer brandgasernas spridning att minska och om för lite 

transporteras bort kommer spridningen att öka. De valda materialen i dessa simulering (tegel och 

betong) får ses som representativa material då det troligtvis finns andra materialsammansättningar i 

byggnaden så som gips på trä.  
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I FDS går det bara att definiera ett bränsle som brinner vilket inte är korrekt vid en verklig brand. I fall 

då det finns flera material, t.ex. i garderoben, så måste ett representativt material som brinner 

definieras. I garderoben kan det förväntas att både tyg och trä brinner men då den övervägande 

majoriteten av materialet kommer att bestå av trä kommer detta att vara det representativa 

materialet för branden. I entrén kommer en grann att brinna vilket får materialet trä. Vid brand på 

scen finns det många olika material som kan brinna men i detta fall har ren polystyren valts att 

representera branden. 

Ventilation kan resultera brandgasspridning men på grund av bristande dokumentation om dessa 

system har igen utvärdering kunnat göras. I salongen finns t.ex. en fläkt som skulle kunna påverka 

brandgasernas spridning och utbredning vilket inte har beaktats i scenariot ”brand på scen”.  

På grund av den bristfälliga dokumentationen av detektorers placering har SBF 110:6 använts för att 

på så sätt få en rimlig uppskattning av aktiveringstid. Placeringen av detektorerna, ibland annat i 

entrén, grundar sig då på vart de aktiverar snabbast vilket är ett rimligt antagande då det är så de 

placeras i verkligheten. I garderoben har detektorn placerats utifrån redan känd placering. För att ta 

reda på när de aktiverar görs antagandet att det är en värmedetektor som aktiverar vid en 

temperatur höjning på 13 grader när det egentligen är en rökdetektor som reagerar på en helt annan 

brandsignatur (rökgaser). Detta är naturligtvis inte korrekt utan detta antagande ger en någorlunda 

bra uppskattning om aktiveringstiden vilket bör beaktas. En noggrannare analys skulle kräva 

information om vid vilken obscura aktivering sker för rökdetektorerna i byggnaden vilket inte är känt. 

Vid brand i garderob är viktigt att poängtera att på grund av rummets storlek så kommer branden att 

bli underventilerad i ett tidigt stadium vilket innebär produktionen av kolmonoxid kommer att öka. 

Det som görs är att den mängd kolmonoxid som produceras sätts till det som produceras vid en 

ventilationskontrollerad brand vilket är betydligt högre jämfört med en bränslekontrollerad brand; 

det produceras cirka 28 gånger mer kolmonoxid (Karlsson & Quintiere, 2000). Detta kommer förstås 

att leda till konservativa resultat. 
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12 BILAGA C – UTRYMNING 

Här nedan följer ett teoriavsnitt om utrymning och sedan presenteras underlaget för att få fram den 

totala utrymningstiden för Kungliga Operan i Stockholm.  

12.1 TEORI 
För att analysera den totala utrymningstiden för ett objekt bryts den ner i tre faser. (Frantzich, 2001) 
 
Ekvation C1  𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝑡𝑣𝑎𝑟𝑠𝑒𝑏𝑙𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 + 𝑡𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

För att ta reda på om det finns risk för att personer utsätts för kritiska förhållanden beräknas 
tidsmarginalen som är differensen mellan den tid det tar för att förhållanden blir kritiska (𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘) 
och utrymningstiden (𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔). 

 
Ekvation C2  𝑡𝑡𝑖𝑑𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑠𝑖𝑘 − 𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

12.1.1 Varseblivningstid 

Den tid det tar för en person att uppfatta att något onormalt pågår i byggnaden. Eftersom 
Stockholms Opera är en stor och komplex byggnad förväntas inte majoriteten av besökare i de flesta 
fall se branden. Undantaget för brand i salongen och på scen då åskådarna under föreställning bör se 
branden. Detta leder till att varseblivningstiden i den här byggnaden till stor del är beroende av ett 
bra detektionssystem samt utrymningslarm. Då besökarna i Operan registrerar att brandlarmet går 
antas de bli varse om situationen. För att beräkna varseblivningstiden har den teoretiska 
aktiveringstiden för en detektor beräknas utifrån en given brandtillväxt (Boverket, 2013). 

12.1.2 Förberedelsetid 

Den tid som går åt för att personen ska förstå att det brinner, lyssna på utrymningslarm, hjälpa andra 
att utrymma, förbereda sig, försöka bekämpa branden med mera. Att Stockholms Opera är utrustat 
med utrymningslarm bidrar till att förberedelsetiden minskar eftersom det hjälper personerna som 
befinner sig i byggnaden att fatta beslut om handling. Andra faktorer som förväntas påverka 
förberedelsetiden är faktorer som skyltning, tydliga utgångar samt belysning i byggnaden. 
Orienteringsförmågan i byggnaden måste analyseras för att få en uppfattning om förberedelsetiden. 
 
De sociala aspekterna antas också ha en stor påverkan på varseblivningstiden. Vilka det är som vistas 
i byggnaden, vilken relation dessa har till varandra, hur överblickbarheten i lokalen är och av om 
personerna är mottagliga för den indikation som branden genererar. Dessa aspekter är svårare att 
uppskatta. Även slumpmässiga aspekter och brandens placering påverkar givetvis förberedelsetiden 
(Boverket, 2013). 

12.1.3 Förflyttningstid 

Den tid det tar för de personer som vistas i lokalen att ta sig till ett säkert område. Tiden beror på hur 
personerna är fördelade i lokalen, vilka personer det är frågan om, deras hjälpbehov, förmåga att 
förflytta sig med mera. Dessutom påverkas gånghastigheten av yttre faktorer, som belysningsnivån 
och andra hjälpmedel, som till exempel utrymningsskyltar. Förflyttningstiden kan beräknas antingen 
för hand med enkla formler eller med hjälp av datormodeller. I Stockholms Opera är det lämpligt att 
använda sig av simuleringsprogram för att uppskatta förflyttningstiden, eftersom ett större antal 
personer från flera lokaler samtidigt utrymmer, och köbildning antas ske på flera ställen i byggnaden. 
(Boverket, 2013)  
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12.2 UTRYMNINGSTID 
I detta avsnitt presenteras data som ligger till grund för beräkning av utrymningstiden.  

12.2.1 Varseblivningstid 

För att få reda på varseblivningstiden vid brand i garderob har de installerade rökdetektorernas 

detektionstid simulerats i FDS, se bilaga B under rubriken ”Brand i garderob”. Tiden innan detektion 

antas vara varseblivningstiden. Den tid som används utgår ifrån att ingen direkt ser branden utan att 

de besökande blir medvetna om branden genom utrymningslarmet. Känslighetsanalysen i FDS gav ett 

intervall av detektionstiden, detta max- och min-värde valdes att fördela med en uniform fördelning 

då ytterligare information saknas. Varseblivningstiden för brand i garderob presenteras i Figur 58. 

 

Figur 58. Varseblivning [s] för brand i garderob. 

Vid brand på scen och utrymning från salongen antas publiken upptäcka branden på egen hand, 

denna tid blir därför svår att uppskatta. Av den anledningen används riktlinjen från BBR AD. Där 

anges en varseblivningstid på kortast 30 sekunder. Dock finns stor osäkerhet i denna parameter och 

därför används en triangulär fördelning kring detta värde, vilket redovisas i Figur 59. 



99 
 

 

Figur 59. Varseblivningstid [s] för brand på scenen. 

12.2.2 Förberedelsetid 

För att kunna uppskatta förberedelsetiden har data för representativa försök tagits fram. Enbart de 

fullskaleförsök eller rekommendation där någon typ av signaldon har använts. Innan åskådarna 

påbörjar sin förflyttning ut ur byggnaden kommer troligtvis en stor del av besökarna vilja få med sin 

jacka/tillhörigheter ur garderoben. Denna parameter har inte tagits i beaktandet i Tabell 34. 

Tabell 34. Sammanställning förberedelsetid. 

Försök Förberedelsetid [s] Kommentar 

(Bayer & Rejnö, 1999) 
 

50 ≈100 % utrymmande vid siren i biograf. 

40 ≈100 % utrymmande vid larmklocka i biograf. 

(Boverket, 2006) 60 Larmdon i mindre biograf. 

12.2.3 Förflyttningstid 

Stockholm Opera har en stor variation i besökare. Äldre människor med olika grad av 
funktionsnedsättning antas utgör en stor del av de besökande. För att få en verklighetstrogen 
simulerad förflyttningstid har olika gånghastigheter tagits fram vid olika grad av 
funktionsnedsättning, se Tabell 35, Tabell 36 och Tabell 37.  
 
I den här rapporten har Pathfinder använts för att uppskatta förflyttningstiden. En mer ingående 
förklaring av detta program sker under rubriken ”Pathfinder”. 
 
Tabell 35. Sammanställning gånghastighet horisontellt. 

Försök Gånghastighet horisontellt [m/s] Kommentar 

(Klote & Milke, 
2002) 

1,24 Inget funktionshinder 

0,94 kryckor 

0,81 Käpp 

0,61 Rullator  

0,93 Inget stöd 

(Boverket, 2006) 
 

0,6 Medel. Vid hög persontäthet. 

1,3 Medel. Vid låg persontäthet. 

0,4 Medel. Äldre med funktionsnedsättning. 
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Tabell 36. Sammanställning gånghastighet nedför trappa. 

Försök  Gånghastighet trappa nedför 
[m/s] 

Kommentar 

(Klote & Milke, 
2002) 

0,7 Inget funktionshinder 

0,33 Inget stöd 

(Boverket, 2006) 0,5 Medel. Vid hög persontäthet. 

0,75 Medel. Vid låg persontäthet. 

 

Tabell 37. Sammanställning gånghastighet uppför trappa. 

Försök  Gånghastighet trappa uppför 
[m/s] 

Kommentar 

(Klote & Milke, 
2002) 

0,7 Inget funktionshinder 

0,41 Inget stöd 

(Boverket, 2006) 0,5 Medel. Vid hög persontäthet. 

0,6 Medel. Vid låg persontäthet. 

 

Värt att nämna är att gånghastigheterna påverkas av den ljusstyrka som råder i lokalerna. Likaså om 

miljön är känd/okänd. Då simuleringen enbart tar hänsyn till besökare antas miljön vara okänd vilket 

skulle kunna leda till en lägre hastighet än väntat. Även gruppdynamik bland besökarna påverkar 

förflyttningstiden. 

12.2.4 Pathfinder 

Pathfinder är ett verktyg som används för att analysera utrymning. I den här rapporten har 
Pathfinder används för att analysera förberedelsetid samt förflyttningstid för olika scenarier i 
Kungliga operan i syfte att ge en fingervisning om hur det kan te sig i verkligheten. Programmet 
fungerar genom att en geometri målas upp för att efterlikna det verkliga objektet för att sedan 
placera fiktiva personer, som är programmerade för att simulera en utrymning. Resultatet från denna 
virtuella utrymning kan sedan analyseras. 

12.2.4.1 Uppbyggnad av simulering 

För att få en bra skalenlig representation av Kungliga Operan i simuleringen har byggnadsritningar 
stått till grund för hur geometrin målats upp. Fokus för simuleringen läggs på besökarna. 
Utrymningstiden för personalen i operan har försummats. Det som analyseras är utrymningstiden för 
ett fullsatt publikhav och enbart utrymningsvägar, trapphus samt rum som bedöms vara relevanta 
för utrymning är med i simuleringen. Figur 60 visar hur simuleringen är uppbyggd.  
 



101 
 

 
Figur 60. Uppbyggnad i Pathfinder. 

12.2.4.2 Förberedelsetid 

För att uppskatta förberedelsetiden används värden redovisade i Tabell 34. Medelvärdet av värdena 
beräknas till 50 sekunder vilket bedöms vara ett mer tillförlitligt värde än att enbart använda något 
av dessa exempel individuellt, speciellt med tanke på att inget av dessa utrymningsförsök helt tycks 
stämma överens med förhållandena i Kungliga Operan. Förberedelsetiden är individuell för de olika 
individer som befinner sig i Operan för att kompensera för det används ett verktyg i Pathfinder som 
skapar en lognormalfördelning kring det medelvärde som räknats fram. Fördelningen används sedan 
för att ge de olika personerna i simuleringen personliga förberedelsetider. 
 

 
Figur 61. Lognormalkurva förberedelsetid. 

Figur 61 visar vilka värden som används för att beskriva förberedelsetiden i programmet. 
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Figur 62. Fördelning över förberedelsetid [s]. 

Figur 62 visar ett exempel på hur fördelningskurvan kan se ut. 
 

12.2.4.3 Gånghastighet 

 
Testsimuleringar visar att gånghastigheten hos personerna en avgörande inverkan på den totala 
utrymningstiden i Pathfinder-modellen. Enligt Tabell 35 varierar gånghastigheten mellan 1,3 m/s och 
0,4 m/s beroende på vad individen har för förutsättningar. För att ta hänsyn till det används samma 
metod med lognormalfördelning som använts vid uppskattning om förberedelsetid där en 
fördelningskurva skapas inom det aktuella spannet.  

 

 
Figur 63. Lognormalkurva gånghastighet. 

Figur 63 visar vilka värden som används för att beskriva gånghastigheten i programmet. 
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Figur 64. Fördelning över gånghastighet [m/s]. 

Figur 64 visar ett exempel på hur fördelningskurvan kan se ut. 
 
Tabell 36 samt Tabell 37 visar att trappor sänker gånghastigheten med ca 40 % eller mer om 
besökaren har ett funktionshinder och tvingas använda hjälpmedel vid gång. För att kompensera för 
det har hastigheten i trapporna sänkts med 50 %. 

12.2.5 @Risk 

@Risk är ett program som används bland annat till att göra Monte Carlo-simuleringar vilket är ett 

sätt att slumpmässigt dra värden från fördelningar. I och med att förberedelsetiden är 

implementerad i Pathfinder beaktas det att människor reagerar olika vid brand. Detta betyder att 

den tid som fås från en simulering i Pathfinder är förflyttningstiden adderat med förberedelsetiden.  

Med hjälp av Pathfinder görs 30 simuleringar för ”brand på scen” respektive ”brand i garderob”; 

dessa presenteras i Tabell 38.  

Tabell 38. Pathfinder-simuleringar vid brand på scen. 

Simuleringsnummer  Tid till säkert område 
vid brand på scen [s] 

Tid till säkert område 
vid brand i garderob [s] 

1 249 230 

2 255 230 

3 239 219 

4 252 223 

5 232 223 

6 227 238 

7 220 251 

8 234 236 

9 212 227 

10 238 240 
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11 217 256 

12 259 222 

13 222 224 

14 215 222 

15 222 218 

16 249 227 

17 207 241 

18 230 215 

19 224 223 

20 227 225 

21 227 247 

22 231 217 

23 274 224 

24 237 228 

25 254 231 

26 245 234 

27 209 231 

28 237 232 

29 239 227 

30 248 248 

 

Dessa värden kommer att ligga till grund för den återsampling (bootstrap) som kommer att användas 

för att skapa en fördelning av tiderna. Denna metod går ut på att ett stickprov tas från värdena som 

presenteras i Tabell 38; därefter beräknas olika statistiska mått, t.ex. standardavvikelsen och 

medelvärdet, för detta stickprov. Därefter tas 1000 nya olika stickprov där deras statistiska mått 

beräknas. Därefter anpassa en fördelning utifrån de olika statistiska måtten; sen väljs den fördelning 

som passar bäst. Detta görs i @Risk och fördelningen som passar bäst presenteras i Figur 65 och 

Figur 66 för brand i garderob respektive brand på scen. Det är viktigt att poängtera att fördelningarna 

visar förflyttningstiden adderat med förberedelsetiden. 
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Figur 65. Tid [s] till säkert område vid brand i garderob. 

 

Figur 66. Tid [s] till säkert område vid brand på scen. 

För att beräkna utrymningstiden används ekvation C1 där förberedelsetiden och förflyttningstiden 

satts ihop till tiden som kallas ”Tid till säkert område”. Varseblivningstiderna för scenbranden och 

garderobsbranden visas i Figur 58 och Figur 59 och tiden till säkert område fås från Figur 65 och Figur 

66. 

Ekvation C1  𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝑡𝑣𝑎𝑟𝑠𝑒𝑏𝑙𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑠ä𝑘𝑒𝑟𝑡 𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒 

Med hjälp av @Risk görs en Monte Carlo-simulering vilket innebär att ett värde för varje variabel i 

ekvation C1 slumpmässigt tas ifrån fördelningarna som varje variabel har; detta gör 1000 gånger och 
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på så sätt beräknas en fördelning av utrymningstiden för brand på scen respektive brand i garderob. 

Dessa beräkningar presenteras i Figur 67 och Figur 68. 

 

Figur 67. Den totala utrymningstiden [s] för brand i garderob. 

 

Figur 68. Den totala utrymningstiden [s] för brand på scen. 

För att beräkna om det finns risk för att människor utsätts för kritiska förhållanden används ekvation 

C2 samt fördelningarna från Figur 67 och Figur 68. Även här görs en Monte Carlo-simulering 1000 

gånger. Tiden till att kritiska förhållanden uppstår beräknas med hjälp av FDS och representeras av en 

punktskattning. Se bilaga B för en mer ingående förklaring av FDS. 

Ekvation C2  𝑡𝑡𝑖𝑑𝑠𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑠𝑖𝑘 − 𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

I Figur 69 och Figur 70 presentas den beräknade fördelningen för tidsmarginalen för brand på scen 

respektive brand i garderob. 
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Figur 69. Fördelning av tidsmarginalen[s] för brand på scen. 

 

Figur 70. Fördelning av tidsmarginalen för brand i garderob. 

Detta tillvägagångsätt används även då åtgärderna för respektive scenario ska valideras. 
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13 BILAGA D – INDATA TILL FDS 

Nedan presenteras koderna som använts vid simuleringarna av brandscenariorna. Det är dock inte 

möjligt att presentera alla koder utan endast de som använts för att simulera standardbranden (den 

dimensionerande branden). Koden gällande åtgärdsförslagen tas inte heller med. De indata som valts 

att ta med handlar om hur MESHEN, materialen, ytorna och bränslet definierats, hur brännarna 

byggts upp och vilka DEVC som tagits med och hur de placerats. Notera att väggarna, golven och 

takens placering uteslutits. 

13.1 BRAND PÅ SCEN (DEN DIMENSIONERANDE BRANDEN INNAN ÅTGÄRDER) 
scen.fds 

Generated by PyroSim - Version 2014.4.1208 

2016-apr-01 13:04:42 

 

&HEAD CHID='scen'/ 

&TIME T_END=350.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='scen.ge1', DT_RESTART=300.0/ 

 

&MESH ID='MESH-a-a', IJK=40,108,80, XB=-52.0,-42.0,-26.0,1.0,0.0,20.0/ 

&MESH ID='MESH-a-b', IJK=36,108,80, XB=-42.0,-33.0,-26.0,1.0,0.0,20.0/ 

&MESH ID='MESH-b', IJK=38,108,80, XB=-33.0,-23.5,-26.0,1.0,0.0,20.0/ 

&MESH ID='MESH01-a', IJK=29,120,108, XB=-23.5,-16.25,-29.0,1.0,0.0,27.0/ 

&MESH ID='MESH01-b-a', IJK=29,120,108, XB=-16.25,-9.0,-29.0,1.0,0.0,27.0/ 

&MESH ID='MESH01-b-b', IJK=29,120,108, XB=-9.0,-1.75,-29.0,1.0,0.0,27.0/ 

&MESH ID='MESH02', IJK=25,60,48, XB=-1.75,4.5,-20.0,-5.0,0.0,12.0/ 

 

 

&REAC ID='Polystyren', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      FORMULA='C8H8', 

      CO_YIELD=0.05, 

      SOOT_YIELD=0.135, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=2.786E4/ 

 

&DEVC ID='CO 1', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-30.875,-

1.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO 2', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-34.375,-

1.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO 3', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-37.875,-

1.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO 4', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-43.125,-

3.125,15.375/ 

&DEVC ID='CO 5', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-48.375,-

5.625,15.375/ 

&DEVC ID='CO 6', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-49.875,-

9.375,15.375/ 
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&DEVC ID='CO 7', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-49.875,-

12.625,15.375/ 

&DEVC ID='CO 8', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-49.625,-

16.375,15.375/ 

&DEVC ID='CO 9', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-48.125,-

19.875,15.375/ 

&DEVC ID='CO 10', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-45.875,-

22.375,15.375/ 

&DEVC ID='CO 11', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-42.375,-

22.375,15.375/ 

&DEVC ID='CO 12', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-37.875,-

23.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO 13', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-34.625,-

23.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO 14', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-31.125,-

23.625,10.875/ 

&DEVC ID='LAYER 1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-30.875,-30.875,-1.625,-1.625,9.2,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 01', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-34.375,-34.375,-1.625,-1.625,9.2,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 02', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-37.875,-37.875,-1.625,-1.625,9.2,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 03', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-43.125,-43.125,-3.125,-3.125,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 04', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-48.375,-48.375,-5.625,-5.625,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 05', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-49.875,-49.875,-9.375,-9.375,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 06', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-49.875,-49.875,-12.625,-12.625,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 07', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-49.625,-49.625,-16.375,-16.375,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 08', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-48.125,-48.125,-19.875,-19.875,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 09', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-45.875,-45.875,-22.375,-22.375,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 10', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-42.375,-42.375,-22.375,-22.375,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 11', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-37.875,-37.875,-23.625,-23.625,9.2,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 12', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-34.625,-34.625,-23.625,-23.625,9.2,15.8/ 

&DEVC ID='LAYER 13', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-31.125,-31.125,-23.625,-23.625,9.2,15.8/ 

&DEVC ID='Strål 1', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=-32.9982,-1.7307,9.2, IOR=3/ 

&DEVC ID='Strål 01', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=-45.625,-2.625,13.625, IOR=3/ 

&DEVC ID='Strål 02', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=-50.125,-10.625,13.625, IOR=3/ 

&DEVC ID='Strål 03', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=-48.375,-19.625,13.6, IOR=3/ 

&DEVC ID='Strål 04', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=-35.125,-22.375,9.2, IOR=3/ 

&DEVC ID='CO2 01', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-30.875,-

1.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO2 2', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-34.375,-

1.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO2 3', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-37.875,-

1.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO2 4', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-43.125,-

3.125,15.375/ 

&DEVC ID='CO2 5', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-48.375,-

5.625,15.375/ 

&DEVC ID='CO2 6', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-49.875,-

9.375,15.375/ 
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&DEVC ID='CO2 7', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-49.875,-

12.625,15.375/ 

&DEVC ID='CO2 8', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-49.625,-

16.375,15.375/ 

&DEVC ID='CO2 9', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-48.125,-

19.875,15.375/ 

&DEVC ID='CO2 10', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-45.875,-

22.375,15.375/ 

&DEVC ID='CO2 11', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-42.375,-

22.375,15.375/ 

&DEVC ID='CO2 12', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-37.875,-

23.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO2 13', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=-34.625,-

23.625,10.875/ 

&DEVC ID='CO2 14', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', XYZ=-31.125,-

23.625,10.875/ 

 

&MATL ID='brick', 

      SPECIFIC_HEAT=0.84, 

      CONDUCTIVITY=0.69, 

      DENSITY=1600.0/ 

 

&MATL ID='concret', 

      SPECIFIC_HEAT=0.88, 

      CONDUCTIVITY=1.1, 

      DENSITY=2100.0/ 

 

&SURF ID='Brick wall (no slip)', 

      RGB=201,34,30, 

      MATL_ID(1,1)='brick', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.6, 

      NO_SLIP=.TRUE./ 

 

&SURF ID='Concrete floor/ceiling', 

      RGB=146,156,71, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='concret', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.2/ 

 

&SURF ID='Brickwall', 

      RGB=201,34,30, 

      MATL_ID(1,1)='brick', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.6/ 

 

&SURF ID='Polystyren', 
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      COLOR='RED', 

      HRRPUA=1057.0, 

      SPREAD_RATE=0.0076, 

      XYZ=-20.125,-13.375,1.7/ 

 

&HOLE XB=-2.0,-1.725,-19.75,-6.5,-0.025,10.2/ Hål längst bort 

&HOLE XB=-23.525,-23.25,-19.0,-7.0,0.5,11.0/ Hål vid scen 

&HOLE XB=-40.5759,-29.9846,-18.4476,-7.84765,15.8,16.05, COLOR='INVISIBLE'/ Kupol tak salong 

&HOLE XB=-38.0,-33.5,-26.025,-22.0,0.25,1.5, COLOR='INVISIBLE'/ LEAK 

&HOLE XB=-37.5,-32.975,-3.75,1.025,0.25,1.5, COLOR='INVISIBLE'/ LEAK 

 

&VENT SURF_ID='Polystyren', XB=-22.25,-18.0,-15.5,-11.25,1.7,1.7/ BRÄNNARE 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-38.0,-33.5,-26.0,-26.0,0.25,1.5, COLOR='INVISIBLE'/ LEAK 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-37.5,-33.0,1.0,1.0,0.25,1.5, COLOR='INVISIBLE'/ LEAK 2 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=-13.375/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBY=-13.375/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=15.6/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=15.6/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', PBX=-35.75/ 

 

&DEVC ID='Flamtemp_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=-22.25,-18.0,-15.5,-

11.25,1.2,8.0/ 

&DEVC ID='Scen visability 1.1_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', XB=-33.0,-29.5,-

5.51026,-1.0,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen visability 1.2_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', XB=-42.0,-33.0,-

5.51026,-1.0,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen visability 1.3_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', XB=-50.0,-42.0,-

5.51026,-1.0,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen visability 3_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', XB=-52.0,-43.0,-20.2,-

5.51,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen temp 1.1_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=-33.0,-29.5,-

5.51026,-1.0,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen temp 1.2_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=-42.0,-33.0,-

5.51026,-1.0,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen temp 1.3_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=-50.0,-42.0,-

5.51026,-1.0,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen temp 2.1_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=-33.0,-

29.9763,-24.7316,-20.2213,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen temp 3_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=-52.0,-43.0,-

20.2,-5.51,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen visability 2.1_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', XB=-33.0,-29.9763,-

24.7316,-20.2213,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen visability 2.2_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', XB=-42.0,-33.0,-

24.7316,-20.2213,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen visability 2.3_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', XB=-50.0,-42.0,-

24.7316,-20.2213,13.6,15.8/ 
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&DEVC ID='Scen temp 2.2_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=-42.0,-33.0,-

24.7316,-20.2213,13.6,15.8/ 

&DEVC ID='Scen temp 2.3_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=-50.0,-42.0,-

24.7316,-20.2213,13.6,15.8/ 

&TAIL / 

13.2 BRAND I ENTRÉ (DEN DIMENSIONERANDE BRANDEN INNAN ÅTGÄRDER) 
entre1253.fds 

Generated by PyroSim - Version 2014.3.1030 

25-Mar-2016 19:52:17 

 

&HEAD CHID='entre1253'/ 

&TIME T_END=100.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='entre1253.ge1', DT_RESTART=300.0/ 

 

&MESH ID='1', IJK=68,64,50, XB=-7.0,1.5,-20.0,-12.0,0.0,6.25/ 

&MESH ID='2', IJK=68,64,50, XB=-7.0,1.5,-12.0,-4.0,0.0,6.25/ 

&MESH ID='3', IJK=68,64,50, XB=-7.0,1.5,-4.0,4.0,0.0,6.25/ 

&MESH ID='4', IJK=68,64,50, XB=-7.0,1.5,4.0,12.0,0.0,6.25/ 

&MESH ID='5', IJK=34,128,48, XB=-7.0,1.5,-20.0,12.0,6.25,18.25/ 

&MESH ID='6', IJK=38,128,25, XB=1.5,11.0,-20.0,12.0,0.0,6.25/ 

&MESH ID='7', IJK=38,128,48, XB=1.5,11.0,-20.0,12.0,6.25,18.25/ 

 

 

&REAC ID='TRA', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=3.4, 

      H=6.2, 

      O=2.5, 

      CO_YIELD=0.005, 

      SOOT_YIELD=0.015, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=1.239E4/ 

 

&DEVC ID='1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=3.375,3.375,5.375,5.375,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=6.375,6.375,5.375,5.375,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='3', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=9.375,9.375,5.375,5.375,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='4', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=3.375,3.375,-18.125,-18.125,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='5', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=6.375,6.375,-18.125,-18.125,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='6', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=9.375,9.375,-18.125,-18.125,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='Volym Visability', QUANTITY='VISIBILITY', XYZ=5.0,5.0,7.0/ 

&DEVC ID='CO 1', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=3.375,5.375,8.2/ 

&DEVC ID='CO 2', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=6.375,5.375,8.2/ 

&DEVC ID='CO 3', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=9.375,5.375,8.2/ 

&DEVC ID='CO 4', QUANTITY='ABSORPTION COEFFICIENT', XYZ=3.375,-18.125,8.2/ 
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&DEVC ID='CO 5', QUANTITY='ABSORPTION COEFFICIENT', XYZ=6.375,-18.125,8.2/ 

&DEVC ID='CO 6', QUANTITY='ABSORPTION COEFFICIENT', XYZ=9.375,-18.125,8.2/ 

&DEVC ID='CO2 1', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=3.375,5.375,8.2/ 

&DEVC ID='CO2 2', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=6.375,5.375,8.2/ 

&DEVC ID='CO2 3', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=9.375,5.375,8.2/ 

&DEVC ID='CO2 4', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=3.375,-

18.125,8.2/ 

&DEVC ID='CO2 5', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=6.375,-

18.125,8.2/ 

&DEVC ID='CO2 6', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', XYZ=9.375,-

18.125,8.2/ 

&DEVC ID='Strål 1', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=3.375,5.375,6.5, IOR=3/ 

&DEVC ID='Strål 2', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=6.375,5.375,6.5, IOR=3/ 

&DEVC ID='Strål 3', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=9.375,5.375,6.5, IOR=3/ 

&DEVC ID='Strål 4', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=3.375,-18.125,6.5, IOR=3/ 

&DEVC ID='Strål 5', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=6.375,-18.125,6.5, IOR=3/ 

&DEVC ID='Strål 6', QUANTITY='RADIOMETER', XYZ=9.375,-18.125,6.5, IOR=3/ 

 

&MATL ID='concrete', 

      SPECIFIC_HEAT=0.88, 

      CONDUCTIVITY=1.1, 

      DENSITY=2100.0/ 

 

&MATL ID='Brick', 

      SPECIFIC_HEAT=0.84, 

      CONDUCTIVITY=0.69, 

      DENSITY=1600.0/ 

 

&SURF ID='Concret floor/ceiling', 

      RGB=204,0,0, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='concrete', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.6/ 

 

&SURF ID='Brick wall', 

      RGB=255,228,216, 

      MATL_ID(1,1)='Brick', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.6/ 

 

&SURF ID='6', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='6_RAMP_Q'/ 
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&RAMP ID='6_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='6_RAMP_Q', T=12.8, F=0.0/ 

&RAMP ID='6_RAMP_Q', T=12.9, F=1.0/ 

&RAMP ID='6_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='6_RAMP_Q', T=40.8, F=1.0/ 

&RAMP ID='6_RAMP_Q', T=40.9, F=0.0/ 

&RAMP ID='6_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&SURF ID='5', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='5_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='5_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='5_RAMP_Q', T=11.4, F=0.0/ 

&RAMP ID='5_RAMP_Q', T=11.5, F=1.0/ 

&RAMP ID='5_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='5_RAMP_Q', T=35.9, F=1.0/ 

&RAMP ID='5_RAMP_Q', T=36.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='5_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&SURF ID='4', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='4_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='4_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='4_RAMP_Q', T=9.9, F=0.0/ 

&RAMP ID='4_RAMP_Q', T=10.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='4_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='4_RAMP_Q', T=31.9, F=1.0/ 

&RAMP ID='4_RAMP_Q', T=32.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='4_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&SURF ID='2', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='2_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='2_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='2_RAMP_Q', T=5.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='2_RAMP_Q', T=5.5, F=1.0/ 

&RAMP ID='2_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='2_RAMP_Q', T=20.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='2_RAMP_Q', T=21.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='2_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&SURF ID='1', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='1_RAMP_Q'/ 
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&RAMP ID='1_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='1_RAMP_Q', T=0.1, F=1.0/ 

&RAMP ID='1_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='1_RAMP_Q', T=17.8, F=0.0/ 

&RAMP ID='1_RAMP_Q', T=20.9, F=0.0/ 

&RAMP ID='1_RAMP_Q', T=21.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='1_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&SURF ID='3', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='3_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='3_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='3_RAMP_Q', T=8.9, F=0.0/ 

&RAMP ID='3_RAMP_Q', T=9.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='3_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='3_RAMP_Q', T=27.9, F=1.0/ 

&RAMP ID='3_RAMP_Q', T=28.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='3_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&SURF ID='9', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='9_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='9_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='9_RAMP_Q', T=15.9, F=0.0/ 

&RAMP ID='9_RAMP_Q', T=16.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='9_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='9_RAMP_Q', T=61.1, F=1.0/ 

&RAMP ID='9_RAMP_Q', T=61.2, F=0.0/ 

&RAMP ID='9_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&SURF ID='8', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='8_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='8_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='8_RAMP_Q', T=14.4, F=0.0/ 

&RAMP ID='8_RAMP_Q', T=14.5, F=1.0/ 

&RAMP ID='8_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='8_RAMP_Q', T=51.9, F=1.0/ 

&RAMP ID='8_RAMP_Q', T=52.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='8_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&SURF ID='7', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='7_RAMP_Q'/ 
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&RAMP ID='7_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='7_RAMP_Q', T=13.9, F=0.0/ 

&RAMP ID='7_RAMP_Q', T=14.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='7_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='7_RAMP_Q', T=45.9, F=1.0/ 

&RAMP ID='7_RAMP_Q', T=46.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='7_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&SURF ID='10', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=648.88, 

      RAMP_Q='10_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='10_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='10_RAMP_Q', T=16.8, F=0.0/ 

&RAMP ID='10_RAMP_Q', T=16.9, F=1.0/ 

&RAMP ID='10_RAMP_Q', T=17.7, F=1.0/ 

&RAMP ID='10_RAMP_Q', T=79.9, F=1.0/ 

&RAMP ID='10_RAMP_Q', T=80.0, F=0.0/ 

 

&HOLE XB=1.25,2.25,4.75,6.25,6.5,9.5/ dörr vån 5 

&HOLE XB=1.25,2.75,-18.5,-17.0,6.5,9.5/ Dörr vån 5 

&HOLE XB=-4.5,-3.75,7.25,12.0125,-0.0125,1.25, COLOR='INVISIBLE'/ Hole 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=-4.5,-3.75,12.0,12.0,0.0,1.25/ Vent 

 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBY=-5.0/ 

&SLCF QUANTITY='TURBULENCE RESOLUTION', PBX=-0.25/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=8.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=8.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=-0.25/ 

 

&DEVC ID='Volume visibility 1_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', 

XB=2.5,9.6,3.0,7.25,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='Volume visibility 2_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', XB=2.5,9.75,-19.75,-

15.25,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='Temperature 1_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', 

XB=2.5,9.75,3.0,7.25,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='Temperature 2_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=2.5,10.0,-

19.55,-15.5,6.5,13.5/ 

&DEVC ID='Flamtempratur (volym)_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', XB=-

2.0,0.25,-11.25,-9.0,0.0,5.95/ 

&TAIL / 

 

 

13.3 BRAND I GARDEROB (DEN DIMENSIONERANDE BRANDEN INNAN ÅTGÄRDER) 
hAVC20garderob.fds 
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Generated by PyroSim - Version 2014.4.1208 

2016-apr-15 15:18:27 

 

-------------User Section (not generated by PyroSim)------------- 

 

&HVAC ID='IN', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='DUCT1', VENT_ID='IN1'/ 

&HVAC ID='UT', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='DUCT1', VENT_ID='UT1'/ 

&HVAC ID='DUCT1', TYPE_ID='DUCT', NODE_ID='IN','UT', LENGTH=0.25, AREA=0.4, LOSS=1.,1.,/ 

 

&HVAC ID='IN2', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='DUCT2', VENT_ID='IN2'/ 

&HVAC ID='UT2', TYPE_ID='NODE', DUCT_ID='DUCT2', VENT_ID='UT2'/ 

&HVAC ID='DUCT2', TYPE_ID='DUCT', NODE_ID='IN2','UT2', LENGTH=0.25, AREA=0.4, LOSS=1.,1.,/ 

 

--------------------PyroSim-generated Section-------------------- 

 

&HEAD CHID='hAVC20garderob'/ 

&TIME T_END=400.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='hAVC20garderob.ge1', DT_RESTART=300.0/ 

 

&MESH ID='MESH-a-a-b-b-b', IJK=56,64,32, XB=0.0,7.0,22.0,30.0,4.0,8.0/ 

&MESH ID='MESH-a-b-b-b', IJK=80,64,32, XB=7.0,17.0,22.0,30.0,4.0,8.0/ 

&MESH ID='MESH-a-a-b-b-a-a-a', IJK=56,40,64, XB=0.0,3.5,12.0,14.5,4.0,8.0/ 

&MESH ID='MESH-a-a-b-b-a-a-b', IJK=56,40,64, XB=0.0,3.5,14.5,17.0,4.0,8.0/ 

&MESH ID='MESH-a-a-b-b-a-a-c', IJK=56,40,64, XB=0.0,3.5,17.0,19.5,4.0,8.0/ 

&MESH ID='MESH-a-a-b-b-a-a-d', IJK=56,40,64, XB=0.0,3.5,19.5,22.0,4.0,8.0/ 

&MESH ID='MESH-b', IJK=60,120,16, XB=17.0,32.0,0.0,30.0,4.0,8.0/ 

&MESH ID='MESH-a-b-a-merged-c', IJK=108,48,32, XB=3.5,17.0,10.0,16.0,4.0,8.0/ 

&MESH ID='MESH-a-b-a-merged-d', IJK=108,48,32, XB=3.5,17.0,16.0,22.0,4.0,8.0/ 

&MESH ID='MESH-a-b-a-merged-a-merged', IJK=54,48,16, XB=3.5,17.0,-2.0,10.0,4.0,8.0/ 

 

 

&REAC ID='TRÄ', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=3.4, 

      H=6.2, 

      O=2.5, 

      CO_YIELD=0.14, 

      SOOT_YIELD=0.015, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=1.239E4/ 

 

&PROP ID='GARDE', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 

      INITIAL_TEMPERATURE=20.0, 

      ACTIVATION_TEMPERATURE=33.0, 

      RTI=0.5/ 

&DEVC ID='CO door 2', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=12.3125,22.8125,6.3125/ 
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&DEVC ID='CO2 door 2', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=12.3125,22.8125,6.3125/ 

&DEVC ID='DETEKTOR', PROP_ID='GARDE', XYZ=4.0625,14.8125,6.85/ 

&DEVC ID='CO door 1', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=9.3125,16.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO door 01', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=9.3125,15.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO door 02', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=9.3125,14.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO door 03', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=9.3125,13.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO door 04', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=9.3125,12.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO door 05', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=9.3125,11.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO door 06', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', 

XYZ=9.3125,10.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO2 door 1', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=9.3125,16.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO2 door 01', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=9.3125,15.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO2 door 02', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=9.3125,14.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO2 door 03', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=9.3125,13.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO2 door 04', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=9.3125,12.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO2 door 05', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=9.3125,11.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='CO2 door 06', QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON DIOXIDE', 

XYZ=9.3125,10.3125,6.3125/ 

&DEVC ID='LAYER 1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=9.3125,9.3125,16.3125,16.3125,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 01', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=9.3125,9.3125,15.3125,15.3125,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 02', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=9.3125,9.3125,14.3125,14.3125,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 03', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=9.3125,9.3125,13.3125,13.3125,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 04', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=9.3125,9.3125,12.3125,12.3125,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 05', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=9.3125,9.3125,11.3125,11.3125,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 06', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=9.3125,9.3125,10.3125,10.3125,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 2.1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=12.5,12.5,23.0,23.0,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 2.01', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=12.3,12.3,22.0,22.0,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 2.02', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=11.0,11.0,21.0,21.0,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 2.03', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=11.0,11.0,20.125,20.125,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='LAYER 2.04', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=10.125,10.125,19.0,19.0,4.65,6.85/ 

 

&MATL ID='Brick', 

      SPECIFIC_HEAT=0.84, 

      CONDUCTIVITY=0.69, 

      DENSITY=1600.0/ 
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&MATL ID='Betong', 

      SPECIFIC_HEAT=0.88, 

      CONDUCTIVITY=1.1, 

      DENSITY=2100.0/ 

 

&SURF ID='Brick (no slip)', 

      RGB=146,202,166, 

      MATL_ID(1,1)='Brick', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.6, 

      NO_SLIP=.TRUE./ 

 

&SURF ID='Brick wall', 

      RGB=201,34,30, 

      MATL_ID(1,1)='Brick', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.6/ 

 

&SURF ID='Betong golv', 

      RGB=146,137,60, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='Betong', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.6/ 

 

&SURF ID='Betong tak', 

      RGB=255,248,239, 

      MATL_ID(1,1)='Betong', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.36/ 

 

&SURF ID='Brännare', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=528.97/ 

 

&HOLE XB=15.2417,29.3917,8.3851,18.9851,6.85,7.1, COLOR='INVISIBLE'/ Kupol 

&HOLE XB=29.5,29.75,6.5,21.0,0.0,5.05/ Hole 

&HOLE XB=1.2,2.325,27.25,30.0125,4.65,4.775/ Hole 

 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=32.0,32.0,6.75,21.0,4.0,8.0/ Vent 

&VENT SURF_ID='Brännare', XB=1.0,1.875,18.0,18.875,5.15,5.15, SPREAD_RATE=0.00622, 

XYZ=1.4375,18.4375,5.15/ Brännare 

&VENT SURF_ID='OPEN', XB=1.2,2.325,30.0,30.0,4.65,4.775/ Vent02 

&VENT SURF_ID='HVAC', XB=8.5,8.5,16.75,17.0,5.25,6.85, ID='IN1'/ in 1 

&VENT SURF_ID='HVAC', XB=8.75,8.75,16.75,17.0,5.25,6.85, ID='UT1'/ ut 1 

&VENT SURF_ID='HVAC', XB=13.25,13.5,24.0,24.0,5.25,6.85, ID='UT2'/ ut 2 

&VENT SURF_ID='HVAC', XB=13.25,13.5,24.25,24.25,5.25,6.85, ID='IN2'/ in 2 
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&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBY=22.0/ 

&SLCF QUANTITY='TURBULENCE RESOLUTION', PBY=22.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=6.65/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=6.65/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=19.9375/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', PBX=2.0/ 

 

&DEVC ID='Flamtemperatur_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', 

XB=1.0,1.875,18.0,18.875,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='Door 1 (visability)_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', 

XB=8.75,11.75,11.375,15.625,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='Door 1 (temp)_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', 

XB=8.75,11.75,11.375,15.625,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='Door 2 (visibility)_MIN', QUANTITY='VISIBILITY', STATISTICS='MIN', 

XB=13.875,16.25,22.125,23.6478,4.65,6.85/ 

&DEVC ID='Door 2 (temp)_MAX', QUANTITY='TEMPERATURE', STATISTICS='MAX', 

XB=13.875,16.25,22.125,23.625,4.65,6.85/ 

&TAIL / 


