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Abstract 

In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to 

ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this 

report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine 

whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue 

services with information. This is done by an initial analyse of already conducted studies 

on Kinect followed by experiments testing its performance in a smoke filled room. The 

results of the study shows that Microsoft Kinect works with a good precision and ability to 

detect humans, but on the down side it has a short working range and performs very 

poorly in smoke. To improve Kinect and make it more useful for evacuation purposes it is 

suggested to increase the wavelength of the infrared light, which most likely will enhance 

its working range and function in smoke. More research still needs to be conducted on the 

Kinect hardware and software in order to make sure it’s suitable to use for evacuation 
purposes. 
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Sammanfattning 

Förmågan att kunna kartlägga personers positioner och rörelse i en byggnad är något som blir 

mer och mer aktuellt. Eftersom det idag byggs stora och komplexa byggnader som rymmer 

många människor kan utrymning på grund av brand eller annan fara försvåras. I och med att den 

tekniska utvecklingen går snabbt framåt finns ett behov av att anpassa lösningar för att 

säkerställa att även stora och komplexa byggnader kan utrymmas på ett säkert sätt. 

För att hjälpa personer att utrymma säkert forskas det idag kring dynamiska vägledningssystem. 

Syftet med dynamiska vägledningssystem är att kunna guida personer ut ur en byggnad genom 

att föreslå säkra utrymningsvägar. Systemet bygger på att information finns tillgänglig kring var 

personerna i den aktuella byggnaden befinner sig så att simuleringar i realtid kan göras för att 

identifiera vilken utrymningsstrategi som är bäst tillämpbar. Information kring personers 

placering kan också vara till stor hjälp för räddningstjänsten för att kunna göra en så säker och 

effektiv insats som möjligt. Detta medför att det finns ett behov av ett tekniskt 

informationssystem för utrymning som kan förse dynamiska vägledningssystem och 

räddningstjänsten med information kring personers placering, rörelse och beteende i en 

byggnad.  

I detta arbete undersöks huruvida Microsoft Kinect v2 har potential att användas som ett 

tekniskt informationssystem för utrymning. Apparaturen jämförs även med andra liknande 

system. Kinect är framtaget av Microsoft för att kunna spela Tv-spel på deras spelkonsol Xbox 

utan att använda kontroller. Apparaturen består av fyra mikrofoner, en RGB-kamera, en IR-

kamera och en djupsensor som erhåller en 3D-bild av omgivningen. För att förstå vilken 

potential Microsoft Kinect v2 har att fungera som ett tekniskt informationssystem har olika 

parametrar som precision, detektion av personer samt förmåga att identifiera rörelse och 

beteendemönster analyserats. Vidare har Kinects funktion i rök testats då detta anses vara en 

kritisk faktor då utrymmen kan vara helt eller delvis fyllda med rök när en byggnad måste 

utrymmas. 

Analysen visar på att Kinect har en god precision vid normala förhållanden. Dessutom kan 

personer detekteras med hjälp av programmet Body Basics och potential finns att kunna läsa 

samt analysera rörelse- och beteendemönster. Dock visar försök utförda i detta examensarbete 

att Kinect v2 fungerar väldigt dåligt i rökfyllda miljöer. Dessutom har djupkameran en för kort 

räckvidd för att kunna täcka in större utrymmen vilket är ett problem om systemet ska klara av 

att vara heltäckande i större byggnader. För att förbättra Kinects funktion i rök föreslås att 

våglängden för det utskickade IR-ljuset ökas. Dessutom bidrar en ökad våglängd med en längre 

räckvidd på både IR-kameran och djupsensorn. 

Införande av ett tekniskt informationssystem för utrymning anses medföra riskreducerande 

effekter både för personerna i byggnaden, men också för räddningstjänstens personal vid en 

insats. Ett system som till exempel Microsoft Kinect kan bidra till att mer information finns 

kring sårbara områden i en byggnad, hur människor rör sig och vilka scenarier som kan uppstå. 

Med hjälp av denna information kan bättre riskanalyser göras vilket kan leda till en säkrare 

byggnad. Dock medför implementering av tekniska system även nya risker och det är därför 

viktig att arbeta med IT-säkerhet och inte förlita sig på att systemet löser alla problem av sig 

själv. 

Slutligen anses Microsoft Kinect v2 ha god potential till att i framtiden kunna användas som 

tekniskt informationssystem för utrymning. Dock finns det fortfarande flera aspekter som måste 

studeras ytterligare och ingående komponenter och mjukvara som måste vidareutvecklas för att 

apparaturen ska uppfylla de krav som ställs för att kunna användas vid utrymning. 
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Summary 

To be able to map peoples positions and movements in buildings is currently an area of interest. 

Today a lot of large and/or complex buildings are built. These buildings can contain a lot of 

people at the same time, which can make evacuation in case of fire or other types of dangers 

difficult. Because the technical development is rapidly moving forward there is a need for 

adjustment of solutions to ensure that large, complex buildings can be evacuated in a safe way. 

To help people evacuate safely, research is currently conducted on dynamic way-finding 

systems. The purpose of these systems is to guide people out of the building by providing them 

with safe evacuation routes. In order for the system to work, information about people’s 

positions must be made available so that real-time simulations can be made to identify the safest 

evacuation strategy. Information about where people are located can also be of importance for 

the fire rescue service. With this information at hand they can plan and conduct a more efficient 

and safer rescue operation. This concludes that there is a need for a technical information 

system for evacuation that can provide dynamic way-finding systems and the rescue service 

with information about people’s location, movement and behaviour in a building. 

This report examines the possibility to use Microsoft Kinect v2 as a technical information 

system for evacuations and a comparison is made to other systems with potential to be used for 

the same purpose. Kinect is originally developed by Microsoft to make it possible to play Xbox 

without using any controls. The equipment consists of four microphones, a colour camera, an 

infrared camera and a depth sensor, making it possible to get a 3D image of the surroundings. 

To understand what kind of potential Kinect has to work as technical information system, 

different parameters such as precision, ability to detect humans and identify behaviour and 

movement patterns have been analysed. Moreover, experiments have been conducted to 

understand how Kinect functions in smoke because areas can be totally or partially filled with 

smoke during an evacuation of a building. 

The evaluation shows that Kinect has a good precision during normal conditions. Also, it can 

detect people through the application Body Basic and it has potential to read and analyse body 

movements and behaviour patterns. However, tests made in this master’s thesis shows that 

Kinect performs very poorly in smoke-filled environments. Furthermore, the range of the depth 

sensor is too short for covering larger areas, which is a problem if the system is to be covering 

all areas in larger buildings. To improve the performance of Kinect in smoke, a longer 

wavelength for the emitted infrared light are proposed. Then the light beams will move more 

easily through the smoke and also increase the range of the infrared camera and depth sensor. 

Using a technical information system for evacuation is thought to reduce risk for both people in 

the building and for the rescue service during an operation. A system like Microsoft Kinect can 

provide more information about vulnerable areas, how people move and which scenarios that 

are more likely to occur. With this information better risk analysis can be made, which can lead 

to safer buildings. Meanwhile, implementation of technical systems leads to new risks and it’s 

therefore important to work with information technology safety and not to lean on the system to 

solve all problems by itself. 

Finally, Microsoft Kinect v2 is considered to have good potential to in the future, be used as a 

technical information system for evacuation of smart buildings. However, there are still some 

aspects that need to be further researched combined with components and software that must be 

advanced in order for Kinect to meet the demands and be useful in evacuations. 
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1 Inledning 
Idag byggs det fler och fler komplexa och stora byggnader runt om i världen. Det handlar om 

allt ifrån höghus till gallerior och arenor. Dessa byggnader kan ofta rymma många människor på 

samma gång och i kombination med deras storlek, komplexa struktur och flertalet 

användningsområden kan det påverka möjligheten att utrymma på ett säkert sätt. Det finns olika 

situationer som kan resultera i att en byggnad måste utrymmas. Brand, terrordåd och rån är 

exempel på några händelser vid vilka en byggnad bör utrymmas för att säkerställa att inga 

personer riskerar att komma till skada.  

I och med dessa byggnaders komplexitet, mängden människor som ska utrymma samt nya typer 

av risker är det möjligt att dagens system med vägledande markeringar och utrymningslarm inte 

räcker till för att vägleda personer ut på ett säkert sätt. Idag går den tekniska utvecklingen 

snabbt framåt och byggnader med funktionslösningar som kan anpassas till användaren, så 

kallade smarta byggnader, är numera ett ganska vanligt fenomen i framförallt villor men även 

andra byggnader (Lindgren, 2016). Dock finns det idag fortfarande ett behov av teknisk 

utveckling kring system för utrymning för att kunna möta det behov som uppstår i och med 

byggnadernas ökade komplexitet. Bland annat forskas det kring dynamisk vägledning och typer 

av tekniska system som kan förse dynamiska vägledningssystem med information kring 

människors placering, antal och beteende i en byggnad. 

Om människorna misslyckas med att utrymma på egen hand måste räddningspersonal 

genomföra en räddningsinsats. För att kunna göra det på ett bra och effektiv sätt är det av största 

vikt att information kring var människor befinner sig i byggnaden, om de är skadade och var 

faran är belägen, finns tillgänglig. Genom att använda sig av tekniska system för att få fram 

denna typ av information kan räddningsinsatser i stora komplexa byggnader bli lättare och mer 

effektiva, vilket medför att risken för räddningspersonal och utrymmande minskar. 

Behovet av information till dynamiska vägledningssystem och till räddningstjänst eller polis 

medför att det idag forskas kring olika tekniker som har potential att kunna tillhandahålla den 

efterfrågade informationen. Det har bland annat undersökts hur ventilationssystem kan användas 

för att fastställa personantal, men även andra tekniker som videoanalys, värmekameror och 

mobiltelefoner har behandlats (Ingmarsson & Pettersson, 2015). Problemet är att dessa tekniker 

oftast inte kan tillhandahålla all information som krävs utan endast vissa delar, samt att de i 

vissa fall är väldigt kostsamma. 

En teknik som har potential att förse dynamiska vägledningssystem och räddningstjänst med 

tillräcklig information är Microsoft Kinect. Kinect är en 3D-kamera utvecklad av Microsoft vars 

syfte var att användas tillsammans med Xbox för att kunna spela Tv-spel utan spelkontroller. 

Dock har flera sett potential med att använda Kinect inom andra områden än bara spelindustrin 

eftersom det är en relativt billig apparatur med en användarvänlig programvara (Darby, 

Sánchez, Butler, & Loram, 2016; Galna, Barry, Jackson, Mhiripiri, Olivier & Rochester, 2014; 

Stone & Skubic, 2011; Dolatabadi, Taati, & Mihailidis, 2016). Eftersom ingen till författarnas 

kännedom hittills har tittat på användningen av Microsoft Kinect vid utrymning kommer detta 

examensarbete undersöka begränsningar och möjligheter med att använda Kinect som 

informationskälla vid utrymning för att kartlägga personers positioner. Arbetet kommer även 

undersöka begränsningar och möjligheter med att använda Kinect vid helt eller delvis rökfyllda 

förhållanden.  

Detta examensarbete är tänkt att fungera som en grund för framtida utvecklig och användning 

av Microsoft Kinect vid utrymning. Det ska ge en grundläggande plattform som visar på vilka 

möjligheter som finns med programmet idag samt hur Kinect skulle kunna vidareutvecklas för 
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att uppnå en högre användbarhet vid utrymningssituationer på grund av brand eller andra faror 

som till exempel terrorattentat och skolskjutningar.  

1.1 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera och analysera huruvida Microsoft Kinect v2 kan 

användas för att spåra personer i byggnader vid utrymning. Då utrymning till följd av brand kan 

ske i delvis rökfyllda miljöer är ytterligare ett syfte att undersöka Microsoft Kinect v2:s 

möjligheter att detektera en person i rök.  

Målet med arbetet är att sammanställa redan befintlig information och forskning som gjorts 

kring Microsoft Kinect inom andra områden och se hur denna kan appliceras på området 

utrymning samt att med hjälp av experiment fastställa programmets möjlighet att detektera en 

person i en helt eller delvis rökfylld miljö. 

Ytterligare ett syfte med arbetet är att undersöka om användning av Microsoft Kinect vid 

utrymning skulle kunna medföra riskreducerande effekter och därmed en öka säkerheten för 

både personer i byggnader, men också för räddningstjänsten vid en eventuell insats. Ett av 

målen med arbetet är att därför att inkludera en utvärdering om i vilken omfattning Microsoft 

Kinect eller liknande program skulle kunna reducera riskerna vid utrymning och vid en 

räddningstjänstinsats. 

1.2 Metod 
I det här avsnittet beskrivs den metodik som använts i arbetet. Arbetet bestod av en inledande 

litteraturstudie följt av en experimentell del där Microsoft Kinect v2:s kapacitet att detektera 

personer i kall och varm rök studerats. Arbetet avslutades med en utvärdering och analys av 

resultat från litteraturstudien och experimenten samt aspekter som validitet och framtida 

användning diskuterats. Nedan beskrivs utförandet av samtliga delar mer i detalj. Figur 1 

åskådliggör arbetsprocessen som använts i studien. 

 

Figur 1. Grafisk beskrivning av den arbetsprocess som använts i detta examensarbete. 

1.2.1 Litteraturstudie 

För att inleda arbetet gjordes en litteraturstudie för att erhålla bättre förståelse kring ämnet och 

angränsande delområden. Vidare undersöks tidigare gjorda studier för att fastställa vilken 

potential Microsoft Kinect har för fortsatt användning för utrymning. 

Litteraturstudien har främst bestått av sökningar på internet. De sökmotorer som använts är 

LUBsearch, Google Scholar och Science Direct. Vidare har V-husets bibliotek, tidigare 

kurslitteratur samt rådfrågning av handledare och andra universitetsanställda nyttjats.  

De informationskällor som använts består till största del av vetenskapliga artiklar. Även 

rapporter, hemsidor, statistikdatabaser, konferenshandlingar, böcker och föreskrifter är exempel 

på informationskällor som använts. 

Vidare identifierades relevanta områden för arbetet varpå litteraturstudien delades upp i fyra 

delar i form av utrymning, räddningstjänstens insats, risk och Microsoft Kinect. Inom 

delområdet utrymning identifierades dynamisk vägledning som ett relevant område för 
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användning av Microsoft Kinect. Vidare undersöktes dynamisk vägledning för att få bättre 

förståelse för området och för att identifiera behovet av ett tekniskt informationssystem för att 

spåra av människor i byggnader. Därefter undersöktes tidigare gjorda studier kring tekniska 

system med möjlighet att kartlägga personer rörelse i byggnader.  

I avsnittet räddningstjänstens insats lades fokus på risker kring rökdykning och effektivisering 

av insatser. Problematik vid insatser studerades och vidare undersöktes behovet av teknisk 

utveckling och forskning kring assistans med hjälp av tekniska system.  

I delområdet risk undersöktes olika definitioner av risk. Därefter utreddes och förklarades 

riskhanteringsprocessens uppbyggnad och dess olika komponenter angående identifiera, 

analysera, värdera och kontrollera risker i en verksamhet.  

För att utreda delområdet Microsoft Kinect gjordes en mer djupgående litteraturstudie kring 

Kinects historia och utveckling samt ingående tekniska komponenters funktioner och kapacitet. 

Vidare studerades programutveckling och applikationer utvecklade av Microsoft för Kinect v2. 

När det kommer till användning av Kinect analyserades tidigare gjorda studier för att förstå 

begränsningar med apparaturens utrustning och dess applikationer. Därefter fortsatte en mer 

ingående litteraturstudie där tidigare studier undersöktes för att förstå vad Microsoft Kinect 

använts till tidigare, sambanden mellan utrymning, risk och Microsoft Kinect samt vilken 

kapacitet Kinect har med hänsyn till utrymning. Kapaciteten undersöks utifrån precision, 

förmåga att detektera personer, beteende- och rörelsemönster och potential att urskilja 

omgivande miljö under helt eller delvis rökfyllda förhållanden.  

1.2.2 Experiment  

Efter litteraturstudien följde arbetets experiment. Utifrån litteraturstudien identifieras saknad 

information i form av möjlighet att detektera personer i en helt eller delvis rökfylld miljö med 

hjälp av Kinect v2. I följande avsnitt beskrivs övergripande den metod som använts i 

experimentdelen. För en mer ingående beskrivning av den metod som använts vid experimenten 

se avsnitt 3.3 

Experiment har utförts på Revinge brandövningsfält i en tillhandahållen övningscontainer. 

Innan experimenten gjordes en datainsamling av partikelstorleken för konstgjord rök samt 

insamling av fakta kring bildad partikelstorlek vid en brand där heptan används som bränsle. 

Därefter gjordes en övergripande försöksplanering med hänsyn till uppställning av brand, 

Kinect v2, siktmätare samt rörelsemönster av testperson i räddningsställ. 

Analys av experiment utfördes med hjälp av IR-kamera, djupsensor, RGB-kamera samt 

applikationen Body Basics i Kinect Software Development Kit (SDK) 2.0 for Windows. 

Huvudsakligen består analysen av visuell uppskattning av inspelningar och en utdatafil från 

applikationen Body Basics som över ett tidsspann detekterar personer i form av uppskattade 

punkter i skelettet.  

1.2.3 Utvärdering 

Analysen har utförts utifrån frågor framtagna med hänsyn till information från Moeslund, 

Hilton, Krüger och Sigal (2011), se avsnitt 4.1. Frågorna användes för att utvärdera Microsoft 

Kinect v2 samt de tekniska system som presenteras i avsnitt 2.1.1. Utifrån analysen har tekniska 

system med kapacitet att detektera och kartlägga människor i byggnader identifierats.  

Vidare har en sammanställning och jämförelse utförts av de identifierade begränsningarna med 

Microsoft Kinect v2 samt av de tekniska system som har kapacitet att kartlägga personer i 

byggnader. Därefter har en diskussion förts angående för- och nackdelar med systemen för att 

kunna föreslå framtida förbättringar av Microsoft Kinect v2. 



4 
 

I utvärderingen har det även analyserats och diskuterats angående hur riskbilden förändras vid 

användning av Microsoft Kinect v2 eller system med motsvarande kapacitet för kartläggning av 

människor i smarta byggnader. En utvärdering av detta har gjorts utifrån analys och diskussion 

av ingående delar i riskhanteringsprocessen.  

Slutligen har det diskuterats och rekommenderats framtida forskning för att minimera 

begränsningar och förbättra Microsoft Kinect samt liknande tekniska system för att bättre kunna 

spåra människors rörelse i byggnader för att underlätta vid utrymning.  

1.3 Avgränsningar 
För att arbetet ska hålla en god kvalité och inte överstiga examensarbetets satta tidsram måste 

avgränsningar göras. Nedan listas de avgränsningar som gjorts i studien:  

 Arbetet fokuserar på användning av tekniska system i stora och/eller komplexa 

byggnader och diskuterar inte användning i mindre byggnader.  
 

 Studien avser att ingående undersöka möjligheter för användning av Microsoft Kinect 

v2 vid utrymning. Därmed undersöks övriga tekniska system endast övergripande, 

vilket inte inkluderar studie angående systemens tillförlitlighet. 
 

 I experimenten användes Microsoft Kinect v2 samt färdiga applikationer från SDK 2.0 

for Windows. Det görs endast mindre modifieringar med hänsyn till programmering för 

att få ut en utdatafil som visar den detekterade personens koordinater.  
 

 Experimenten görs endast i mindre rum, varvid storskalig användning endast diskuteras 

utifrån information om begränsningar och kapacitet från försöken samt litteraturstudien.  

 

 Studien fokuserar på tekniska system som minskar risker för negativa händelser som 

påverkar människors liv och hälsa. Arbetet tar inte hänsyn till skador på egendom eller 

miljö.
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2 Litteraturstudie 
I litteraturstudien behandlas ämnena utrymning, risk och Microsoft Kinect. Under rubriken 

utrymning gås ämnet dynamisk vägledning igenom. Därefter beskrivs räddningstjänstens insats. 

Riskavsnittet tar upp definitioner av risk och riskhanteringsprocessen. Till sist behandlas 

programmet Microsoft Kinect, apparaturen, dess applikationer samt redan befintliga studier som 

gjorts kring dess precision och förmåga.  

2.1 Utrymning 
Nedan beskrivs dynamisk vägledning samt tekniska system med potential att användas för 

kartläggning av människor i smarta byggnader. Vidare beskrivs utrymning ur räddningstjänstens 

perspektiv och behovet av teknisk utveckling åskådliggörs i form av teknisk assistans åt 

räddningstjänsten.  

2.1.1 Tekniska system för dynamisk vägledning 

I dagens samhälle byggs det fler stora och komplexa byggnader som rymmer stora mängder 

människor. En kombination av byggnadernas storlek och att ett större antal människor kan 

befinna sig i dessa resulterar i en komplexitet som försvårar utrymning vid brand eller annan 

fara (Nilsson, 2013). 

För att effektivisera och minska riskerna vid utrymning av stora och komplexa byggnader pågår 

forskning kring dynamiska vägledningssystem. Ett dynamiskt vägledningssystem är tänkt att 

genom ett kontinuerligt flöde av indata i realtid analysera och anpassa omgivande miljö för att 

hjälpa utrymmande personer. Utefter rådande scenario ska systemet genom beräkningar ta fram 

acceptabla utrymningsförhållanden i delar av byggnaden och därefter vägleda personer till det 

fria. För att dynamisk vägledning ska vara möjligt behövs insamling av data angående faran och 

personer som befinner sig i byggnaden. System för dynamisk vägledning ska sedan genom 

tidseffektiva simuleringar i realtid föreslå lämplig utrymningsstrategi för personer i byggnaden 

som på så sätt leds bort från aktuell fara, som exempelvis brand eller terrorhot (Fire Safety 

Engineering Group, 2014; Nilsson, 2013). 

Forskning visar att endast 38 % av människor ser utrymningsskyltar som är placerade i nära 

anslutning, utan skymd sikt. Däremot visar studier att av de människor som ser skyltarna till 

närmaste utrymningsväg är det närmare 100 % som följer skyltarna (Fire Safety Engineering 

Group, 2014). För att leda människor ut ur byggnader kan simulerad utrymningsstrategi 

verkställas genom dynamiska utrymningssystem som exempelvis förtydligar vissa 

utrymningsvägar samtidigt som andra avråds (Nilsson, 2013). Figur 2 nedan åskådliggör de 

komponenter som behövs för ett dynamiskt vägledningssystem. 
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Figur 2. Processen för ett dynamiskt vägledningssystem. Bilden är hämtad från Nilsson (2013). 

Processen vid utrymning genom dynamisk vägledning börjar med detektion samt lokalisering av 

faran. I samband med detektion av faran krävs kartläggning av människors position i byggnaden 

som fungerar som indata till vidare simuleringar och beräknade utrymningsstrategier. 

Videoövervakning är ett vanligt system för kartläggning av människor. Andra system kan vara 

avläsning av ventilationens CO2-värde för att avgöra hur många människor som befinner sig i en 

lokal eller avläsning av GPS-koordinater i mobiltelefoner (Ingmarsson & Pettersson, 2015). 

Ytterligare system som skulle kunna vara lämplig för kartläggning av människor i byggnader är 

Microsoft Kinect. 

Nedan beskrivs befintliga system samt system under pågående utveckling för kartläggning av 

människor i smarta byggnader. Systemen som beskrivs nedan är identifierade av Ingmarsson 

och Pettersson (2015). 

Videoanalys  

Utifrån visuellt spektra återger videoanalys en verklig bild med hänsyn till det ljus som är 

möjlig att se med det människliga ögat. Problem med videoanalys är att då störningar som 

exempelvis rök uppstår mister videoanalysen sitt syfte eftersom det inte har förmågan att se 

genom rök. Ytterligare kan diskussionen uppstå angående videoanalys som 

övervakningssystem, med hänsyn till utbyte av att behålla personlig integritet gentemot 

riskreduktion. Problemet här uppstår eftersom personer inte alltid är bekväma med att vara 

övervakade. Eftersom detaljeringsgraden i videoanalys är hög kan systemet användas för att 

detektera personer genom ansiktsigenkänning (Chen, Chen, Wang, & Kuo, 2010). 

Värmekameror 

Värmekameror inhämtar bilder genom en sensor som registrerar värmestrålning från infrarött 

ljus. Det infraröda ljuset ligger utanför människans synliga spektra. Eftersom ljuset inte är 

synligt och avbildningen baseras på värmestrålningen är inte värmekameror beroende av 

infallande synligt ljus och fungerar därför även i mörker och rök. Användning av värmekameror 

förekommer inom övervakningssystem, detektion av bränder samt spårning av djur och 

människor (Gade & Moeslund, 2014). 
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Sensorer för personräkning 

En vanlig metod för personräkning är med hjälp av linjedetektorer. Dessa detektorer består av 

en sändare och en mottagare med mellanliggande infrarött ljus. Sensorn räknar personer genom 

att strålen mellan sändaren och mottagaren bryts (Kajala et al., 2007). 

För att utveckla precision och mängden information för personräkning har Hashimoto, 

Yoshiomoto, Matsueda, Morinaka och Yoshiike (1997) tagit fram ett system som använder 

pyroelektriska sensorer för att räkna personer. De pyroelektriska sensorerna reagerar på infraröd 

strålning från människor. Med åtta sensorer tillför systemet möjligheten att studera personer 

under en kortare tidsperiod och inte bara momentant, då sensorerna täcker en större area. 

Systemet kan därför urskilja personernas rörelseriktning samt mer precist bestämma antalet 

personer som passerar detektorn. 

System för passerkontroll  

Passerkontroll fungerar genom att varje person har en form av access. Detta tillträde till en 

anläggning kan vara personligt, i form av ett kort eller en bricka, eller exempelvis en allmän 

kod. När personer sedan rör sig igenom passager på anläggningen registreras de och kan på så 

sätt lokaliseras på anläggningens område. Registreringen kan både ske automatiskt eller genom 

fysisk registrering utförd av personen. System för passerkontroll används idag främst för 

säkerhetsskäl och kontrollerat tillträde (Lefter, 2013). 

Trådlösa sensornätverk 

För att utveckla ett anonymt kostnadseffektivt system har Yuan, Zhao, Qui och Xi (2013) tagit 

fram ett system som beräknar persontäthet utifrån radiofrekvenser. Metoden går ut på att 

utnyttja störningar i radiofrekvenser som orsakas av föremål eller människor i ett rum. Genom 

att sensorer placeras ut på det område som önskas undersökas läser dessa kontinuerligt av 

störningar i radiofrekvenser som beror på antalet människor i området samt hur dessa människor 

rör sig. Resultatet i studien av Yuan et al. (2013) visar att systemet har högre reliabilitet då 

människor står stilla än om de rör på sig, nämligen 94 procent respektive 86 procent.  

Mobiltelefoner 

I dagens samhälle är det mycket vanligt med smarta telefoner. Det finns ett flertal sätt att spåra 

och kartlägga telefoner. Spårning kan ske genom Bluetooth, GPS-koordinater, WiFi samt 

signalstyrka (Barreras & Mathur, 2007; Walkbase, 2016). Genom triangulering från åtminstone 

tre master kan en telefons signalstyrka spåras och på så sätt beräkna telefonens position i en 

byggnad (Barreras & Mathur, 2007).  

Ett globalt spårningssätt är användning av satelliter för att bestämma telefonens GPS-

koordinater. Systemet använder sig av befintlig information och fungerar på global nivå. Dock 

är precisionen av systemet inte lika bra i inomhusmiljöer (Barreras & Mathur, 2007).  

Walkbase (2016) erbjuder spårning via WiFi och bluetooth. I större och mer komplexa 

byggnader erbjuds ofta WiFi. Genom att smarta telefoner identifierar nätverket finns möjlighet 

att spåra telefonerna via sensorer som avläser WiFi och på så sätt telefonens position. Walkbase 

(2016) system för spårning genom bluetooth baseras på en uppkoppling via en applikation på 

telefonen med sändare i byggnaden. Därmed identifieras telefoner i anslutning till sändarna och 

gör det möjligt att bestämma deras position i byggnaden. 
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Tryckkänsliga mattor 

Ett alternativ till sensorer för personräkning är tryckkänsliga mattor. Mattan på en kvadratmeter 

installeras under golvet och känner av det tryck som läggs på mattan i förhållande till personers 

position i rummet (Amparo Solutions, u.å.). Med flera sammansatta mattor finns även möjlighet 

för spårning av personers rörelsemönster. Idag används tryckkänsliga mattor för personräkning 

och säkerhet i publika lokaler men även till detektion av fallolyckor inom äldrevården, då med 

flera mattor sammankopplade (MariCare, 2016). 

Ventilationssystem 

Ett kostnadseffektivt system för personräkning är att använda koldioxidhalter i luften. En del 

ventilationssystem mäter mängden koldioxid i frånluften för att avgöra luftkvalitén i ett rum 

eller en byggnad. Utifrån insamlad mätdata regleras sedan tilluftsflödet i systemet för att nå en 

acceptabel koldioxidhalt. Människor utgör tillräckligt stor del av koldioxidtillskottet i en 

byggnad för att skapa möjligheten att använda insamlad data på mängd koldioxid för att 

bestämma antalet personer i rummet eller byggnaden (Kuuti, Blomqvist, & Sepponen, 2014). 

2.2 Räddningstjänstens insats 
Insatsstatistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB, 2015) visar att i 

genomsnitt har räddningstjänsten utfört 91500 insatser per år mellan 2000-2012. Av dessa 

insatser utgör brand i byggnader i snitt 10700 insatser per år. Brand i byggnad i den inhämtade 

statistiken inkluderar alla uppförda byggnadsverk, likväl tunnlar och parkeringshus som 

bostadshus och industribyggnader.  

Statistik från 2012 och 2015 visar att i cirka 25 % av insatser vid brand i byggnad används 

rökdykning som åtgärd för livräddning och/eller egendomsskydd. Vidare används någon form 

av värmekamera eller IR-teknik vid 13 % av genomförda insatser i form av rökdykning vid 

brand i byggnad (MSB, 2013).  

En rapport från MSB (2013) åskådliggör att användning av IR-teknik har ökat kraftigt under de 

senaste 10 åren. I rapporten visas en jämförelse av räddningstjänstens åtgärder vid insats mellan 

2005 och 2012. Statistiken visar en ökning på cirka tre gånger så mycket användning av IR-

teknik, som år 2012 användes vid över hälften av alla insatser vid brand i byggnad. IR-teknik 

som används av räddningstjänsten och som också kan användas i övervakningssyfte är ofta dyr. 

Det kan anses finnas ett behov av sänkta kostnader för att denna typ av utrustning ska kunna 

användas i större utsträckning. 

2.2.1 Problem vid insatser 

Följande avsnitt fokuserar på problemen inom framförallt rökdykning. En problematik vid 

rökdykning är den risk som rökdykarna utsätts för. Arbetet utförs i en stressfylld miljö där 

rökdykarna utsätts för risker från exempelvis ras, fallolyckor och explosioner. Det mesta arbetet 

utförs i en miljö med delvis eller kraftigt nedsatt sikt på grund av rökfyllnad, vilket bidrar till 

den risk rökdykarna utsätts för. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning 

beskriver att innan varje insats som inkluderar rökdykning ska en riskbedömning ske för att 

avgöra om risken accepteras och insatsen kan fortsätta (AFS 2007:7). 

Rökdykning för livräddning återger ytterligare problem med nedsatt sikt då uppgiften består av 

att identifiera utrymmandes position för att kunna hjälpa dem ut till det fria. För att bestämma 

personers position i byggnader används information från allmänheten om var utrymmande kan 

befinna sig. Därefter söker rökdykarna systematiskt igenom byggnaden, ibland med hjälp av IR-

teknik, för att hitta kvarvarande personer.  

Enligt allmänt råd i boverkets byggregler (BFS 2015:3) ska avståndet mellan räddningstjänstens 

uppställningsplats och angreppsväg ej överskrida 50 meter, vilket begränsar antalet möjliga 
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angreppsvägar. När större och mer komplexa byggnader studeras kan det dock finnas flera olika 

angreppsvägar, varav räddningstjänsten väljer en uppställningsplats och baspunkt utifrån 

byggnadens struktur samt rådande brandscenario. Baspunkten ligger i anslutning till 

angreppsvägen och är den punkt varifrån rökdykarna påbörjar sin insats samt rökdykarledaren 

verkar. I fall med flera möjliga angreppsvägar och rökdykning för livräddning tillämpas är 

problemet att välja den mest effektiva angreppsvägen. Arbetsmiljöverket (AFS 2007:7) belyser 

vikten av lämplig baspunkt och rekommenderar endast byte av baspunkt i nödfall. Eftersom 

rökdykning främst ses som en livräddande åtgärd är problemet att veta var i byggnaden 

människor befinner sig för att välja rätt angreppsväg och mest effektivt utföra insatsen. 

2.2.2 Assisterande robotar vid räddningsinsatser 

I takt med utveckling till större och mer komplexa byggnader inom byggnadsbranschen har 

forskning angående smarta byggnader drivits framåt för att proportionerligt öka effektivitet och 

säkerhet (NIST, 2006).  

Flera studier har gjorts angående robotars möjlighet att assistera och effektivisera 

räddningstjänstens insatser. I en studie gjord av Kumar, Rus och Singh (2004) är roboten 

utrustad med en specifik markör och använder sig av radiofrekvenser för att lokalisera och 

kartlägga omgivningen genom kommunikation i ett nätverk med de andra robotarna. Med hjälp 

av videoövervakning i 360 grader visas då bilder av de rum där robotarna befinner sig. I studien 

samlade robotarna även in data i form av mätpunkter av temperatur, toxicitet och luftfuktighet 

(Kumar et al., 2004). 

Su och Su (2012) har i sin studie två olika typer av robotar. En av robotarna är gjord för 

navigering genom radiofrekvenser och vägledning av personer. Dessa robotar är försedda med 

tre IR-kameror riktade åt olika håll för en heltäckande vy. De är även utrustade med en 

röstmodul för komunikation. Tanken är att navigeringsrobotarna ska detektera människor och 

föra dem till det fria. 

Den andra typen av robot är försedd med en flamdetektor och ska på så sätt detektera branden. 

Därefter beräknar roboten fram en säker utrymningsplan, varefter navigeringsroboten vägleder 

personerna till det fria (Su & Su, 2012).  

Idén och teorin bakom användning av assisterande robotar i räddningstjänsten för att kartlägga 

omgivningen och människors position samt minska risken för brandmän är god. Dock belyser 

Kumar et al. (2004) i samråd med räddningstjänst att det kan finnas problem i praktiken. 

Robotarna måste vara kapabla att utstå svåra förhållanden. Höga temperaturer och 

svårframkomliga passager är något som inte testats i dessa studier. Räddningstjänsten påpekar 

även att de inte har manskap eller tid att varken placera ut eller sytra robotar under en insats. 

Samtliga av dessa studier belyser behovet av teknisk utveckling för att öka säkerheten i 

byggnader och effektivisera räddningstjänstens insatser (Kumar et al., 2004; NIST, 2006; Su & 

Su, 2012; Suarez & Murphy, 2012). 

2.3 Risk 
Nedan beskrivs riskbegreppet och riskhanteringsprocessen. Under rubriken riskbegreppet 

presenteras olika synvinklar och tolkningar av ordet risk. Under rubriken 

riskhanteringsprocessen förklaras ingående delar av processen samt varför den finns. 

2.3.1 Riskbegreppet 

Det finns ingen allmänt etablerad definition av vad som menas med ordet risk. I och med detta 

uppstår en problematik kring begreppet då det finns många olika sätt att se på risk och dess 

betydelse. Eftersom det inte finns någon entydig definition har det gjorts många olika tolkningar 
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av ordet risk. Två olika perspektiv på riskbegreppet som förekommer inom riskhantering är det 

tekniska och det socialkonstruktivistiska.  

Det tekniska perspektivet ser överlag risk som något mätbart. Ett sätt att definiera risk är som 

sannolikheten av att en oönskad händelse inträffar och vilka konsekvenser det skulle medföra 

(Slovic, 2001; Harms-Ringdahl, 2004). Kaplan och Garrick (1981) föreslog i sin artikel en 

uppsättning av tre frågor, baserat på ovanstående riskdefinition, som de anser att en riskanalys 

bör svara på. Denna kallas för ”risktrippletten” och består av följande frågor: 

 Vad kan hända? 

 Vad är sannolikheten att det händer? 

 Om det inträffar, vad blir konsekvenserna? 

Det andra perspektivet på risk är mer åt det socialkonstruktivistiska hållet. Här finns en annan 

uppfattning kring vad som menas med risk jämfört med det tekniska perspektivet. Grundtanken 

här är att risk är mänskligt konstruerad och att det uppfattas olika beroende på person till person. 

Risk ses som något subjektivt och går därför inte att mäta kvantitativt eller bestämma objektivt 

(Slovic, 2001). Hur stor en risk anses vara eller om det ses som en risk över huvud taget är inget 

absolut värde utan beror alltid på vilken individ det är som upplever den (Slovic, 2001). Inom 

detta perspektiv blir begreppet riskperception viktigt. Hur personer uppfattar och tolkar risker 

blir då en viktig del av riskbedömningen. 

Eftersom innebörden av ordet risk kan variera så pass mycket är det därför viktigt att begreppets 

innebörd tydligt framgår när det används. I denna rapport ses begreppet risk både ur ett 

socialkonstruktivistiska perspektiv, hur personer upplever risk, samt ur ett tekniskt perspektiv 

baserat på sårbarhet, sannolikhet och konsekvens.  

2.3.2 Riskhanteringsprocessen 

Riskhanteringsprocessen är ett sätt att identifiera och hantera risker på ett strukturerat och 

systematiskt sätt. För att kunna hantera risker måste de identifieras och värderas för att kunna 

avgöra om och i så fall vilka åtgärder som ska vidtas för att risken ska reduceras till godtagbara 

nivåer. Det är också viktigt att risker och riskreducerande åtgärder följs upp så att en lärande 

process uppstår (Davidsson, Haeffler, Ljundman, & Frantzich, 2003). 

Riskhanteringsprocessen kan delas upp i fyra huvuddelar: riskidentifiering, riskanalys, 

riskvärdering och riskreduktion/kontroll (Ingvarson & Roos, 2003). Figur 3 visar 

riskhanteringsprocessens. Delen riskidentifiering handlar om att sätta syfte, avgränsningar och 

identifiera möjliga risker. Riskanalysdelen tar med någon form av sannolikheter och 

konsekvenser för att antingen kvantitativt eller kvalitativt analysera risken. Kvalitativa analyser 

bedömer risker med hjälp av resonemang medan kvantitativa analyser beräknar risker utifrån 

sannolikheter och konsekvenser. Riskvärderingen handlar om att värdera de identifierade 

riskerna utifrån olika kriterier och nivåer. När riskerna har värderats ska beslut om hur de ska 

hanteras, om riskreducerande åtgärder ska vidtas och i så fall vilka tas. Dessutom sker kontroll 

och uppföljning för att säkerställa att de riskreducerande åtgärder som genomförts verkligen fått 

önskad effekt (Ingvarson & Roos, 2003).  
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Figur 3. Riskhanteringsprocessen. 

2.4 Microsoft Kinect 
Nedan följer en introduktion till bakgrunden bakom Microsoft Kinect samt en beskrivning av 

utrustningen, dess ingående komponenter och begränsningar. Kinect v2 apparaturen har måtten 

24.9 cm x 6.6 cm x 6.7 cm, väger ca 1.4 kg och har en räckvidd på 0.5-4.5 m (Microsoft, 

2016a). I Figur 4 åskådliggörs Microsoft Kinect v2 med ingående komponenter. 

 

Figur 4. Microsoft Kinect v2 med ingående komponenter. 

2.4.1 Bakgrund 

Microsoft Kinect för Xbox 360 togs fram efter det att Nintendo år 2005 presenterade sin senaste 

spelkonsol Wii. Wii-konsolen utgick från en optisk sensor som känner av rörelse längs tre axlar. 

Genom att rikta trådlösa kontrollerna mot skärmen kan denna sensor uppfatta rörelse och 

därmed användas för att spela TV-spel (Webb & Ashley, 2012).  

År 2006 började Microsoft arbetet med att ta fram en konsol som skulle kunna konkurrera med 

Nintendos Wii och började arbeta med en teknologi skapad av ett företag vid namn PrimeSense. 

De tog fram en apparatur som med hjälp av ett IR-gitter kunde skapa en 3D bild på ett 

kostnadseffektivt sätt genom att mäta avståndet och storleken mellan de projekterade punkterna. 
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Detta ledde till framtagandet av hårdvaran för Microsoft Kinect v1 som består av en IR-kamera, 

en IR-projektor, en RGB-kamera samt fyra mikrofoner (Webb & Ashley, 2012). 

Efter detta började utmaningen i att ta fram tillräckligt bra mjukvara för att programmet skulle 

kunna läsa av och förstå kroppsspråk så att Microsoft Kinect skulle kunna användas för att spela 

Tv-spel utan kontroller. Den 4 november 2010 släpptes den första färdiga versionen av 

Microsoft Kinect för Xbox 360 (Zeng, 2012). Kort därefter, under hösten 2013, kom Microsoft 

ut med en ny version, Microsoft Kinect v2, tillsammans med den nya Xbox One konsolen.  

När Microsoft Kinect lanserades var det många som såg andra möjliga användningsområden än 

bara Tv-spel. Utvecklare såg potential att kunna använda programmet för att ta fram olika typer 

av applikationer och program inom andra områden än vad programmet ursprungligen 

utvecklades för. Detta resulterade i att Microsoft tog fram Kinect for Windows för både v1 och 

v2 för att ge möjlighet för utvecklare att använda Microsoft Kinect i sitt skapande. 

2.4.2 Software Development Kit (SDK) 

Kinect for Windows SDK är en plattform med program och kod från Microsoft tillhörande 

programmet Microsoft Kinect. Denna är tänkt att fungera som plattform för utvecklare som vill 

ta fram egna program baserade på Kinect. Den kan ses som en verktygslåda och innehåller olika 

program och funktioner som till exempel sample code and documentation, Skeletal Tracking, 

raw data feed med flera (Microsoft, 2011). 

Eftersom det fanns en efterfrågan att använda Microsoft Kinect för utveckling av nya 

applikationer fanns också ett behov av att få tillgång till Microsofts egna program och kod. För 

att undvika att få programmet hackat bestämde sig Microsoft för att göra Kinect for Windows 

SDK tillgänglig för allmänheten i en icke-kommersiell kontext. Den får alltså användas för att 

skapa applikationer och andra program utan något vinstsyfte (Webb & Ashley, 2012). 

2.4.3 Body Basics 

Vid hantering av Kinect for Windows används Kinect Software Development Kit version 2.0. I 

Kinect SKD v2.0 finns en färdig applikation i form av Body Basics som är Kinects v2:s 

motsvarighet till v1:s Skeletal Tracking. Med hjälp av en bild på en persons konturer registrerar 

Body Basics ungefärliga sammansatta skelettpunkter och kan på så sätt användas för att 

identifiera en människas position. Genom djupsensorn identifieras, positioneras och 

sammankopplas punkterna i en 3D-bild (Microsoft, 2016a). Eftersom djupsensorn använder sig 

av IR-kameran kan Body Basics-applikationen användas även i mörker. Programmet har 

kapacitet att registrera 6 användare med 25 kopplade skelettpunkter vardera (Wang, Kurillo, 

Ofli, & Bajcsy, 2015). Vid användning av färre punkter har applikationen möjlighet att 

detektera fler än 6 personer (Chen, Henrickson, & Wang, 2016).  

2.4.4 RGB-kamera 

Färgkameran i Microsoft Kinect v2 är i full HD med 1080p och 30 Hz (Microsoft, 2016a). 

Kameran används för att filma och visa bilder i färg med hjälp av RGB som är en färgmodell 

som består av färgerna röd, grön och blå. Var och en av dessa färger kan ha ett värde mellan 0-

255 där till exempel R0 G0 B0 är svart (ingen färg) och R255, G255, B255 är vit (lika stor del 

av alla färger). Så genom att kombinera olika delar av färgerna röd, grön och blå kan övriga 

färger skapas (Grotta & Wiener Grotta, 2005). I Kinect v2 har Microsoft möjliggjort en 

kombination av RGB-kameran och djupsensorn för att med hjälp av färg avgöra ett djup i bilden 

(Microsoft, 2016a). 
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2.4.5 IR-kamera 

Microsoft Kinect v2 är utrustad med en IR-kamera som nyttjar ett spektra av våglängder mellan 

cirka 830-850 nanometer vilket Starr och Lattimer (2014) beskriver som nära IR. Detta eftersom 

verkande våglängd är nära synligt ljus som uppgår till en våglängd på cirka 750 nanometer för 

rött ljus (Starr & Lattimer, 2014). Kameran har en upplösning på 512 x 424p. Uppdateringar till 

version 2 tillhandahöll ett ljusoberoende läge för IR-kameran vilket innebär en minskning av 

yttre påverkande parametrar. Med andra ord finns det inte samma behov att testa flera olika 

ljussättningar för att analysera resultat som åskådliggörs av IR-kameran. Dessutom har den 

uppdaterade kameran möjlighet att registrera icke synligt ljus i mörker (Microsoft, 2016a).  

2.4.6 Djupsensor 

Microsoft Kinect v2:s djupsensor använder sig av en sändare som skickar ut IR-strålning och 

sensorer som tar emot den utskickade strålningen när den reflekteras tillbaka mot apparaturen. 

Djupsensorn använder sig av samma våglängder som IR-kameran, d.v.s. 830-850 nanometer, då 

dessa två utgår från samma komponentdelar. 

Sättet som djupet mäts på baseras på ett så kallat ”time-of-flight” (ToF) system. Med ett ToF-

system skickas infrarött ljus ut mot omgivningen och mäter avståndet till objekt med hjälp av 

tiden tills dess att sensorn registrerar det återkommande ljuset. På så sätt kan en 3D-bild av 

omgivningen skapas. Djupbilden påverkas av intensiteten som det återkommande ljuset 

registreras med och skapar därför en tätare fördelning vid kortare avstånd som i tur återger en 

skarpare bild (Wang et al., 2015; Sarbolandi, Lefloch, & Kolb, 2015). Information kring exakt 

hur djupsensorn fungerar har Microsoft och PrimeSense inte gått ut med offentligt. Många har 

spekulerat kring hur den bör vara konstruerad, men det går alltså inte att vara helt säker. 

Microsoft Kinect v2:s djupsensor har en räckvidd på cirka 4 m (Wang et al., 2015). Studier visar 

att inom 4 meter åstadkommer djupsensorn tillsammans med IR-kameran en kvalité som gör det 

möjligt att identifiera en person utifrån ansikte (Ferrara, Franco, & Maio, 2014). Ytterligare 

forskning påvisar att den precision som erhålls har en felmarginal på cirka 2-4 millimeter upp 

till 3,5 meter ifrån Kinect-apparaturen enligt Wang et al. (2015). 

2.4.7 Mikrofoner 

Microsoft Kinect v2 är utrustad med fyra mikrofoner utplacerade längs med den nedre delen av 

Kinect-apparaturen. Med hjälp av mikrofonerna kan programmet fånga och spela in ljud, men 

också avgöra var ljudet kommer ifrån (Microsoft, 2016a). Detta medför att det är möjligt att 

utveckla program som baseras på röststyrning.  

2.4.8 Begränsningar för Microsoft Kinect 

Eftersom IR-kameran återskapar bilder med hjälp av infrarött ljus förväntas den prestera bättre 

än RGB-kameran i en delvis rökfylld miljö (Starr & Lattimer, 2014). Tidigare studier har dock 

påvisat att IR-kameran presterar betydligt sämre utomhus på grund av påverkan från solljus 

(Suarez & Murphy, 2012). Därför finns det risk att IR-kameran inte kan detektera personer 

beroende på hur mycket den påverkas av IR-strålning från flammor (Starr & Lattimer, 2014). 

Ytterligare avgränsningar för försök i rök redovisas i avsnitt 3.2. 

Vidare är begränsningar med IR-kameran räckvidden. För att kunna täcka volymen av ett större 

rum krävs ihopkopplade Kinect-apparaturer vilket inte är att rekommendera då det finns risk att 

IR-kamerorna utsätter varandra för störningar (Microsoft, 2016b). Yang, Zhang, Dong, Alelaiwi 

och El Saddik (2015) stödjer detta och påpekar att om två Kinect-kameror är vända mot 

varandra finns risken att IR-ljuset som emitteras från de båda sensorerna tar ut varandra vilket 

medför att djupet inte kan bestämmas. 
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Det finns också en begränsning när det kommer till olika materials förmåga att reflektera ljus. 

Blanka respektive absorberande ytor gör att IR-ljuset från sensorn inte reflekteras tillbaka mot 

mottagaren i tillräckligt hög grad för att djupet ska kunna bestämmas med tillräckligt hög 

säkerhet (Yang et al., 2015).  

Microsoft Kinect är från början utvecklat för spelindustrin vilket medför att det finns en del 

begränsningar när det kommer till att använda sensorn och tillhörande program för andra 

tillämpningar. Till exempel kan det vara svårare för Kinect att identifiera poser och rörelser som 

normalt inte förekommer vid spel (Xu & McGorry, 2015). Vid användande av befintliga 

program som är tillgängliga via Kinect SDK 2.0 finns redan inbyggda begränsningar. 

Applikationen Body Basics har en begränsning i form av mängden mätpunkter som går att 

registrera vilket gör att den endast kan detektera ett visst antal personer fullt ut (Chen et al., 

2016). 

2.5 Microsoft Kinect för utrymning 
Microsoft Kinect skulle kunna vara ett hjälpmedel vid utrymning från stora komplexa 

byggnader som kan innehålla många människor. Det har bland annat potential att vara en del av 

dynamiska vägledningssystem, men också fungera som en informationskälla till 

räddningstjänsten när de ska genomföra invändiga insatser, se avsnitt 2.1.1 och 2.2.  

Det finns ett antal parametrar hos programmet som måste fungera för att det ska vara tillämpbart 

i en utrymningssituation. Microsoft Kinect måste kunna samla information om antal personer 

och deras position i en byggnad. Detta måste kunna göras i alla typer av förhållanden och 

miljöer som kan uppstå då en byggnad behöver utrymmas. Hur programmet fungerar i rök blir 

därför av stort intresse då utrymmen kan vara helt eller delvis rökfyllda om utrymning sker på 

grund av en brand. 

Nedan presenteras en sammanställning av redan genomförda studier och forskning som gjorts 

på Microsoft Kinect kopplat till de parametrar som är av stor vikt för utrymningsscenarier.  

2.5.1 Precision 

Det har gjorts många studier som undersöker precisionen hos Microsoft Kinect v1. Majoriteten 

av studierna undersöker precisionen hos Kinect v1 för att i ett medicinskt eller ergonomiskt 

syfte kunna undersöka rörelsemönster och liknande attribut för att kunna ge bättre råd kring 

rehabilitering, upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede m.m. I samtliga av de undersökta studierna 

dras slutsatsen att programmet har en tillräckligt hög precision för att potentiellt kunna tillämpas 

inom det tänkta området (Galna et al., 2014; Fernández-Baena, Susín, & Lligadas, 2012; 

DiFilippo & Jouaneh, 2015; Clark, Bower, Mentiplay, Paterson, & Pua, 2013; Stone & Skubic, 

2011; Dutta, 2012; Seer, Brändle, & Ratti, 2014a). En studie visar även på att Microsoft Kinect 

v1 har en hög precision nära kameran och att denna precision minskar med ökat avstånd 

(DiFilippo & Jouaneh, 2015). Vidare kan precisionen anses bra och överensstämmande för 

grova rörelser men medan den är sämre för mindre, mer specifika rörelser som till exempel 

öppnande och slutande av händer (Galna et al., 2014).  

Än så länge har det inte gjorts lika många studier kring precisionen hos Microsoft Kinect v2 

som för v1, men då sensorerna är utformade på likartade sätt bör de visa på liknande, eller till 

och med i vissa avseenden, bättre precision. Wang et al. (2015) undersöker i sin studie med 

vilken precision Microsoft Kinect version 1 respektive 2 kan bestämma ledernas position i 

stående och sittande försök jämfört med en optisk rörelsesensor. Deras resultat visar att Kinect 

v2 kan med en bättre precision än version 1 avgöra ledernas placering med en avvikelse på 

mellan 50 mm och 100 mm och att den har en mer tillförlitlig Body Basics funktion. Dock 

gäller detta inte för samtliga kroppsdelar. För fötternas position när dessa är i kontakt med 
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marken är avvikelsen större än 100 mm. När dessa lyfts från underlaget blir precisionen bättre 

igen. 

Xu och McGorry (2015) har också gjort en jämförelse där de undersöker validiteten hos 

Microsoft Kinect v1 och v2 när det kommer till att bestämma ledernas position vid sittande och 

stående statiska poseringar. Överlag visar deras resultat på att precisionen är bättre i stående 

positioner än vid sittande, samt att precisionen av lederna är bättre för de övre delarna av 

kroppen än de undre. I en jämförelse mellan Kinect-kamerorna drar de slutsatsen att precisionen 

med vilken leders position kan bestämmas inte nödvändigtvis är bättre för v2 än v1, även om v2 

har en bättre upplösning och djupsensor. 

Det finns även andra som har undersökt precisionen för Kinect v2. Yang et al. (2015) utvärderar 

i sin artikel Kinect v2:s djupsensor. De undersöker dess precision och ger förslag på hur den kan 

förbättras genom att använda flera Kinect-kameror. Resultatet visar på att djupsensorn har en 

konformad detektionsyta där precisionen är som bäst i mitten (0,5-3 m från apparaturen med en 

horisontell snittyta med en bred på ca 1 meter och 0,8 meter i vertikalled) med en felmarginal 

som understiger 2 mm. Utanför detta område ligger felmarginalen på mellan 2-4 mm ca 3-3,5 m 

ifrån sensorn och för resterande områden ligger den på över 4 mm.  

Det har även gjorts studier kring Microsoft Kinect v2 för att detektera och mäta olika gång och 

rörelsemönster i en spatial dimension. Dolatabadi et al. (2016) undersöker möjligheten att 

använda Kinect for Windows version 2 för att kunna studera personers gång vid olika 

hastigheter. I sin studie visar de på att Kinect for Windows version 2, jämfört med en 

tryckkänslig matta, är ett bra sätt att göra detta på. Även Geerse et al. (2015) gör detta genom att 

utvärdera Kinect v2:s förmåga att identifiera kroppspunkter, gång samt tiden det tar att gå 10 

meter jämfört med ett optiskt 3D sensorsystem. Det visar även på att Kinect v2 kan med högre 

precision avgöra kroppsdelars placering när de är i rörelse jämfört när de står stilla.  

En stor del av de studier som gjorts har fokuserat på Kinect v2:s förmåga att mäta och 

identifiera hela personer, men det finns även studier som fokuserar på mindre, mer specifika 

rörelser. Noonan, Howard, Hallett och Gunn (2015) undersöker i sin studie huruvida Kinect v2 

kan användas för att detektera och mäta huvudrörelser som sker under en 

positronemissionstomografi (PET) av hjärnan. Resultatet visar på att Kinect v2 har en spatial 

precision på ≤ 0.5 mm och författarna drar slutsatsen att sensorn kan användas för att spåra 

huvudrörelser vid PET om vissa modifikationer genomförs. Vidare har även Darby et al. (2016) 

undersökt Kinect v2:s förmåga att mäta en persons huvudrörelser. De kommer fram till att 

Kinect kan avgöra huvudets position med en bra precision så länge ansiktsdragen är synliga. 

Om dessa på något sätt skyms, med till exempel en hand, kan det leda till att Kinect misslyckas 

med att avgöra huvudets position och rörelse. 

2.5.2 Detektion av personer 

Förutom att Kinect måste kunna bestämma personers placering i rummet måste den även kunna 

avgöra hur stort antal som befinner sig i ett specifikt rum. Kinect v1 kan med hjälp av 

funktionen Skeletal Tracking känna igen 6 personer men endast spåra två med fullt skelett 

(Microsoft, 2016b). Kinect v2 kan med hjälp av funktionen Body Basics spåra upp till 6 

personer med fullt skelett (Wang et al., 2015), men om färre än 25 ledpunkter används kan fler 

personer spåras och detekteras (Chen et al., 2016). Även fast Body Basics begränsar antalet 

personer vars skelett fullt ut kan detekteras och bestämmas, har programmet potential att känna 

av fler personer om de till exempel endast behöver bestämmas av en punkt. 

Det finns inte så många studier som har undersökt Kinects förmåga att bestämma personantal i 

ett rum. En studie av Seer et al. (2014b) använder Microsoft Kinect v1 för att utveckla en 

algoritm och samla data kring fotgängares rörelser. De detekterar människor genom att först 
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subtrahera bakgrunden, sedan tar de bort samtliga 3D-punkter som kvarstår vilka antingen är 

högre än 2.1 m eller lägre än 1.5 m. Därefter tar de fram en algoritm för att kunna identifiera 

olika individer. Genom försök i en korridor där tre Kinect-kameror placerats i taket visar de på 

att förmågan att detektera förbipasserande personer ligger på över 90 procent.  

Chen et al. (2016) föreslår i sin artikel ett sätt att detektera och räkna personer i folkmassor med 

hjälp av Kinect v1. De vill med sin studie komma fram till ett sätt att detektera personer i 

miljöer där de kan bli helt eller delvis skymda av saker eller andra personer. Deras metod går ut 

på att först identifiera de mänskliga konturerna genom att subtrahera bakgrunden och sedan med 

hjälp av djupdata identifiera personerna i bilden. De använder sig sedan av en algoritm för att 

räkna och spåra de individer som detekterats. De utför tre försök för att testa sin metod, ett i 

inomhusmiljö samt två utomhus, ett i skuggan en solig dag och ett när det var mulet. Deras 

resultat visar på att Kinect v1 kan med en precision på minst 93 procent detektera människor i 

samtliga av de tre försöken. Där personer inte detekterades korrekt berodde på att de inte befann 

sig inom området för vilket Kinect kan detektera djupet samt då två personer var så nära 

varandra att deras djup var lika relativt Kinect-apparaturen. Vidare visar de även på att personer 

kan detekteras på ett längre avstånd från Kinect än de 4 m som Microsoft definierat. I försök två 

och tre sker, enligt författarna, tillförlitlig detektion av personer på 7 m respektive 10 m ifrån 

apparaturen. 

2.5.3 Multipla Microsoft Kinect apparaturer  

Ett problem med Kinect ur ett utrymningsperspektiv är dess korta räckvidd. Enligt Microsoft 

(2016a) är räckvidden endast 0.5-4.5 m för djupsensorn hos version 2 vilket knappast räcker för 

att kunna täcka hela rum vilket skulle krävas för att kunna kartlägga personer vid utrymning. 

För att kunna få en större detektionsyta har studier gjorts som använt sig av flera Kinect-

apparaturer där deras samlade data använts för att spåra personer över en större ytor. Darby et 

al. (2016) betonar i sin studie möjligheten att använda sammankopplade Kinect-kameror för att 

täcka in större ytor. Det har även gjorts försök där flera Kinect-kameror används samtidigt. Seer 

et al. (2014a) använder sig i sina försök av tre sammankopplade Kinect v1 för att detektera 

personer på en yta på 12 m2 längs en korridor. Kinect-kamerorna var i det här fallet placerade i 

taket och vinklade rakt ner mot golvet. Även Geerse, Coolen och Roerdink (2015) har i sin 

studie använt sig av flera Kinect v2 kameror för att kunna detektera en persons gång längs en 10 

m lång sträcka. Försöket inkluderade fyra Kinect-apparaturer monterade på stativ på en höjd av 

0.75 m över golvet på ett avstånd på 0.5 m från gångvägen. De var vinklade 70 grader relativt 

gångriktningen och den första kameran var placerad 4 m från gångvägens startpunkt och 

resterande med ett avstånd mellan varandra på 2.5 m längs med gångsträckan.  

Det har även gjorts försök som visar på att användandet av flera Kinect-apparaturer kan 

förbättra med vilken precision ett objekts placering kan bestämmas. Yang et al. (2015) använder 

i sin studie tre Kinect-kameror för att öka djupsensorns precision och visar på att det fungerar 

och att det även medför att det går att uppnå en bra precision även när sensorerna är placerade 

mer än 4 m från objektet.  

2.5.4 Beteende- och rörelsemönster 

Att kunna identifiera avvikande och misstänksamt beteende medför möjligheten att i ett tidigt 

skede kunna upptäcka olika typer av brott som till exempel terroristattentat, rån och misshandel. 

Genom att läsa av rörelsemönster, beteende, ansiktsdrag m.m. kan gärningsmännen urskiljas 

och motverkas. Det kan till exempel handla om att identifiera en eller flera personer som vid ett 

attentat håller i ett vapen så att övriga personer kan guidas ut ur byggnaden utan att de löper 

någon risk att stöta ihop med förövarna (Nilsson, Ronchi, Svensson, Muntean, & Moeslund, 

2015). Det kan också handla om att se hur människor rör sig i byggnaden och om deras 

beteende avviker från normen, t.ex. om de verkar stressade, går mot strömmen eller ofta 
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cirkulerar kring samma platser. Syftet är att istället för att identifiera specifika individer 

identifiera beteenden som kan leda till brott. Vad som också kan vara viktigt och användbart är 

att kunna avgöra om personerna som ska utrymma är skadade, medvetslösa eller befinner sig i 

något annat kritiskt tillstånd som kan försvåra eller påverka dess förmåga att utrymma säkert.  

Det har gjorts en del studier kring användning av Microsoft Kinect ur medicinska syften för att 

identifiera olika rörelsemönster och gångstilar (Dolatabadi et al., 2016; Geerse et al., 2015; 

Galna et al., 2014). Det har även utförts studier kring personidentifiering och igenkännande. 

Ferrara et al. (2014) studerar huruvida data från Microsoft Kinect kan användas för att 

identifiera personer genom ansiktsigenkänning. Deras resultat visar på att det är möjligt att 

använda biometrisk data från Kinect för att identifiera individer, men endast med applikationer 

för ett begränsat antal användare. Vidare har Darby et al. (2016) betonat att flera 

sammankopplade Kinect v2-kameror som tillsammans täcker in en hel kropp har potential att i 

framtiden användas för att spåra ansikts- och kroppsrörelser hos människor.  

Studier visar alltså på att Microsoft Kinect v2 kan ha potential att kunna identifiera rörelse- och 

beteendemönster hos individer. Här uppstår dock en problematik när säkerhet ställs mot den 

personliga integriteten eftersom Kinect har potential att kunna identifiera specifika individer och 

inte bara misstänksamt beteende.  

2.5.5 Funktion i rök  

Vid utrymningsförhållanden är det vanligt att det uppstår helt eller delvis rökfyllda miljöer. 

Därför måste Microsoft Kinect kunna upprätthålla en tillräckligt hög nivå med avseende på 

personidentifiering och precision under dessa förhållanden för att fortfarande vara ett 

användbart hjälpmedel vid utrymning.  

I en studie gjord av Starr och Lattimer (2014) undersöker de möjligheter att navigera i miljöer 

som är helt eller delvis rökfyllda. De använder sig av flera olika typer av kameror för att 

utvärdera och jämföra deras kapacitet att urskilja omgivningen. Två av dessa är Microsoft 

Kinects v1:s djupsensor samt RGB-kamera. 

Starr och Lattimer (2014) utför ett försök i ett mindre rum och ett mer storskligt experiment, 

varvid Kinect v1 testas i det mindre rummet. Det mindre experiment utförs med en uppsättning 

av en brand som rökfyller ett rum format som en uppöjd låda. Branden placeras på ena sidan 

längs med en vägg och instrumenten placeras uppåtriktade längs med motsatt sida. För att skapa 

ett stabilt brandgaslager går väggen intill kamerautrustningen endast ned till 0,6 meter ovan 

kamerornas placering. Då röken når en nivå på 0,6 meter ovan utrustningen läcker röken ut ur 

rummet. På så sätt utsätts inte utrustningen för några extrema temperaturer under experimentet. 

Vidare undersöker Starr och Lattimer (2014) vad kamerorna har för kapacitet att urskilja taket 

utan rök, med lätt rök och hög temperatur (cirka 250 grader Celcius) samt med tjock rök med 

sikt på en meter. För att mäta sikten använder Starr och Lattimer (2014) en laser som går 

igenom röken. Sikten beräknas därefter med hjälp av en fotodiod i silikon som mäter den 

relativa intesiteten i lasern.  

Resultatet från studien visar att RGB-kameran i Kinect v1 ger en betyldigt försämrad bild då 

sikten understiger fyra meter. Vidare åskådliggör resultatet att djupsensorn i Kinect v1 återgav 

dålig eller ingen djupdata då sikten understiger åtta meter då det uppstod störningar i form av 

strålning från flammor (Starr & Lattimer, 2014).  

Utifrån erhållna resultat diskuterar Starr och Lattimer (2014) påverkan av sikt med hänsyn till 

våglängder. De konstaterar att vid sikt genom rök påverkas sotpartiklars emmision och 

absoprtion av våglängder i ljuset. Med en ökad våglängd minskar emissionen och absorptionen 

vilket leder till minskade störningar av ljuset som i tur resulterar i bättre bilder. Med andra ord 

ges bättre sikt vid längre våglängder. Flera studier har konstaterat dessa iaktagelser (Dalzell & 
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Sarofim, 1969; Kleindienst, Dimmeler, & Clement, 1995; Köylü & Faeth, 1995). Kinect v2 

nyttjar våglängder som motsvarar cirka en tiondel av en vanlig värmekamera (Starr & Lattimer, 

2014).  

För Kinect v2 har det inte gjorts någon liknande studie till författarnas kännedom. Eftersom 

Kinect v2 är en uppdaterad programvara som utgår från Kinect v1, se avsnitt 2.4, bör Kinect v2 

ha förutsättningar för bättre resultat.
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3 Experiment i rök 
I följande avsnitt behandlas de experiment som genomförts med Microsoft Kinect v2. För att 

förstå om Microsoft Kinect v2 har potential att kunna samla information till dynamiska 

vägledningssystem och räddningstjänst måste dess funktion i rök undersökas. Om utrymning 

sker på grund av brand kan det finnas utrymmen som är delvis rökfyllda och för att kunna 

avgöra om det finns personer kvar samt var de befinner sig någonstans måste Kinect v2 kunna 

se genom rök. Två experiment genomförs för att undersöka Kinect v2:s funktion i kall 

respektive varm rök. 

Nedan redovisas experimentens syfte och mål, avgränsningar, begränsningar, utrustning, metod 

och resultat. Slutligen sker en kort sammanställning av resultatet och diskussionspunkter som 

vidare diskuteras och analyseras i utvärderingsavsnittet. 

3.1 Syfte och mål 
Syftet med experimenten är att skapa en bättre förståelse kring hur Microsoft Kinect v2 fungerar 

i rök. Detta för att senare i rapporten kunna använda resultaten för att göra en samlad 

bedömning kring Kinect v2:s möjlighet att användas vid utrymningssituationer. 

Målet är att genom test av Kinect v2:s förmåga att detektera personer i kall respektive varm rök. 

Försök görs i kall och varm rök för att undersöka hur partikelstorleken påverkar Kinect v2:s 

funktion i rök. Detektionsförmågan testas både för apparaturens komponenter, Body Basics 

samt rent visuellt genom videoanalys med hjälp av information från IR-sensorn och RGB-

kameran. 

3.2 Avgränsningar 
Eftersom det finns begränsat med tid och resurser för försöken undersöks endas Microsoft 

Kinects förmåga att detektera en stillastående person i rök. Försökspersonen simulerar en person 

som är vid medvetande och står upp själv vilket medför att testen inte omfattar medvetslösa 

eller skadade personer liggandes eller sittandes på golvet. Eftersom det endast undersöks hur 

rök påverkar Microsoft Kinects detekteringsförmåga kommer försökspersonen inte vara skymd 

av något annat än rök. En mer utförlig beskrivning av hur testerna utformats kan ses i avsnitt 

3.3.2. 

Branden kommer att vara skymd under försöket vilket medför att Kinect-kameran inte kommer 

utsättas för direkt strålning från flammorna. I verkligheten kan strålning från branden påverka 

Kinect-kameran och därmed försvåra detektion av personer. 

Slutligen kommer försöken endast utföras i en mindre container. Detta medför att försöken 

endast kommer göras inom den räckvidd Microsoft preciserat för Kinect v2. Inga tester kommer 

göras för att se hur detektionsförmågan är vid längre avstånd eller vinklar. 

Då det inte finns möjlighet att sätta upp en testmiljö som helt och hållet motsvarar verkligheten 

tillkommer vissa begränsningar med försöken. Då testpersonen utsätts för rök måste denna ha 

fullt räddningsställ vilket en normalt utrymmande person ur en byggnad inte har.  

Branden, i form av en behållare med brinnande heptan, motsvarar inte brandförloppet för en 

verklig rumsbrand och används endast för att fylla försöksutrymmet med rök. 
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3.3 Metod 
I följande avsnitt beskrivs den metodik och utrustning som använts i experimenten. Vidare 

beskrivs mer ingående försöksuppställningen och hur försöken genomfördes. 

3.3.1 Utrustning 

Nedan beskriv den utrustning som använts vid experimenten, deras egenskaper och användning. 

Microsoft Kinect v2 

I försöken används Microsoft Kinect v2 med tillhörande adapter för användning i Windows. 

Experimenten spelas in med Kinects IR-kamera, djupsensor, RGB-kamera samt applikationen 

Body Basics i SDK v2.0 för videoanalys, se avsnitt 2.4.2-2.4.6 för mer information om 

ingående komponenter. 

Dator 

Datorn som använts i försöken är en ASUS ROG-serien G501JW med installerat 

operativsystem Windows 10 Home. 

Heptan 

Vid försök med varm rök används heptan som bränsle. En liter heptan används och hälls i ett 

cylinderformat kärl med diametern 300 mm utan lock med lite vatten i botten för att undvika att 

heptanet börja stänka ur behållaren när det brinner. Mängden heptan som används baseras på 

beräkningar gjorda för att avgöra hur mycket och hur snabbt rökproduktionen sker. Beräkningar 

och resonemang kring vald mängd bränsle kan läsas i Bilaga C.  

Vid förbränning avger heptan sotpartiklar i storleksordningen 200-300 nanometer enligt 

mätningar av Shu, Fang, Quan, Yuan och Fan (2006).  

Rökgenerator 

Under försök med kall rök används rökgeneratorn Magnum Pro 2000. I kombination med 

rökgeneratorn används Trainer fluid, heavy, för att skapa den konstgjorda röken. Rökgeneratorn 

bildar ljus rök med en partikelstorlek i ordningen 1-1,5 μm (Martin Harman, 2014). 

Partikelstorleken för rökgeneratorn i kombination med Trainer fluid heavy har även mätts 

genom tester vid institutionen för ergonomi och aerosolteknik. Vid testerna erhölls en 

fördelning över partikelstorlekarna som kan ses i Bilaga D. Den uppmätta partikelstorleken 

varierar mellan 10-3000 nm med två toppar på 30 respektive 1000 nm. 

Siktmätare 

Två siktmätare användes vid försöken. Siktmätarna skapas genom uppsättning av en laser 

kopplad till en voltmätare och riktad mot en fotocell. Voltmätaren förser lasern med 5 volt 

under alla försök för en konstant intensitet. Fotocellen är i tur kopplad till en logger som mäter 

dämpningen i laserns spänningsintensitet.  

Logger 

Den logger som används är en DT85 series 2 vilken mäter dämpningen i laserns 

spänningsintensitet då den utsätts för rök. Med hjälp av ekvationer i Bilaga B beräknas den sikt 

som uppstår vid olika tidpunkter under försöken.  

Försöksperson 

Eftersom förutsättningar för försöken ska vara så identiska som möjligt används samma person 

med samma klädsel under båda experimenten. På grund av säkerhetsskäl i den varma röken 

väljs att försökspersonen är iklädd räddningsställ. Försökspersonen är en utbildad brandingenjör 

med vana inom området och kommer under experiment ha tillgång till släckutrustning i form av 

handbrandsläckare. 
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Övrig utrustning 

Utöver den utrustning som står beskriven ovan användes även följande vid experimenten: 

 Tidtagarur 

 Fläkt 

 2 st. stativ för montering av Microsoft Kinect v2 och fläkt  

 Förlängningssladdar 

 2 st. isoleringsskivor 

 Plast 

 Mindre stege 

 Silvertejp 

3.3.2 Försöksuppställning 

Nedan presenteras den försöksuppställning som användes vid experimenten. I Figur 5 och i 

Figur 6 visas övningscontainern som användes vid försöken från olika vinklar. Containern är ca 

5,5 m lång, 2,4 m bred och 2,4 m hög. På ena långsidan finns ett icke öppningsbart fönster, se 

Figur 5. Vid ena kortsidan finns en lucka som med måtten 0,7 m hög och 1,9 m bred, se Figur 6. 

Den andra kortsidan kan öppnas helt med hjälp av en vev. Längst ner på ena långsidan finns 

även en lucka som är 0,35 m bred och 0,35 m hög genom vilken sladdar kan ledas ut från 

containern. 

 

Figur 5. Övningscontainern som användes vid försöken.  
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Figur 6. Ena kortsidan av övningscontainern med en lucka som in och utgång. 

Figur 7 visar en principiell skiss av försöksuppställningen ovanifrån för kall och varm rök. I 

samtliga försök placeras Kinect v2 på ett stativ på en höjd på cirka 1,3 m ovan golvnivå utanför 

containern vid ena kortsidan. Försökspersonen står på ett avstånd cirka 3 m från Kinect-

apparaturen. Siktmätarna är placerade vid försökspersonen, den främre (nummer 8 i Figur 7) på 

en höjd 1,5 m och den bakre (nummer 7 i Figur 7) på en höjd 0,75 m. En fläkt är placerad på ett 

stativ på en höjd på ca 2,2 m över golvet i det övre vänstra hörnet. För att undvika att röken 

försvann ut genom öppningen tejpades plast upp på dess högra och vänstra sida för att minska 

öppningsarean. 

Vid försöken i kall rök placeras rökgeneratorn i mitten av den bortre långsidan, vinklad upp mot 

det bakre hörnet för att få en liknande rökspridning som vid försök i varm rök. Rökgeneratorn 

styrs via fjärrkontroll från utsidan. Vid försöken i varm rök placeras branden så långt ifrån 

Kinectapparaturen som möjligt för att denna inte ska utsättas för höga temperaturer och att 

inverkan av strålning från flammorna ska vara så liten som möjligt. För att undvika strålning 

från flammorna skärmades branden av med två isoleringsskivor. 
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Figur 7. Försöksuppställningen vid experimenten.1: Microsoft Kinect v2, 2: fläkt, 3: rökgenerator, 4: 

försökspersonens placering, 5: isoleringsskivor, 6: kärl med heptan, 7: siktmätare och 8: siktmätare. 

3.3.3 Testpersonens position 

Testerna gick ut på att avgöra om Microsoft Kinect kan detektera en person i rök och i så fall 

vid vilka siktförhållanden. Eftersom mindre tester vid normala förhållanden visade på att Kinect 

inte kan detektera personer som står vända i profil mot kameran eller personer som ligger ner på 

marken, se Bilaga A, valdes ett scenario där Kinects chans till detektion var så stor som möjligt. 

Vid testen stod därför försökspersonen stilla på samma plats vänd mot kameran (viss rörelse för 

armar och ben förekom för att underlätta detektion). Personen stod placerad inom den för Kinect 

specificerade räckvidden på 0,5-4,5 meter.  

3.3.4 Genomförande 

Försöken genomfördes under tre dagar i början av november. På grund av tekniska fel kunde 

inga resultat från försöken som genomfördes dag 2 fås fram. Nedan beskrivs principiellt hur 

försöken genomfördes. 

Först monterades all utrustning i containern. Därefter genomfördes ett antal tester för att 

undersöka hur försöken skulle genomföras för att få så bra förhållanden som möjligt.  

Kinect-kamerans placering undersöktes. Test gjordes med kameran inne i brandrummet 

respektive precis utanför. Eftersom bilden blev bättre vid placering utanför och kameran löper 

då mindre risk att gå sönder på grund av värme och partiklar från branden togs beslut att Kinect 

placeras utanför containern under försöken. 

Mängd rök som utvecklas från heptanbranden undersöktes. Eftersom det är svårt att förutse 

exakt hur mycket rök som kommer produceras från heptanbranden och med vilken hastighet, 

gjordes först ett försök med ca 0,5 liter heptan och en kärldiameter på 200 millimeter med 

hänsyn till tidigare gjorda beräkningar, se Bilaga C. Då mängden rök ansågs bli för liten ökades 

kärldiametern till 300 millimeter vilket gav ett bättre resultat. Beslut togs därefter att vid 

försöken använda ett kärl med en diameter på 300 mm samt 1 liter heptan. 

Vid test i varm rök sågs att röken inte var jämt fördelad i hela utrymmet. För att få en större 

omblandning placerades en fläkt i motsatt hörn från branden uppe vid taket. För att få röken att 

stanna kvar i containern sattes även plast upp så att arean på öppningen vid kortsidan 

minskades. Detta bidrog till att utrymmet rökfylldes bättre och röken fördelade sig något 

jämnare i containern. 

Efter det att försöksuppställningen fastställts genomfördes ett försök i varm rök. Först ställde 

testpersonen sig på anvisad plats i containern. Därefter startades loggern samt Kinect och det 

kontrollerades att all utrustning fungerade som den skulle. När detta gjorts tände testpersonen 

heptankärlet och återvände sedan till sin tilldelade plats. Personen rörde då och då på sina armar 
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för att underlätta detektion för Kinect, men också för att blanda om röken. När branden slocknat 

stod testpersonen kvar ett tag innan försöket avslutas. 

Efter försöket i varm rök genomfördes ett försök i kall rök. Till att börja med vädrades 

containern ut innan nästa försök påbörjades. När all rök försvunnit placerades rökgeneratorn i 

containern och sattes på. När rökgeneratorn värmt upp ställde sig testpersonen på samma plats i 

containern som vid tidigare försök och loggern och Kinect startades. Därefter sprutades lite rök i 

taget ut från rökgeneratorn för att succesivt minska sikten i utrymmet. När hela containern fyllts 

med rök och testpersonen inte längre går att urskilja genom öppningen stängs rökgeneratorn av. 

Testpersonen står kvar på sin plats till dess att en del rök försvunnit och sikten blivit något 

bättre igen. Sedan avslutades försöket i kall rök. 

3.4 Resultat 
I följande avsnitt redovisas erhållna resultat från experimenten i varm- och kallrök. Resultatet 

åskådliggör tidpunkter och siktvärden då detektion med hjälp av Body Basics inte längre är 

möjlig samt då djupsensorn och IR-kameran inte längre kan avläsa försökspersonens konturer. I 

Figur 8 och Figur 9 ses uppställningen i startskedet av experimenten.  

 

Figur 8. Bild från djupsensorn i startskedet av experiment. 
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Figur 9. Bild från RGB-kameran i startskedet av experiment. 

3.4.1 Varmrök 

Värden på sikten är baserade på bedömningar utifrån den framtagna siktkurvan, se Figur 10, vid 

den tidpunkt då bilderna togs. Försökspersonen är placerad mellan förbränningskällan och 

uppsatta siktmätare vilket medför en fördröjning i siktmätningarna i jämförelse med bilder. 

Eftersom det sker en fördröjning tills dess att röken når siktmätarna bedöms sikten utefter 

närmaste stabilisering i mätningarna inom rimligt tidsspann med hänsyn till hur pass rökfyllt 

rummet är enligt RGB- och IR-bilderna.  

 

Figur 10. Siktförhållanden i experiment med varm rök. Den nedre linjen visar sikten vid den övre siktmätaren och 

den övre linjen visar sikten vid den undre siktmätaren. 

I Figur 11 presenteras utdatafilen från Body Basics under försöket. Resultatet åskådliggör en 

detektion i X-, Y- och Z-koordinater från försökets början fram till cirka 1 minut in i försöket. 

Därefter sker momentana detektioner i samtliga koordinater efter 115 och 505 sekunder in i 

försöksförloppet.  
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Figur 11. Koordinatbaserad detektion från Body Basics under varmröksförsök. 

I Figur 12 och Figur 13 redovisas bilder från IR-kameran samt RGB-kameran efter 1 min då 

detektion via Body Basics inte längre sker. Sikten bedöms enligt Figur 10 vara cirka 10 meter 

för den övre siktmätaren och opåverkad för den undre siktmätaren vid denna tidpunkt. 

 

Figur 12. Bild från IR-kameran efter 1 minut. 
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Figur 13. Bild från RGB-kameran efter 1 minut. 

I Figur 14 och Figur 15 åskådliggörs bilder från djupsensorn samt RGB-kameran efter 1 minut 

och 11 sekunder. Bilderna är tagna vid tiden då djupsensorn inte längre kan registrera 

försökspersonens konturer. Sikten bedöms enligt uppmätta värden vara cirka 9 meter vid den 

övre siktmätaren och opåverkad vid den undre vid denna tidpunkt. 

 

Figur 14. Bild från djupsensorn efter 1 minut och 11 sekunder.  

 



28 
 

 

Figur 15. Bild från RGB-kameran efter 1 minut och 11 sekunder.  

I Figur 16 och Figur 17 åskådliggörs bilder från IR-kameran samt RGB-kameran efter 3 minuter 

och 12 sekunder. Bilderna är tagna vid tiden då IR-kameran inte längre kan urskilja 

försökspersonens konturer. Sikten bedöms enligt uppmätta värden vara cirka 2 meter och 7 

meter vid den övre respektive undre siktmätaren vid denna tidpunkt. 

 

Figur 16. Bild från IR-kameran efter 3 minuter och 12 sekunder.  
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Figur 17. Bild från RGB-kameran efter 3 minuter och 12 sekunder. 

3.4.2 Kallrök 

Siktvärden för experimentet i kallrök är baserade på bedömningar från Figur 18 som 

åskådliggör sikten vid olika tidpunkter. Försökspersonen är placerad mellan rökgeneratorn och 

uppsatta siktmätare vilket medför en fördröjning i siktmätningarna i jämförelse med bilderna. 

Eftersom det sker en fördröjning i siktmätningarna bedöms sikten utefter närmaste stabilisering 

i mätningarna inom rimligt tidsspann med hänsyn till hur pass rökfyllt rummet är enligt RGB- 

och IR-bilderna. 

 

Figur 18. Siktförhållanden i experiment med kall rök. Den heldragna linjen visar sikten vid den övre siktmätaren 

medan den streckade linjen visar sikten vid den nedre siktmätaren. 

I Figur 19 nedan presenteras utdatafilen från Body Basics under försöket. Resultatet åskådliggör 

en detektion i X-, Y- och Z-koordinater från försökets början fram till cirka 30 sekunder in i 

försöket. Därefter sker detektion i samtliga koordinater mellan 45-55 sekunder in i 

försöksförloppet. 
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Figur 19. Koordinatbaserad detektion från Body Basics under kallröksförsök. 

I Figur 20 och Figur 21 åskådliggörs bilder från djupsensorn samt RGB-kameran efter 36 

sekunder. Bilderna är tagna vid tiden då Body Basics inte längre kan detektera försökspersonen 

samt då djupsensorn inte längre kan registrera försökspersonens konturer. Sikten är enligt 

uppmätta värden opåverkad för båda siktmätarna vid denna tidpunkt. 

 

Figur 20. Bild från djupsensorn efter 36 sekunder. 
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Figur 21. Bild från RGB-kameran efter 36 sekunder. 

I Figur 22 och Figur 23 åskådliggörs bilder från IR-kameran samt RGB-kameran efter 2 minuter 

och 12 sekunder. Bilderna är tagna vid tiden då IR-kameran åter kan urskilja försökspersonens 

konturer. Värdena är tagna då rök ventileras ut ur containern eftersom det ger en mer stabil 

förändring i siktförhållanden. Sikten är enligt uppmätta värden cirka 10 meter och 40 meter vid 

den övre respektive undre siktmätaren vid denna tidpunkt. 

 

Figur 22. Bild från IR-kameran efter 2 minuter och 12 sekunder. 

 



32 
 

 

Figur 23. Bild från RGB-kameran efter 2 minuter och 12 sekunder. 

3.5 Analys av experiment 
I resultatet ses att i experimenten i både varm- och kallrök är det detektionen av 

försökspersonen som slutar fungera först. Strax därefter förloras bilden från djupsensorn. Body 

Basics använder djupsensorn för att lokalisera personers koordinater och avbilda personer med 

hjälp av sammansatta skelettpunkter, vilket förklarar varför de två slutar erhålla 

tillfredsställande resultat vid ungefär samma tidpunkt. I experiment med varmrök slutar Body 

Basics detektera efter cirka 1 minut och djupsensorn förlorar möjlighet att urskilja konturer efter 

cirka 1 minut och 10 sekunder. Sikten uppmäts till cirka 10 meter då Body Basics och 

djupsensorn slutar erhålla tillfredsställande resultat. I kallrök slutar Body Basics och 

djupsensorn få ut resultat efter cirka 40 sekunder varpå sikten enligt mätningar inte är påverkad 

utan endast mindre störningar uppstår. 

Koordinatbaserade mätningar från Body Basics, se Figur 11 och Figur 19, visar att från 

försökens startskede fram till dess att detektionen förloras visar Body Basics mätningar med 

variationer på cirka 2 decimeter. Mätningarna baseras på en punkt i bröstet på försökspersonen. 

Mätresultaten anses ha en god precision vid jämförelse mellan de båda försöken samt mätningar 

gjorda för hand. Variationerna i mätningarna kan bero på mindre rörelser från försökspersonen 

under experimenten. Dock ses i försöken att vid användning av Body Basics kan feldetektioner 

ske. I ett av experimenten registrerar Body Basics en människa genom detektion av en av 

sopsäckarna som används för att minska öppningen i containern. Feldetektion sker även i form 

av registrering av stativet som används för att montera en av siktmätarna. Det krävs en 

förbättring av programmet Body Basics för att användas vid utrymning. Utveckling krävs för att 

undvika feldetektion samt ha möjlighet att detektera personer i andra positioner, exempelvis 

liggandes, sittandes samt i profil. 

IR- och RGB-kameran erhåller resultat betydligt längre än Body Basics och djupsensorn i 

samtliga försök. I försöken ses att IR- och RGB-kameran ger liknande resultat och presterar 

kvalitetsmässigt liknande under försökens förlopp. I varmrök förlorar IR-kameran en tydlig bild 

efter cirka 3 minuter och 10 sekunder. Sikten uppmäts vid denna tidpunkt till cirka 2 respektive 

7 meter. I kallrök återges en tydlig bild från IR-kameran efter cirka 2 minuter och 10 sekunder 

varpå sikten uppmäts till cirka 10 respektive 40 meter. 
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Utifrån resultat ses att samtliga applikationer och kameror i Microsoft Kinect v2 presterar sämre 

i kall rök jämfört med varm rök. En anledning till att Kinect v2 presterar sämre i kall rök är att 

rökgeneratorn producerar partiklar i storleksordningen 1 mikrometer i diameter medan 

förbränning av heptan producerar sotpartiklar med en diameter på 200-300 nanometer. I 

enlighet med resonemang från Nilsson och Holmstedt (2008) blockerar stora partiklar en större 

del av både IR-ljuset och ljus inom det visuella spektrumet än vad mindre partiklar gör. Detta 

förklarar varför Microsoft Kinect v2 fungerar sämre i kall rök med större partiklar jämfört med 

varm rök med mindre partiklar. Dock ska det tas hänsyn till att vid en brand alstras även en del 

partiklar i storleksordningen 0,3-10 mikrometer och att under brandförloppet sker koagulering 

av aerosoler vilket ökar andelen stora partiklar i röken (Nilsson & Holmstedt, 2008). 

Att IR- och RGB-kameran presterar ungefär jämlikt i försöken beror delvis på den våglängd 

som IR-kameran verkar i. Enligt avsnitt 2.5.5 minskar absorptions- och emissionsfaktorn med 

en ökad våglängd och som ses i avsnitt 2.4.5 verkar IR-kameran med en våglängd på 830-850 

nanometer, vilket är relativt nära synligt ljus som har en våglängd på upp till 750 nanometer 

(Starr & Lattimer, 2014). Med en ökad absorptions- och emissionsfaktor minskar intensiteten 

och mängden ljus som återvänder till IR-sensorn, vilket i sin tur leder till en försämrad bild. 

Enligt resonemang från Starr och Lattimer (2014) bör IR-kameran prestera bättre än RGB-

kameran i helt eller delvis rökfyllda miljöer. Vid jämförelse av RGB- och IR-kameran i försök 

enligt avsnitt 3.4 presterar RGB-kameran marginellt bättre än IR-kameran. Dock ses i resultatet 

att RGB-kameran presterar bättre på försökspersonens sida i anslutning till ljusinsläpp från 

fönstret medan IR-kameran ger en mer likvärdig bild i horisontellt plan. Enligt Bilaga A 

försämras inte IR-kamerans prestanda på grund av minskat ljusinsläpp medan RGB-kameran är 

beroende av ljusinsläpp för att projicera en tydlig bild. I enlighet med ovannämnda argument 

kan därför ingen slutsats dras kring huruvida IR- eller RGB-kameran fungerar bäst i rökfyllda 

miljöer. 

I Figur 18 ses att uppmätta siktvärden fluktuerar mycket under kortare tidsperioder vilket tyder 

på osäkra mätvärden och minskar validiteten i siktmätningar i experiment med kallrök. I Figur 

10 ses en mer stabil förändring i siktmätningarna. Trots mer osäkra mätvärden i experiment med 

kallrök ses tydligt i både försök och resultat att Microsoft Kinect v2 presterar sämre i kallrök. 

Vid endast mindre störningar från kallrök felar både Body Basics och djupsensorn. IR- och 

RGB-kameran förlorar tillfredsställande resultat vid delvis rökfyllda förhållanden med 

siktmätningar omkring 10 meter. I varmrök förloras tillfredsställande resultat från IR- och RGB-

kameran vid siktmätningar omkring 5 meter. Överlag är samtliga siktmätningar väldigt osäkra. 

Detta beror bland annat på att varken den varma eller den kalla röken sprider sig jämt i 

utrymmet. Det är självklart att var branden/rökgeneratorn är placerad i förhållande till 

siktmätarna, försökspersonen och Kinect påverkar huruvida sikten som mäts upp är densamma 

som sikten mellan testpersonen och Kinect. 

För att Microsoft Kinect v2 ska fungera bättre vid helt eller delvis rökfyllda förhållanden och 

uppfylla de krav som ställs på utrustningen för att kunna användas vid utrymning krävs att IR-

kameran verkar med en längre våglängd. Om Kinect kan ändras till att nyttja en längre våglängd 

på den utskickade IR-strålningen ökar dess möjlighet att kunna detektera personer i rök då djup- 

och IR-sensorn troligtvis kommer att fungera även vid sämre sikt. 
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4 Utvärdering 
Tanken med tekniska system i detta examensarbete är att tillhandahålla information angående 

personers position och potentiellt beteende i stora och/eller komplexa byggnader. I följande 

avsnitt analyseras de tekniska systemen som presenterades i avsnitt 2.1.1 övergripande med 

hänsyn till precision, detektion av personer, beteende- och rörelsemönster samt funktion i rök. 

Därefter utförs en mer ingående analys av Microsoft Kinect v2. Sedan görs en jämförelse av de 

olika tekniska systemen. Slutligen analyseras påverkan på riskbilden till följd av användning av 

Microsoft Kinect v2 eller liknande system som tekniskt informationssystem för utrymning. 

4.1 Analys av tekniska system 
För att ett system för kartläggning av människor ska kunna användas på ett effektivt sätt med 

hänsyn till utrymning måste systemet i fråga vara kapabelt till en viss grad av precision. I 

Moeslunds (2011) bokavsnitt Is anybody out there? beskrivs nivåer av detektion av människor 

som grundar sig i om det befinner sig någon i ett rum samt om det går att avgöra hur många 

personer som befinner sig i rummet. Utifrån boken Visual Analysis of Humans skriven av 

Moeslund et al. (2011) har fyra frågor tagits fram för att avgöra ett systems kapacitet att 

kartlägga människor. Frågorna är ställda i hierarkisk ordningsföljd på så sätt att om systemet 

kan besvara fråga nummer 2 kan det även besvara fråga nummer 1. 

Frågorna nedan besvaras med avseende på kapaciteten för ett system under normala 

förhållanden. Under respektive fråga finns en beskrivning av vad systemet måste klara av för att 

uppfylla respektive nivå. 

1. Befinner sig någon i rummet? 

För att kunna fastställa om det befinner sig någon i rummet måste systemet kunna 

avgöra när en person går in respektive ut ur ett rum. 
 

2. Hur många personer befinner sig i rummet? 

För att kunna bestämma hur många personer som befinner sig i ett rum måste systemet 

ha möjlighet att registrera flera personer som samtidigt går in eller ut ur ett rum. 
 

3. Var befinner sig personerna i rummet? 

För att ha möjlighet att avgöra var personer befinner sig i ett rum krävs ett 

informationsflöde som kontinuerligt uppdaterar personers position i rummet. Vidare 

krävs en ungefärlig precision av systemet som visar var personer befinner sig för att 

snabbt kunna lokalisera och assistera personers utrymning. 
  

4. Hur beter sig personerna i rummet? 

För att studera och analysera rörelse- och beteendemönster av personerna i ett rum 

krävs en direkt verklig bild av rummet. Med en verklig bild av rummet ges möjlighet att 

analysera detaljer i personers rörelser och på så sätt identifiera förutbestämda eller 

avvikelser från deras rörelsemönster.  

För att tekniska system ska vara användbara för att kartlägga personer i stora komplexa 

byggnader bör dessa minst uppfylla nivå 3, det vill säga kunna svara på frågorna 1-3. Detta då 

dynamiska vägledningssystem enligt avsnitt 2.1.1 behöver information om personers position 

för att kunna genomföra realtidsmodelleringar och på så sätt leda dem på ett säkert sätt ut ur 

byggnaden. Dessutom har räddningstjänsten ett behov av att veta personers position för att de 

ska kunna göra en effektiv insats, se avsnitt 2.2.1.  

System som uppfyller nivå 4, det vill säga svarar på samtliga frågor, kan bidra med ytterligare 

information som kan vara viktigt för räddningstjänsten vid en insats. Till exempel för att avgöra 
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huruvida personer är skadade eller medvetslösa. De kan även hjälpa till att förebygga brott som 

rån och terrorattentat genom att analysera människors rörelse och beteende. Dock är 

uppfyllande av nivå 4 inte ett måste för att ett tekniskt system ska vara en användbar 

informationskälla till räddningstjänst och dynamiska vägledningssystem utan det räcker om 

systemen når upp till nivå 3. 

Av de tekniska system som presenterats i avsnitt 2.1.1 analyseras samtliga utefter de fyra 

frågorna. Beroende på deras kapacitet numreras dem efter vilken fråga systemet kan besvara, se 

Figur 24.  

 

Figur 24. Illustration över de frågor som används för att kategorisera olika tekniska system efter deras förmåga att 

spåra och kartlägga människor i byggnader. Till höger visas samtliga system som analyserats och vilken fråga de 

anses kunna besvara.  

4.1.1 Nivå 2 – Hur många personer befinner sig i rummet? 

De tekniska system som hamnar under nivå 2 är ventilationssystem, sensorer för personräkning 

och system för passerkontroll. Dessa system klarar endast av besvara frågan hur många 

personer befinner sig i rummet? och uppfyller därmed inte de krav som i detta fall ställs på ett 

tekniskt system för kartläggning av personer i byggnader. Eftersom de inte har kapacitet att 

bestämma personers position i en byggnad kommer dessa tre system inte analyseras vidare i 

detta arbete. 

4.1.2 Nivå 3 – Var befinner sig personerna i rummet? 

Kartläggning av personer genom tryckkänsliga mattor, mobiltelefoner och trådlösa 

sensornätverk har kapacitet att åskådliggöra var personer befinner sig i ett rum och uppfyller 

därför nivå 3. Dessa system har därför potentiellt möjlighet att användas som 
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informationssystem för dynamisk vägledning vid utrymning. Vidare analyseras för- och 

nackdelar med systemen med hänsyn till utrymning.  

Tryckkänsliga mattor 

För att veta var personer befinner sig i ett rum behöver tryckkänsliga mattor installeras som ett 

heltäckande system i byggnaden. Eftersom systemet främst är tänkt att användas i mindre rum 

eller för personräkning genom dörrar, finns det risk för att systemet inte blir kostnadseffektivt i 

större, mer komplexa byggnader. Mattorna baserar avläsningar beroende på tryck, vilket i sig 

inte nödvändigtvis betyder att det är en människa som skapar ett utslag på systemet. Systemet 

kommer inte heller ge någon information om förhållanden i rummet angående exempelvis rök 

och temperatur. En fördel är att de är oberoende av ljus för att fungera.  

Mobiltelefoner 

Fördelar med spårning av människor med hjälp av mobiltelefoner är att de flesta personer har en 

mobiltelefon, det finns flera olika sätt att spåra personer med hjälp av mobiltelefoner och det är 

möjligt att identifiera personers position med en god precision. En betydande nackdel med 

systemet är att kartläggning sker av mobiltelefoner och inte personer. Det går inte att dra 

slutsatsen att en mobiltelefon symboliserar en person då personer inte nödvändigtvis har en 

mobiltelefon, kan ha lagt ifrån sig den eller innehar flera stycken. Även detta system har 

nackdelen att inte ge information angående omgivande förhållanden med hänsyn till rök och 

temperatur. En fördel är dock att systemet är ljusoberoende och fungerar i rök.  

Trådlösa sensornätverk 

Systemet för trådlösa sensornätverk baseras på radiofrekvenser. Yuan et al. (2013) använder en 

radiofrekvens på 2.4 GHz, vilket resulterar i en våglängd på 0,125 meter (Digital Air wireless, 

2013). Det medför att systemet bör fungera även i rök. Detta baseras på resonemang från avsnitt 

2.1.1 som visar på att absorptions- och emissionsfaktorn minskar från sotpartiklar med ökad 

våglängd. Systemet ger inte information om rökförhållanden eller temperatur i omgivningen, 

men är ljusoberoende. Enligt Yuan et al. (2013) har systemet en reliabilitet på cirka 86 procent 

då personer är i rörelse, vilket är en försämring jämfört med försök med stillastående personer. 

Vid utrymning av stora komplexa byggnader kan det vara många personer i rörelse, vilket 

systemet inte har testas för. 

4.1.3 Nivå 4 – Hur beter sig personerna i rummet? 

De tekniska system som uppfyller nivå 4 är videoanalys och värmekameror. Dessa system 

besvarar samtliga frågor och har därmed, till skillnad från system som endast uppfyller nivå 3, 

även möjlighet att användas för att analysera hur personer beter sig. Nedan analyseras för- och 

nackdelar med systemen med avseende på utrymning.  

Videoanalys 

Fördelar med att använda sig av videoanalys är att det ger en verklig bild av hur omgivningen 

ser ut vilket medför att det går lätt att urskilja personer och visuellt avgöra var i rummet de 

befinner sig. Övervakningssystem är något som är relativt utbrett i vårt samhälle och därför lätt 

att implementera i byggnader. Det går att se var personer befinner sig med en hög precision, 

men också hur de rör och beter sig. Nackdelar med systemet att det inte fungerar i varken rök 

eller mörker eftersom det är beroende av synligt ljus. Dessutom kräver 

videoövervakningssystem stor datakapacitet för lagring av filmer vilket kan bli kostsamt. 

Ytterligare nackdelar är hur övervakningssystem inkräktar på människors integritet. Här måste 

en avvägning alltid göras huruvida det är den personliga integriteten eller säkerheten som ska 

prioriteras och sättas i fokus. 
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Värmekameror 

Fördelarna med värmekameror är framförallt att de fungerar i mörker, rök och vid normala 

förhållanden. Värmekameror är ur integritetsynpunkt bättre än t.ex. videoanalys då det är 

svårare att identifiera individer samtidigt som det ändå går att urskilja rörelsemönster. 

Nackdelar är att värmekameror är dyra och i stora byggnader kan det därför bli en stor kostnad 

om många kameror behöver installeras. Att bestämma en persons position kan ibland vara svårt 

att göra endast med hjälp av en värmekamera då bakgrunden inte blir lika tydlig som i en 

videoanalys. 

4.2 Analys av Microsoft Kinect v2 för utrymning 
Sett ur ett utrymningsperspektiv är Microsoft Kinect tänkt att användas som ett heltäckande 

övervakningssystem. På så sätt kan personers rörelse i en byggnad följas och spåras. Denna 

information kan sedan användas för att effektivisera och hjälpa till vid en eventuell utrymning 

samt att bistå med information till räddningstjänsten för att hjälpa dem planera och utföra 

invändiga insatser. Dock finns det en del brister med systemet vilket medför att en mer 

omfattande utvärdering av dess möjligheter krävs för att kunna dra slutsatser kring vilken 

potential systemet har för att uppfylla kraven med dess nuvarande utformning samt hur det 

eventuellt behöver utvecklas för att vara till nytta vid utrymning. I nedanstående avsnitt 

analyseras Microsoft Kinect v2 utefter de faktorer som identifierats ha stor betydelse för dess 

möjlighet att användas som tekniskt informationssystem vid utrymning.  

4.2.1 Precision 

Överlag visar samtliga av de genomgångna studierna att Kinect kan med god precision detektera 

en persons kroppsdelar. Utifrån tidigare gjorda studier kan Microsoft Kinect v2:s precision 

sägas ligga mellan några millimeter till uppåt 10 centimeter (Yang et al., 2015; Wang et al., 

2015). Precisionen beror även på vilken pose/rörelse som personen i fråga utför. Därför har 

faktorer som påverkar Kinect v2:s precision identifierats utifrån den undersökta litteraturen: 

 Kinect kan med större precision bestämma stående positioner jämfört med sittande (Xu 

& McGorry, 2015). 

 Position av övre delar av kroppen kan bestämmas med högre precision än nedre delar 

(Xu & McGorry, 2015). 

 Kinect kan med högre precision avgöra kroppsdelars placering när de är i rörelse 

jämfört med om de är stilla (Geerse et al., 2015). 

Utifrån detta kan slutsatsen dras att Microsoft Kinect v2:s precision är som bäst när personer 

står upp och rör på sig. Dessutom gäller att för att en person ska kunna detekteras och spåras 

med hjälp av funktionen Body Basics måste personen vara vänd mot kameran. En person som 

går förbi med endast sidan vänd mot kameran blir inte detekterad i Body Basics, se Bilaga A. 

Däremot går det utan problem att se personens konturer i IR och djup bilderna. 

För att kunna avgöra om Kinects precision är tillräcklig måste det fastställas hur hög precision 

som krävs för att det ska vara tillämpbart vid en utrymning. För att kunna leda personer ut ur 

byggnader med hjälp av dynamiska vägledningssystem krävs det att systemet vet var personerna 

befinner sig. Här finns det inget behov av att veta en persons position på millimetern utan det 

handlar mer om att kunna avgöra i vilka utrymmen det finns människor kvar och var ungefär i 

dessa utrymmen de är positionerade. Därför anses Kinects precision på några centimeter 

tillräckligt bra för denna typ av tillämpning. 

När det kommer till räddningstjänsten är det av större vikt att kunna fastställa en persons 

position med större noggrannhet. Här handlar det om att med hjälp av invändiga insatser hämta 

ut människor som inte kan utrymma på egen hand. En mer exakt position kan leda till en mer 

effektiv insats då det område inom vilket rökdykarna måste söka igenom, minskas. Utifrån 
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litteraturstudien drogs slutsatsen att Kinect v2:s precision var som bäst för stående personer i 

rörelse. Personer som behöver utrymmas med hjälp av räddningstjänsten kan i vissa fall vara 

medvetslösa viket medför att Kinect kan ha svårt att precisera deras position med lika bra 

noggrannhet. Dessutom tenderar personer som kommer i kontakt med rök att söka sig ner mot 

golvet och krypa för att undvika röken. Detta kan också leda till att Kinect får svårare att 

bestämma deras position. Dock är det inte kroppsdelarnas exakta position som är av intresse, 

utan endast var i rummet en person befinner sig. Det krävs mer forskning och utveckling av 

programmet för att säkerställa att detta kan göras på ett tillfredställande sätt. 

Precisionen hos systemet måste ha god tillförlitlighet och därför fungera lika bra i alla typer av 

förhållanden. Kinect-kameran är designad för att fungera i inomhusmiljö. På grund av att den 

använder sig av IR-ljus för bedömning av djupet kan kameran påverkas av annan IR-strålning 

och precisionen blir därför sämre i till exempel i starkt solljus. Det kan även uppstå förhållanden 

som gör att all belysning utgår, vid strömavbrott på grund av till exempel brand eller sabotage. 

Systemet måste därför kunna fungera även i mörker. Då Kinect använder sig av IR-ljus bör inte 

apparaturen vara beroende av synligt ljus för att fungera. Vid mindre test där Kinects funktion 

testades i mörker framgick det att en person kan detekteras utan problem, se Bilaga A. Eftersom 

Kinect-kameran inte är beroende av synligt ljus bör precisionen vara lika bra i mörker som i 

ljus. Dock har ingen studie gjorts för att bekräfta detta antagande. 

4.2.2 Detektion av personer 

I normala tillstånd finns det möjlighet för en användare att visuellt detektera personer vid 

användning av Kinect v2:s RGB-kamera. I detta fall krävs en person som visuellt avläser Kinect 

v2 för att bedöma antalet personer i bilden samt deras position. För att information ska gå från 

Kinect v2 till användare krävs digitalisering och automatisering av systemet. Med en mjukvara 

som exempelvis applikationen Body Basics som avläser konturer på personer och punktvis 

detekterar dem ges möjlighet att informera användare och andra system, med hjälp av 

koordinater, att det befinner sig en eller flera personer i bilden samt vilken position dem har.  

Vid utrymning av större byggnader som exempelvis gallerior kan stora folkmassor passera 

systemet samtidigt. Behovet som Kinect v2 ska uppfylla är inte nödvändigtvis att detektera alla 

personer i en folkmassa, utan fokus vid stora folksamlingar är att övergripande studera 

rörelsemönster för att vidare kunna vägleda de utrymmande. Vid mindre folksamlingar ska 

Kinect v2 kunna detektera de personer som är kvar i byggnaden för att kunna assistera 

räddningstjänst samt tillhandahålla information för att leda kvarvarande personer ut ur 

byggnaden på ett säkert sätt. 

Microsoft Kinect går ut med information om att Body Basics för Kinect v2 har kapacitet att 

detektera 6 personer med 25 sammanhängande punkter per person. I en studie av Chen et al. 

(2016) detekteras 9 personer punktvis med en punkt per person, vilket tyder på en kapacitet att 

detektera fler än 6 personer samtidigt. Författarna har inte funnit information angående Kinect 

v2:s kapacitet gällande detektion av maximalt antal personer.  

För dynamisk vägledning finns ett behov av att digitalisera detektion genom att använda Body 

Basics för att få systemet att tillhandahålla indata för vidare utrymningsstrategier. Genom att 

Kinect v2 punktvis lokaliserar personer i en byggnad framkommer möjlighet att vidare 

automatisera dynamisk vägledning och på så sätt effektivisera utrymningsförloppet. Eftersom 

applikationens precision för att detektera personer innehar brister vid detektion av personer i 

profil, krypandes samt liggandes personer, se avsnitt 4.2.1, resulterar det i osäkerheter angående 

antal personer som detekteras.  

För att kunna uppfylla de funktionskrav som ställs måste Kinect kunna täcka in stora utrymmen. 

Avsikten med ett tekniskt informationssystem för utrymning är att kunna detektera och spåra 
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personer i en byggnad. Därför måste systemet vara heltäckande och kunna ge en bild av 

samtliga delar, framförallt stora utrymmen där det inte går att avgöra personers placering med 

enklare medel. Ett problem med Kinect är därför dess korta räckvidd. Microsoft Kinects 

precision är studerad inom dess definierade funktionsområde, det vill säga 0,5-4.5 m från 

kameran (Microsoft, 2016a). Dock har studier visat att tillförlitlig detektion av personer kan ske 

på längre avstånd en de 4.5 m som angivits av Microsoft. Chen et al. (2016) visar på detektion 

av en person på upp till 10 m från Kinect v1 vilket antyder att Kinect har potential att med 

tillräckligt bra precision bestämma personers placering på längre avstånd än vad som definierats 

av Microsoft. För att kunna täcka in större ytor skulle en möjlighet vara att använda flera 

sammankopplade Kinect-apparaturer (Darby et al., 2016). Risken som finns när flera Kinects 

används samtidigt är att om de är vända mot varandra kan den utsända IR-strålningen från 

respektive apparatur tar ut varandra och medför då att djupet inte kan bestämmas. I försök med 

flera Kinect har apparaturerna satts brevid varandra för att täcka in en längre sträcka (Yuan et 

al., 2013; Seer et al., 2014a; Seer et al., 2014b) och på så sätt minskas risken för de stör 

varandra.  

Kinect har en så pass kort räckvidd att det är en stor brist som måste åtgärdas för att systemet 

ska vara användbart för utrymning. Att använda multipla Kinect är ett alternativ om de kan 

placeras så att de inte stör varandra. Även fast flera Kinects används kan det ändå bli problem 

att täcka in stora utrymmen eller rum som har hög takhöjd. Det kan också bli ekonomiskt 

ohållbart att sätta upp alltför många kameror även fast en Kineckapparatur är relativt billig. Ur 

ett estetiskt perspektiv är det kanske heller inte hållbart att ha dessa kameror utplacerade överallt 

i byggnaden.  

4.2.3 Beteende- och rörelsemönster 

Microsoft Kinect har potential till att kunna spåra beteende- och rörelsemönster hos människor. 

Darby et al. (2016) menar på att flera sammankopplade Kinect-kameror har potential att i 

framtiden användas för att spåra människors ansikts- och kroppsrörelser. Apparaturen är från 

början utvecklad för spelindustrin och syftet är att den ska kunna läsa av en persons rörelser så 

att användaren kan interagera med spelet genom att endast använda sin kropp. Kinect är alltså 

utvecklad för att kunna läsa kroppsrörelser och har därför god potential till att kunna läsa 

rörelse- och beteendemönster. Dock är räckvidden för kort, se avsnitt 4.2.2, och det finns 

begränsningar kring antal personer den samtidigt klara av att göra detta för (Ferrara et al., 2014). 

Kinect har framförallt studerats i olika medicinska och ergonomiska sammanhang där det är just 

dess förmåga att spåra personers rörelser på ett väldigt precists sätt som är av stor betydelse 

(Dolatabadi et al., 2016; Geerse et al., 2015; Noonan et al., 2015). Detta har gjort Kinect till ett 

väldigt användbart program inom dessa områden. Inom utrymning är behovet inte lika stort av 

att spåra rörelser på ett väldigt precist sätt utan här är det viktigare med övergripande 

information, till exempel åt vilket håll tenderar personerna att gå åt, verkar de se 

utrymningsvägen och så vidare. Däremot om systemet är tänkt att användas för att förebygga 

hot och risker som utgörs av personer i byggnaden är det av större vikt att Kinect klarar av att 

läsa ett mer detaljerade beteendemönster. Idag finns ett ökande behov av att kunna identifiera 

personer i folkmassor vilket har medfört diskussioner kring övervakningssystem som kan utföra 

ansiktsigenkänning (Larsson, 2016a; Larsson, 2016b). Fördelen med Kinect är att den har 

möjlighet till ansiktsigenkänning samtidigt som det också kan undvikas genom att istället 

identifiera rörelse- och beteendemönster utifrån djupsensorn. På så sätt är det möjligt att minska 

integritetsproblematiken men samtidigt öka säkerheten. 
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4.2.4 Funktion i rök 

Microsoft Kinect v2 fungerar sämre i delvis rökfyllda förhållanden jämfört med under normala 

förhållanden med full sikt. I avsnitt 3.5 kan analysen av resultaten från försöken i rök ses. Då 

IR-strålningen från Kinect ligger så pass nära det synliga ljuset är det svårt att avgöra om IR-

kameran ger bättre bilder än RGB-kameran. Att IR-kameran verkar med en våglängd strax intill 

synligt ljus, leder till att rökpartiklarna i luften absorberar och sprider ljuset till en högre grad än 

om kameran hade verkat med en längre våglängd, vilket leder till försämrad precision.  

Eftersom IR-ljuset återkommer i mindre mängder och med en lägre intensitet till djupsensorn 

erhåller endast delar eller inget av omgivningen när rummet är delvis fyllt med rök. Eftersom 

sikten minskar och ljuset hindras av rökpartiklar försämras räckvidden på Kinect v2 ytterligare 

och ingen djupbild går att få fram. Eftersom precisionen försämras och räckvidden minskar, 

avtar Microsoft Kinect v2:s möjligheter att detektera en person genom rök och på så sätt 

minskas även möjligheten att läsa av beteende- och rörelsemönster.  

Vid utrymning av en byggnad är det inte ovanligt att rök kan förekomma. Detta medför att 

Kinects dåliga funktion i rök blir en begränsning för apparaturens användning som tekniskt 

informationssystem för utrymning. 

4.3 Jämförelse av tekniska system för utrymning 
För att kunna avgöra vilket av samtliga tekniska system som kan anses vara bäst att använda 

som informationssystem för utrymning jämförs samtliga system som klarar av att svara på fråga 

tre och fyra. Systemen jämförs endast utifrån de egenskaper som krävs för att kunna svara på 

fråga tre. 

I Tabell 1 kan en sammanställning av de olika tekniska systemen ses samt de faktorer som anses 

ha störst betydelse för systemens funktion vid utrymning. Tillförlitligheten mäts med en 

kvalitativ skala med nivåerna dålig, ganska bra och bra.  

Tabell 1. En sammanställning av de undersökta tekniska systemen med avseende på faktorer som är av stor vikt för 

de ska vara användbara vid utrymning av en byggnad. Även en ungefärlig uppskattning av skillnader i pris mellan 

systemen presenteras. 

Tekniskt system Fungerar i 

mörker 

Fungerar i 

rök 

Ger 3D-

koordinater 

Tillförlitlighet 

Tryckkänsliga 

mattor 

Ja Ja Ja Dålig. Inte bara människor 

som kan ge utslag. 

Mobiltelefoner Ja Ja Ja Dålig. En mobiltelefons 

placering motsvarar inte 

alltid en människas. 

Trådlösa 

sensornätverk 

Ja Ja Ja Ganska bra. Reliabiliteten 

minkar för personer i 

rörelse. 

Videoanalys Nej Nej Nej Ganska bra. Fungerar endast 

bra under normala 

förhållanden. 

Värmekameror Ja Ja Nej Bra. Fungerar under olika 

förhållanden. 

Microsoft Kinect v2 Ja Nej Ja Bra. Kan bestämma 

människors placering i 

rummet. 
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Tryckkänsliga mattor, mobiltelefoner och trådlösa sensornätverk fungerar alla tre i de olika 

miljöer som kan uppstå då en byggnad måste utrymmas. De kan även ge information om 

personers placering i en byggnad genom 3D-koordinater. För tryckkänsliga mattor och 

mobiltelefoner är dock tillförlitligheten alltför låg för att de ska kunna användas som tekniska 

informationssystem vid utrymning. Trådlösa sensornätverk har något bättre tillförlitlighet, men 

då reliabiliteten sjunker när personer är i rörelse anses detta system inte heller nå upp till den 

nivå som krävs. 

De system som anses bäst lämpade för att fungera som tekniskt informationssystem vid 

utrymning är videoanalys, värmekameror och Microsoft Kinect v2. Videoanalys genom vanliga 

videokameror fungerar bra under normala förhållanden, men fungerar inte i mörker eller rök och 

kan inte ge 3D-koordinater för människors placering. Det kan argumenteras för hur stora 

utrymmen som sikten försämras i vid utrymningssituationer. Videoanalys kan vara användbart 

om det endast är mindre rökspridning och om belysningen inte påverkas. Dock kan det inte tas 

för givet utan för att ett system ska vara användbart bör det kunna fungera i mörker och vid 

begränsade mängder rök. 

Till skillnad från videokameror fungerar värmekameror även vid nedsatt sikt och i mörker. 

Systemet har en god tillförlitlighet, men kan inte ge en 3D-bild av sin omgivning. Microsoft 

Kinect v2 kan däremot bestämma objekts placering i tre dimensioner samt fungera i mörker, 

men inte i rök. Kinect har över lag en god tillförlitlighet, men har vid försök visat på att 

programmet Body Basics ibland felfungerar och detekterar av misstag objekt som människor, se 

avsnitt 3.5. 

De system som har störst potential att kunna användas som tekniska informationssystem vid 

utrymning anses vara värmekameror och Microsoft Kinect v2. Den största nackdelen med 

Kinect är att räckvidden inte är tillräcklig för att kunna täcka in stora utrymmen på ett hållbart 

sätt till skillnad från värmekameror som har en för ändamålet gångbar räckvidd. Dock är 

möjligheten att bestämma objekts position i rummet en avgörande faktor för att systemet ska 

kunna användas vid utrymning för dynamiska vägledningssystem vilket i dagsläget endast 

Kinect karar av att göra. Både system med värmekameror och Microsoft Kinect v2 måste 

förbättras för att kunna användas som tekniskt informationssystem vid utrymning. 

4.4 Påverkan på riskbilden  
I följande avsnitt utvärderas Microsoft Kinect med hänsyn till risk. I denna utvärdering 

förutsätts Kinect fungera som ett heltäckande system med tillfredsställande funktion i rök. För 

att utvärdera riskeffekten på människor som genereras av användning av Microsoft Kinect i 

smarta byggnader appliceras och utvärderas de olika stegen av riskhanteringsprocessen 

beskrivna i avsnitt 2.3.2.  

4.4.1 Riskidentifiering 

En inledande del i riskhanteringsprocessen är att identifiera olika möjliga risker i form av 

scenarier och vilka konsekvenser som kan uppkomma till följd av en sådan händelse. Genom att 

samla in data kring hur byggnaden används, var människorna är placerade, deras rörelsemönster 

och beteende finns möjligheten att minimera en del risker och dess konsekvenser. Kinect fyller 

därför inte endast en funktion vid utrymning, utan kan även användas för att samla in data under 

normala förhållanden vilken sedan kan användas för att minska risker och skapa en säkrare 

byggnad. Exempelvis kan data samlas in angående till vilken grad olika utgångar används samt 

persontätheten i olika delar av byggnaden. Om riskkällan exempelvis är lokaliserad på en plats 

där få eller inga personer befinner sig kan systemet ge information om att konsekvenserna av 

denna händelse minimeras då risken för skada på människors hälsa är liten. På motsvarande sätt 

skulle Kinect till exempel kunna användas i en arena för att varna om persontätheten blir för hög 
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och det uppstår en risk för att personer skadas eller kläms till döds. Vidare kan informationen 

från systemet användas för att ta fram riskscenarier som är anpassade efter den aktuella 

byggnaden och dess användning så att scenarierna blir så verklighetstrogna som möjligt. Bland 

annat kan de största riskerna identifieras genom ett scenario där den mest använda utgången 

blockeras och därefter analysera situationen utefter det scenariot.  

Eftersom Microsoft Kinect v2 kan ha en liknande funktion som ett övervakningssystem finns 

potential att även upptäcka riskkällors placering och analysera fortsatt utveckling av risken i 

fråga. Vidare kan systemet även identifiera potentiella nya risker som uppstår till följd av en 

händelse, vilket med ett kontinuerligt informationsflöde kan leda till att assistans för de mest 

utsatta personerna i en byggnad prioriteras och på så sätt minska konsekvenserna av en oönskad 

händelse.  

Ur räddningstjänstens perspektiv ger information om människors placering möjligheten att mer 

kvalificerat välja en baspunkt. Detta medför att riskerna för både rökdykare och personerna som 

befinner sig i byggnaden minskas och räddningstjänsten kan utföra en mer effektiv insats.  

Ett tekniskt informationssystem som exempelvis Microsoft Kinect v2 kan medföra att oönskade 

händelser upptäcks fortare vilket kan medföra det går att agera tidigare och åtgärdas snabbt. 

Terrorattentat är en risk som skulle kunna identifieras i ett tidigt skede eller till och med innan 

attentatet sker. Med hjälp av Kinect skulle det vara möjligt att upptäcka misstänksamma 

rörelsemönster genom att till exempel identifiera en obehörig som befinner sig på en plats där 

de inte borde vara. Alternativt identifiera en person som tycks röra sig i ett upprepande 

misstänksamt mönster. Under ett attentat finns möjligheten att identifiera gärningsmännen 

genom att exempelvis avläsa vilka personer som rör sig mot folkströmmen samt tycks bära 

vapen.  

4.4.2 Riskanalys 

Ett system med Kinect kan även användas vid konstruktion av riskanalyser. Genom att använda 

information kring människors positioner och rörelsemönster i en byggnad kan detta underlätta 

framtagandet av troliga riskscenarier som skulle medföra de största konsekvenserna. 

Vid analys och beräkning av risker görs en avvägning mellan sannolikheten av att en oönskad 

händelse inträffar och konsekvenserna av händelsen. Konsekvenser av en händelse beror på vad 

som är skyddsvärt, vilket kan ses som sårbarheter i ett system. I denna studie ligger fokus på 

människors liv och hälsa som skyddsvärda objekt, varefter analysen fokuserar på att minimera 

risker och sårbarheter i form av, samt som påverkar, människors liv och hälsa.  

För att analysera och beräkna risker är information en kritisk faktor. Ju mer information som 

finns att tillgå, desto bättre och säkrare kan riskanalysen oftast göras. Då Microsoft Kinect v2 

tillgodoser kartläggning av människors position i byggnader kan information om folktäta, mer 

sårbara, områden erhållas. Med hjälp av denna information kan riskanalysen förbättras då det 

lättare går att bedöma sannolikhet och konsekvens för respektive händelse. 

4.4.3 Riskvärdering 

Efter en analys av riskerna genomförts görs riskvärderingen där det avgörs om riskerna ligger på 

en acceptabel nivå eller inte. Eftersom information om personers position i byggnader kan ge 

bättre underlag för att analysera sårbarheter kan Microsoft Kinect v2 även ge bättre möjlighet 

för en kvalificerad värdering av riskerna. 
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4.4.4 Riskkontroll och uppföljning 

Effekter i tidigare delar av riskhanteringsprocessen påverkar även riskkontroll och uppföljning. 

Med ett kontinuerligt informationsflöde och mer underlag för bedömning kan åtgärder tas som 

fokuserar på de mest sårbara områdena i en byggnad. Uppföljningen fungerar sedan genom att 

följa hur riskbilden förändras efter det att åtgärder vidtagits. Ett exempel är om data som tas in 

påvisar att en utgång används av en betydligt större andel av personerna i byggnaden. Det är då 

möjligt att ändra eller förtydliga andra utgångar och därefter studera hur andelen personer som 

använder olika utgångar förändras. Efter en åtgärd fortskrider sedan insamling av data och 

riskkontroll samt uppföljning fortsätter iterativt tills tillfredsställande resultat erhålls.  

Utrymningsstrategier är som nämnt i avsnitt 2.1.1 en del av ett dynamiskt vägledningssystem. I 

detta fall kan informationen användas som underlag till vägledning för att genom tekniska 

system hjälpa människor att utrymma. Med hänsyn till uppföljning kan information som erhålls 

av Microsoft Kinect användas för att studera rörelse- och beteendemönster i en byggnad. 

Ytterligare kan även informationen användas för att undersöka hur personerna i en byggnad rör 

sig, dels under normala förhållanden men även vid en utrymning. Vidare kan uppföljningen 

bestå av utrymningsstrategier som implementeras i dynamiska vägledningssystem med hänsyn 

till rörelsemönster specifika för den aktuella byggnaden och på så sätt kontinuerligt utveckla det 

dynamiska vägledningssystemet.  

Räddningstjänsten går en mer direkt riskkontroll till mötes då de genomför en insats. Med direkt 

riskkontroll menas att en händelse har inträffat och räddningstjänstens uppgift är att minimera 

dess konsekvenser. Med hjälp av information från Kinect kan räddningstjänsten veta var faran 

finns och var personer befinner sig i byggnaden vid ankomst. Utefter det kan räddningstjänsten 

påbörja sin insats i direkt anslutning till faran samt de mest utsatta personerna. På så sätt kan 

räddningstjänsten anpassa sin insats för att minimera risker för både rökdykarna och personer i 

byggnaden. 

4.5 Risker med tekniska system 
Införande av tekniska informationssystem för underlätta och öka säkerheten för människor i 

byggnader vid utrymning har inte bara en riskreducerande effekt utan kan även medföra nya 

risker. Införande av tekniska system som exempelvis Microsoft Kinect kan leda till en falsk 

känsla av trygghet. Risken finns att allt för stor tillit sätts till dynamiska vägledningssystem 

vilket gör att andra säkerhetshöjande åtgärder försummas. Sett ur de utrymmandes perspektiv 

kan det leda till att de bortser från sina egna instinkter och väljer t.ex. en rökfylld 

utrymningsväg om systemet föreslår den som säker. Vidare finns en möjlighet att 

utrymningsövningar struntas i om personerna i byggnaden förutsätter att det dynamiska 

vägledningssystemet kommer guida dem ut. För räddningstjänsten skulle en för stor tillit till det 

tekniska informationssystemet kunna medföra att de egna säkerhetsrutinerna vid rökdykning 

försummas om det förutsätts att alla faror blivit identifierade. Dessutom finns risken att 

människor glöms kvar i byggnaden om systemet misslyckas med att lokalisera dessa och 

räddningstjänsten inte gör en omfattande genomsökning av byggnaden. Sett till fastighetsägaren 

är det möjligt att underhåll av statiska utrymningsskyltar och utrymningsplaner försummas då 

dessa inte längre ses som nödvändiga för utrymning. 

Det finns även en risk att när ett tekniskt system har implementerats kan installatören förutsätta 

att det i fortsättningen ska fungera av sig själv. Det blir en slags avbockningsillusion där en 

riskreducerande åtgärd införts för att minska de befintliga riskerna och ingen uppföljning eller 

kontinuerlig kontroll av systemet görs. Tekniska system kan vara väldigt känsliga och det gäller 

att det finns rätt kompetens och kunskap tillgänglig så att ett felfungerande system kan 

upptäckas och åtgärdas i rätt tid. Eftersom det tekniska informationssystemet alltid är igång bör 

ett fel upptäckas men i samband med det dynamiska vägledningssystemet ska det regelbundet 
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kontrolleras för att säkerställa tillfredsställande funktion. Om ett tekniskt system fallerar måste 

det finnas en plan hur detta ska hanteras och att utrymning fortfarande kan ske på ett säkert sätt. 

Användning i större utsträckning av tekniska system medför också nya typer av risker. Tekniska 

system kan medvetet utsättas för sabotage via hackare som tar sig in och ändrar systemet eller 

stänger av det helt. För utrymning på grund av terroristattentat eller liknande finns en risk att ett 

tekniskt informationssystem för utrymning hackas och gärningsmännen kan då styra människor 

mot faran istället för i säkerhet. Dessutom kan de potentiellt få fram känslig information som 

t.ex. var det befinner sig flest människor eller vilka vägar ut ur byggnaden som oftast används. 

För att minimera dessa risker krävs ett aktivt arbete kring IT-säkerhet för att ingen obehörig ska 

kunna få tillgång till känsligt material eller kunna omprogrammera dynamiska 

vägledningssystem. 

Vidare är samtliga tekniska system beroende av ström för att kunna fungera. Det är därför 

viktigt att säkerställa att systemet även kan fungera vid strömavbrott. Eftersom strömavbrott kan 

uppstå vid brand eller vid ett attentat finns annars risken att systemet inte fungerar när en 

byggnad ska utrymmas.  
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5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras den genomförda studiens resultat och upplägg. Vidare vävs även tankar 

och idéer in kring hur fortsatta studier kan bedrivas för att vidare undersöka Microsoft Kinects 

möjlighet att fungera som tekniskt informationssystem vid utrymning. Samtliga förslag på 

framtida forskning presenteras även kortfattat i avsnitt 5.1. 

Utifrån den genomförda utvärderingen framgår det att Microsoft Kinect v2 har en god precision, 

en förmåga att detektera personer samt bestämma deras position i djupled. Apparaturen fungerar 

även i mörker och anses vara ett av de tekniska system som undersöks som har, tillsammans 

med värmekameror, bäst potential att fungera som ett tekniskt informationssystem vid 

utrymning. Eftersom Kinect har flera olika apparaturer inkluderade i utrustningen finns potential 

för flertalet användningsområden i olika miljöer, som exempelvis vid mörker eller situationer 

där faran identifieras genom att studera personers beteende- och rörelsemönster. Detta 

examensarbete påvisar även att Kinect kan, genom djupsensorn, bestämma personers position i 

en byggnad. Vidare har Kinect potential att tillhandahålla personers position via koordinater och 

ge en överblick i realtid, som i tur kan digitaliseras och automatiseras för att användas i 

dynamiska vägledningssystem. Eftersom Kinect erhåller information i form av koordinater 

anses systemet inte nödvändigtvis vara alltför tekniskt krävande, vilket kan bidra till en hög 

kostnadseffektivitet. Kinect anses innehålla de komponenter som krävs för att vara ett komplett 

tekniskt informationssystem för utrymning. Dock krävs utveckling av de ingående 

komponenterna för att uppfylla de krav som ställs på ett tekniskt informationssystem. De 

huvudsakliga brister som påvisats för användning av Kinect vid utrymningssituationer är dess 

korta räckvidd och dess dåliga funktion i rök.  

Microsoft Kinect v2:s precision, detektionsförmåga samt förmåga att analysera beteende och 

rörelsemönster har endast analyserats och utvärderats utifrån tidigare genomförda studier. Inga 

nya försök har gjorts i detta arbete för att vidare undersöka dessa parametrar eftersom den 

information som finns tillgänglig anses tillräckligt bra och väldokumenterad. Däremot finns det 

andra parametrar som har betydelse för utrymning som skulle behöva undersökas vidare. För att 

bättre kunna bedöma Kinects nuvarande potential att användas som tekniskt informationssystem 

för utrymning, bör tester utföras för att avgöra på hur långa avstånd Kinect kan detektera en 

människa med endast en punkt då tidigare studier visat att detta är möjligt (Chen et al., 2016). 

Vidare bör det även testas hur många personer Kinect maximalt klarar av att detektera på 

samma gång om dessa spåras med hjälp av endast en punkt. Med hjälp av denna information 

kan en bättre förståelse fås kring Kinects kapacitet i dagsläget och vilka eventuella förbättringar 

som krävs för att den ska kunna användas inom området utrymning. 

I studiens experimentella del undersöktes Kinects funktion i rök genom verkliga försök i en 

övningscontainer. Resultatet visade på att Kinect fungerar dåligt även vid mindre mängder rök 

vilket medförde resonemang kring att en längre våglängd på den utskickade IR-strålningen från 

djupsensorn och IR-kameran bör ge en bättre funktion i rök. Vid experimenten valdes att 

använda konstgjord rök och rök från brinnande heptan då de innehåller olika stora partiklar. För 

att säkerställa att det verkligen var rökens partikelstorlek som avgjorde hur Kinect presterade 

kunde fler försök utförts innehållande rök med mindre partiklar. Dock bör partiklarna i röken 

som bildas i en rumsbrand inkludera ett bredare intervall i storleksordning än det som uppstår 

för heptanbranden. Fler försök hade bidragit till att stärka hypotesen om att partiklarnas storlek 

har betydelse för hur väl Kinect presterar, men inte gett mer information kring hur Kinect 

presterat vid en mer realistisk brand. Ytterligare hade fler försök även bidragit till bättre 

validitet beträffande vid vilken sikt Kinects olika ingående komponenter och applikationer 

upphör att erhålla tillfredsställande resultat.  



48 
 

En ökad våglängd skulle inte bara förbättra Kinects funktion i rök utan även dess räckvidd 

(Beeson & Mayer, 2008). Om en längre våglängd på det ljus som skickas ut för att få fram en 

3D-bild av omgivningen används är chansen större att detektion av människor kan ske på längre 

avstånd än tidigare. Eftersom Kinect är tänkt att användas som ett tekniskt informationssystem i 

större mer komplexa byggnader är räckvidden en kritisk faktor för att Kinect ska kunna 

användas för utrymning. Det är därför viktigt att Kinects räckvidd undersöks vidare och 

förbättras. Efter vidare förbättring av räckvidden bör försök utföras i en mer verklig miljö i 

större skala.  

Om Microsoft Kinect skulle installeras i en byggnad finns det flera saker som bör tas hänsyn 

till. På grund av att Kinect inte presterar speciellt bra i rök samt att dess räckvidd för 

djupsensorn inte är lika bra som för en vanlig videokamera är apparaturens placering viktig. 

Genom att inte placera den högst uppe vid taket utan en liten bit ner, förslagsvis ovanför dörrar 

eller i likande höjd, ökar chansen att kameran inte utsätts för rök och den kan därmed prestera 

bättre under en längre tid. Här bör det forskas mer kring utformningen av ett tekniskt system för 

utrymning med Kinect. Aspekter som var apparaturerna ska vara placerade för att fungera 

optimalt, huruvida det behöver vara ett heltäckande system eller om det räcker med att endast 

vissa utrymmen övervakas samt om det går att kombinera med andra system för personräkning 

för att få ett system som uppfyller den satta kravnivån. Ytterligare bör funktionen av flera 

sammankopplade Kinect undersökas för möjlighet att utveckla ett heltäckande system. Flera 

sammankopplade Kinect skulle även delvis kunna vara en lösning på brister i utrustningens 

räckvidd. Vidare behöver samspelet mellan ett tekniskt informationssystem för utrymning och 

dynamisk vägledning fastställas. För att kunna avgöra vad Kinect eller något annat system ska 

kunna klara av för att förse dynamiska vägledningssystem med den information som krävs, 

måste det klargöras mer exakt hur system för dynamisk vägledning är tänkta att fungera.  

Till skillnad från dynamiska vägledningssystem har räddningstjänsten inte samma behov av ett 

fast installerat tekniskt informationssystem i en byggnad. Istället kan de hämta önskad 

information på andra sätt. Robotar utrustade med Microsoft Kinect skulle kunna vara ett sätt att 

få fram information om var kvarvarande personer befinner sig och på så sätt minska den risk 

som rökdykarna utsätts för. Dock ställer detta inte bara stora krav på att Kinect ska klara höga 

temperaturer och rök, utan även på robotens möjlighet att ta sig runt i en byggnad. Frågan är om 

det är mer effektivt att skicka in en robot än rökdykare. Vid rökdykning handlar det om att rädda 

människoliv och det finns inte så stora tidsmarginaler. Rökdykare skulle också kunna utrustas 

med en Kinect-kamera på hjälmen så att de kan se genom rök och på så sätt söka igenom rum 

fortare. Detta förutsätter dock att Kinect klarar av att se genom tjock rök som det mänskliga 

ögat inte klarar. På grund av Kinects dåliga funktion i rök är detta något som inte är möjligt i 

dagsläget. Genom att öka våglängden på Kinects IR-ljus förbättras dess prestation i rök, vilket 

gör att användning av Kinect för rökdykare kanske blir möjligt i framtiden. Överlag anses 

räddningstjänsten ha större nytta av ett fast installerat tekniskt informationssystem i större 

byggnader då information kan fås direkt vilket sparar tid. 

En av anledningarna till varför Microsoft Kinect är en så pass intressant produkt är för att den 

har flera olika typer av kameror samlade i en apparatur vilket gör den användbar inom många 

områden. Framförallt att den kan ge 3D-bilder av sin omgivning och dessutom spåra personers 

rörelse är något som många ser som användbart. Frågan är om Kinect anpassas till 

utrymningsområdet genom att förses med en längre våglängd på IR-strålningen om priset 

fortfarande kommer kunna hållas så pass lågt som det faktiskt är idag. Kinects relativt billiga 

pris beror till stor del att den är framtagen av en teknikjätte för en marknad som är så otroligt 

stor vilket gör att många enheter kan säljas. För ett så pass smalt användningsområde som 

utrymning kan en ändring i apparaturen medföra ett alltför högt pris. Ett alternativ kan vara att 

kombinera andra system med Kinect så att det utöver utrymning även kan ha andra 
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användningsområden. Till exempel skulle Kinect utöver utrymning även kunna användas som 

system för att förhindra inbrott och fungera som passersystem och på så sätt användas generellt 

för utveckling av smarta byggnader. Andra alternativ är att undersöka om det finns andra system 

som skulle ha potential att användas som tekniskt informationssystem för utrymning. Vilket 

konstaterats i jämförelsen mellan de undersökta tekniska systemen i avsnitt 4.3, anses 

värmekameror ha potential till att kunna användas för denna tillämpning. Dock krävs mer 

forskning kring detta för att kunna säga hur bra det skulle fungera. 

Användning av ett tekniskt informationssystem medför även risker i form av tillförlitlighet till 

systemet. Risken är att det kan medföra en falsk trygghet, om systemet påvisar att situationen är 

okej så antas informationen vara sann. Det krävs därför utveckling av robusthet hos systemet 

gentemot förhållanden i omgivningen som exempelvis extrema temperaturer men även 

gentemot utomstående faktorer som sabotage och tekniska antagonistiska hot.  

Riskreduktion erhålls ofta i utbyte mot personlig integritet, då det förekommer obehag av att 

vara övervakad. Beroende på vilka komponenter och applikationer som nyttjas av Kinect kan 

övervakningen anpassas till situationen. Kinect medför möjligheten att övervaka personers 

positioner och rörelser utan att faktiskt identifiera personer. Vid en förhöjd fara kan Kinect även 

användas för att identifiera personer och närmare studera beteendemönster.  

5.1 Framtida forskning 
Nedan presenteras kortfattat en sammanställning av de förslag som tagits upp i diskussionen 

angående fortsatt forskning kring Kinect och tekniska informationssystem för utrymning. 

Följande punkter anses vara av intresse: 

 Undersöka hur många personer och vid vilka avstånd Kinect v2 kan detektera en 

människa om detektion sker endast med hjälp av en punkt. 

 Undersöka hur Kinect v2:s räckvidd och förmåga att fungera i rök förändras med en 

ökad våglängd på den utskickade IR-strålningen. 

 Undersöka vilken potential värmekameror har att fungera som tekniskt 

informationssystem för utrymning. 

 Undersöka vilken placering Kinect bör ha för optimal användning. 

 Undersöka användning av flera sammankopplade Kinect för att få ett heltäckande 

system. 

 Undersöka möjligheten att kombinera Kinect med andra system för personräkning och 

positionering. 

 Fastställa utformning av samspelet mellan ett tekniskt informationssystem och ett 

dynamiskt vägledningssystem. 
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6 Slutsatser 
Kinect kan med god precision erhålla personers position vid användning av djupsensorn under 

normala siktförhållanden. Kinect har även kapacitet att detektera och spåra flertalet personer 

samtidigt. Dock krävs en utveckling av applikationen Body Basics för att kunna användas som 

spårningssystem eftersom detektion av en person inte sker då personen står i profil, sitter eller ligger 

ner. I Chen et al. (2016) används en spårningsalgoritm som baseras på bakgrundssubtraktion vilken 

visar potential för användning i smarta byggnader.  

Detta examensarbete har inte fokuserat på praktisk tillämpning av spårning av beteende- och 

rörelsemönster eftersom det inte är ett krav för att ett system ska kunna användas för utrymning. 

Utifrån litteraturstudien dras slutsatsen att Kinect har potential till spårning av beteende- och 

rörelsemönster. Områden Kinect har potential att användas inom är exempelvis anstiktsigenkänning 

och detektion av avvikande misstänksamma rörelsemönster.  

Slutsatsen som dras utifrån experimenten är att Kinect i dess nuvarande utformning inte kan detektera 

personer i varken helt eller delvis rökfyllda miljöer. Främsta anledningen till att Kinect inte kan 

detektera en person i rök är på grund av våglängden på IR-kameran. Ljuset som IR-kameran använder 

är för nära synligt spektra vilket gör att djupsensorn inte kan detektera en person i rök. 

För användning av Kinect för utrymning i större mer komplexa byggnader krävs dock en ökad 

våglängd på det ljus Kinect emitterar vid användning av IR-kameran och djupsensorn. En ökad 

våglängd ger bättre möjligheter för användning i rök samt en ökad räckvidd för djupsensorn (Beeson 

& Mayer, 2008), vilket är en kritisk aspekt vid användning i större mer komplexa byggnader.  

Sett ur ett riskperspektiv har Kinect som ett tekniskt informationssystem möjlighet att minska risken 

för personer i byggnader samt för räddningstjänsten under insatser. Genom att erhålla information om 

personer position i en byggnad ges möjligheten att via dynamiska vägledningssystem assistera 

personer vid utrymning. Informationen kan även användas av räddningstjänsten för att välja 

angreppsväg i anslutning till utrymmandes position och på så sätt effektivisera insatsen och minska 

risken för rökdykare. 

Ytterligare forskning om och utveckling av Microsoft Kinect som informationssystem för utrymning 

krävs för att implementera användning av Kinect i dynamiska vägledningssystem. Kinect är en 

utrustning som inkluderar de komponenter som behövs för att användas som tekniskt 

informationssystem vid utrymning. Dock krävs utveckling av komponenter samt mjukvara för att 

användas som tekniskt informationssystem i smarta byggnader. 
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Bilaga A – Undersökning av Kinect v2:s och funktionen Body Basics kapacitet 

I denna bilaga redovisas de mindre experiment som genomförts med Microsoft Kinect v2 och 

tillhörande program Body Basics för att fastställa deras kapacitet. Fem olika försök genomfördes där 

Kinects förmåga att detektera en person i olika positioner samt dess förmåga i mörker och genom glas 

testades.  

Försök 1. Detektion av stillastående person 
I följande försök står en stillastående person framför Kinect-kameran. Armarna hänger längs med 

sidan och kroppen är vänd mot kameran. Programmet Body Basics används för att se om personen 

detekteras. 

Resultat 

Nedan i Figur A.1-2 visas bilder från försöket. Figur A.1 visar endast detektion med funktionen Body 

Basics. Figur A.2 till vänster visar detektion av personen i en färgsatt djupbild och bilden till höger 

visar personen i djupsensorn. 

 

Figur A.1 Detektion från Body Basics av person vänd mot Kinect. 

 

 

Figur A.2 Detektion från Body Basics av person vänd mot Kinect i färgsatt djupbild och djupsensor. 
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Slutsats 

Personen detekteras, men armarnas position längs sidan ritas inte ut. Dock sätts ledpunkter ut vid 

armarna. Överlag bra detektion. 

Försök 2. Person i profil mot Kinect-kameran 
En stillastående person placeras framför Kinect-kameran i profil. Test görs även för att undersöka 

huruvida Kinect detekterar en person som går förbi i profil. 

Resultat 

Figur A.3-4 nedan visar resultatet från försöket. I Figur A.3 står personen stilla i profil mot kameran. 

Detektion med Body Basics sker ej. I Figur A.4 vänder sig personen mot kameran och detekteras då 

med Body Basics. 

 

Figur A.3 Brist på detektion av person i profil i färgsatt djupbild och djupsensor. 

 

 

Figur A.4 Detektion från Body Basics av person som vänder sig mot Kinect i färgsatt djupbild och djupsensor. 

Slutsats 

Programmet Body Basics detekterar inte personen i profil, utan endast när personen vänder sig mot 

kameran. Det går utan problem att se konturerna av personen utifrån djupkameran (med hög 

detaljgrad). 
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Försök 3. Liggande position 
Person ligger ner på golvet framför kameran. 

Resultat  

I Figur A.5 syns personen liggande nere i det högra hörnet. Personen detekteras inte med Body 

Basics. Dock syns konturerna relativt tydligt. 

 

Figur A.5 Brist på detektion av liggandes person i färgsatt djupbild och djupsensor. 

Slutsats 

Går inte att detektera med Body Basics. Konturerna syns dock på bilderna. Kan vara svårt att urskilja 

om personen är delvis dold eller om det finns mycket saker i rummet. 

Försök 4. Genom glas 
Test för att undersöka Kinects förmåga att detektera en person genom glas. En person stod på andra 

sidan av en glasskiva och Kinect-kameran placerades på andra sidan på olika avstånd från glaset. 

Resultat 

I Figur A.6 är Kinect-kameran placerad precis intill glaset. I Figur A.7 är Kinect-kameran placerad 

några centimeter ifrån glaset. 

 

Figur A.6 Detektion av person genom glas i färgsatt djupbild och djupsensor. 
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Figur A.7 Brist på detektion av person genom glas med mellanrum mellan Kinect och glaset i färgsatt djupbild och 

djupsensor. 

Slutsats 

Kameran fungerade som bäst när den placerades precis intill glaset. Den fungerade som sämst när den 

var placerad några centimeter ifrån och helt ok på avstånd längre än 1 dm. Skelettet kommer upp via 

Body Basics när Kinet-kameran är placerad nära glaset. Reflektion från ljus i glaset verkar ha en 

negativ effekt på Kinects förmåga att registrera sin omgivning. 

Försök 5. Mörker 
Testpersonen befann sig i ett nedsläckt rum för att undersöka hur Kinect fungerar i mörker. 

Resultat 

Figur A.8-9 nedan visar detektion av en person i mörker. Figur A.8 visar endast detektion i Body 

Basics. Figur A.9 visar detektion med Body Basics i djupbilderna.  

 

Figur A.8 Detektion från Body Basics av person, i mörker, vänd mot Kinect. 
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Figur A.9 Detektion från Body Basics av person, i mörker, vänd mot Kinect i färgsatt djupbild och djupsensor. 

Slutsats 

Kinect-kameran fungerar bra i mörker. Ingen skillnad kunde ses mellan dess funktion i mörker 

respektive ljus. 
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Bilaga B – Kalibrering av siktmätare 

I följande bilaga beskrivs användning, analys och beräkningar för kalibrering siktmätarna. 

Kalibreringen görs för att avgöra korrelationen mellan spänningsmätningar och siktdämpning.  

Utrustning  
För att kalibrera siktmätarna används en Datalogger DT85 series 2 inställd att registrera uppmätt 

spänning i mV.  

 

Spänningen mäts med hjälp av en laser, med en spänningstillförsel på 5 volt och en våglängd på 650-

820 nm, som träffar en fotocell som i tur mäter spänningen. Lasern och fotocellen är monterade i 

aluminiumramar för bättre precision. 

 

För att beräkna korrelationen mellan spänning och sikt används ljusdämpande filter med 

dämpningsfaktor: 0,326 och 0,806. 
 

Voltmätare för strömtillförsel till laser och inställning av spänningsnivå samt våglängd på lasern. 

Försöksuppställning  
Nedan i Figur B.1 ses en bild på försöksuppställningen vid kalibrering av siktmätarna.  

 

Figur B.1 Siktmätarnas placering vid kalibrering och försök. 

Genomförande  
Vid försök monteras lasern och fotocellen på motsatta sidor i aluminiumramen med lasern riktad mot 

fotocellen. Därefter kopplas fotocellen in i loggern för mätning av spänning och lasern i voltmätaren 

för strömtillförsel och rätt antal volt till lasern. Två sådana uppställningar placeras med 0,55 meters 

mellanrum i siktlinjen mellan Microsoft Kinect v2 och försökspersonen för att kontrollera 
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omblandning av rök och siktförhållanden på flera ställen under försöken, se Figur B.2-5. Därefter 

registreras uppmätt spänning under försökets tidsspann av Dataloggern.  

Kalibrering av siktmätningar  
För att kalibrera siktmätningarna mäts samband mellan ljusdämpning med hjälp av filter med bestämd 

dämpning och loggerns registrerade spänningsmätningar, se Figur B2-5.  

 

  

Figur B.2 Samband mellan transmission och uppmätt spänning för den övre siktmätaren i varmrök. 

 

  

Figur B.3 Samband mellan transmission och uppmätt spänning för den undre siktmätaren i varmrök. 
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Figur B.4 Samband mellan transmission och uppmätt spänning för den övre siktmätaren i kallrök. 

 

 

Figur B.5 Samband mellan transmission och uppmätt spänning för den undre siktmätaren i kallrök. 

Beräkningar  
För att beräkna den optiska densiteten per meter används ekvation B.1 nedan. 

𝐷𝐿 = −
1

𝐿
∗ 𝑙𝑛

𝐼

𝐼0
  (ekvation B.1) 

  

DL: Optisk densitet per meter [m-1]  

L: Längd mellan laser och fotocell [m]  

I: Uppmätt ljusintensitet [-]  

I0: Initial ljusintensitet [-]  

Vidare beräknas sikten enligt ekvation B.2.  

𝑆𝑖𝑘𝑡 (𝑚) =
𝑙𝑛10

𝐷𝐿
  (ekvation B.2) 
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För att få information angående siktförhållanden under försök beräknas sikten i olika tidsperioder 

utifrån kalibrerade spänningsförhållanden med hjälp av ekvation B.3 nedan. För att beräkna sikten 

antas korrelationen vara linjär vilket inte helt stämmer överens med uppmätta värden, se Figur B.2-5. 

Utifrån de linjära trendlinjernas ekvationer tas ekvation B.3 fram för att erhålla transmissionsvärdet. 

𝐼

𝐼0
=

𝑈+𝑚

𝑘
   (ekvation B.3) 

  

k: Lutningen på linjen [-]  

m: U-koordinaten för linjens skärning med U-axeln [-]  

U: Uppmätt spänning [mV]  

Därefter beräknas sikten under experiment enligt ekvation B.1 och B.2 ovan.  
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Bilaga C – Rökutveckling från brinnande heptan 

I denna bilaga redovisas de beräkningar och resonemang som använts för att avgöra vilken 

rökutveckling som uppstår heptan brinner. 

Egenskaper (heptan): 

Densitet (ρ): 675 kg/m3 

Massavbrinningshastighet (ṁ∞
′′ ): 0,101 kg/m2s 

Släckkoefficient (k) och medelstrålningskorrektionsfaktor (β): 1.1 m-1 

Sotproduktion (ys): 0,042 g/g 

Kärldiameter (D): 0,306 m 

Volym testrum (V): 37 m3  

Rökpotentialen (D0, m2/g) räknas ut för heptan med hjälp av Particulate Optical Density (POD) som 

har värdet 7,6 m/g för en flammbrand (Nilsson & Holmstedt, 2008) enligt ekvation C.1. 

𝐷0 =  𝑌𝑠 ∗ 𝑃𝑂𝐷  (ekvation C.1) 

För att kunna beräkna den optiska densiteten per meter (DL, m-1) behöver massan avbrunnet bränsle 

beräknas. För att anpassa massavbrinningshastigheten efter diametern på kärlet räknas den om enligt 

ekvation C.2 (Drysdale, 2011).  

�̇�" = �̇�∞
" ∗ (1 − 𝑒(−𝑘𝛽𝐷))   (ekvation C.2) 

Massan avbrunnet bränsle kan sedan beräknas enligt ekvation C.3. 

𝑚 = �̇�" ∗ 𝐴 ∗ 𝑡  (ekvation C.3) 

Med hjälp av D0, massan avbrunnet bränsle (m, g), samt volymen på testrummet kan den optiska 

densiteten per meter (DL, m-1) räknas sedan fram enligt ekvation C.4.  

𝐷𝐿 = 𝐷0 ∗
𝑚

𝑣
   (ekvation C.4) 

Sikten kan sedan beräknas enligt ekvation C.5 (Nilsson & Holmstedt, 2008). 

𝑆𝑖𝑘𝑡 [𝑚] =
𝑙𝑛 10

𝐷𝐿
   (ekvation C.5) 

För att ta fram den mängd heptan som används vid försök avläses vilken massa avbrunnet heptan som 

krävs för att erhålla en meters sikt under försöket utifrån ekvation C.1-5. Därefter beräknas volymen 

heptan som används utifrån heptans densitet. Vid val av mängd heptan tas även hänsyn till läckage 

under försök samt tid till full effektutveckling eftersom ovanstående ekvationer inte inkluderar 

nämnda parametrar. I Tabell C.1 nedan redovisas beräknade värden enligt ekvation C.1-5. 

Tabell C.1 Beräknade värden för heptan. 

𝑫𝟎 [m2/g] 0,3192 

�̇�" [kg/m2s] 0,029 

𝒎𝒉 [g] 342 

Volym heptan [l] 0,34 
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Bilaga D – Mätningar av partikelstorlek för konstgjord rök  

För att kunna utvärdera resultaten från experimenten med Kinect i rök måste storleken på partiklarna i 

den konstgjorda röken bestämmas. Mätningen av partikelstorleken utfördes vid institutionen för 

designvetenskaper vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknik. Försöken utfördes den 20 oktober 

2016 med hjälp från Anders Gudmundsson, teknisk doktor och universitetslektor vid avdelningen för 

ergonomi och aerosolteknik. 

Utrustning  
I försöken användes rökgeneratorn Magnum Pro 2000 med en vätska i form av heavy trainer fluid 

vilken är tänkt att användas av räddningstjänsten vid övningar.  

För att mäta partiklarna användes två olika apparaturer. För att mäta mindre partiklar användes 

en Scanning Mobility Particle Sizer Spectrometer (SMPS). SMPS kan mäta partikelstorlekar mellan 

2,5 ηm till 1000 ηm med en koncentration på upp till 107 partiklar per cm3 (TSI, 2016). 

 

För att mäta större partiklar användes en Aerodynamic Particle Sizer (APS). APS kan mäta 

partikelstorlekar mellan 0,5-20 μm med rekommenderad maximal koncentration på 1000 

partiklar/cm3 (TSI, 2015). 

Försöksuppställning  
I Figur D.1 ses en bild av försöksuppställningen vid mätningar av partikelstorlek för rökgeneratorn.  

 

Figur D.1 Kammaren som användes vid mätning av partikelstorleken för den konstgjorda röken. Bilden är taget in genom 

fönstret och i mitten kan rökgeneratorn ses. 

Genomförande  
Kammaren tömdes på partiklar och rökgeneratorn placerades på ett bord i mitten av utrymmet. 

Rökgeneratorn startades och uppvärmingsfasen började. Under tiden maskinen värmde upp startades 
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mätutrustning, SMPS och APS. När rökgeneratorn var redo släpptes rök ut i kammaren. När röken 

fyllt upp hela utrymmet stängdes den av samtidigt som mätningarna av partikelstorlekarna påbörjades. 

När större delen av mängden rök försvunnit från kammaren avslutades mätningen.  

Då all mätutrustning inte var korrekt inställd under första försöket fylldes kammaren upp med rök 

igen och ytterligare en mätning av partiklarnas storlek gjordes. När detta var klart stängdes 

mätinstrument av och kammaren rengjordes från partiklar. Data från försöken samlades två Excell-

filer.  

Resultat  
Nedan redovisas resultatet av mätningen av partikelstorlekarna. Eftersom APS:en fungerar bättre vid 

en utspädd koncentration tas värden mot slutet av mätningen. Resultaten som visas är tagna från 

tidpunkten 14:40:23. I Figur D.2 och D.3 kan koncentrationen av partiklarna uppmätta med SMPS 

respektive APS ses.  

  

 

Figur D.2 Koncentration av partiklar per kubikcentimeter uppmätta med SMPS. Väldena är tagna vid tidpunkten 14:40:23. 

 

 

Figur D.3 Koncentration av partiklar per kubikcentimeter uppmätta med APS. Väldena är tagna vid tidpunkten 14:40:23. 

Räkneeffektiviteten minskar för APS:en med minskad partikelstorlek när den sjunker under 

1 mikrometer. För att APS-fördelningen och SMPS-fördelningen ska vara jämförbara multipliceras 

därför APS-fördelningens koncentration med 5. I Figur D.4 kan partikelfördelningen för den 

konstgjorda röken ses. Resultatet visar två toppar, en där partikelstorleken är ca 40 nm och en den är 

1000 nm. 

  



71 
 

 

Figur 4. Fördelning av partikelstorleken i konstgjord rök. Två grafer för APS:en har tagits med. Originalvärdet och ett 
justerat originalvärde som multiplicerats med 5. 

 


