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Abstract 

The following report is an evaluation of the fire safety at Skoklosters castle south of Uppsala. 

The aim of the evaluation is to review whether the available time for evacuating the people 

inside the building in case of fire is enough. The castle, built during the 17th century, consists 

of four floors as well as a cellar and attic and is considered a museum due to its historic 

value. A risk analysis was done to determine the three worst credible fire scenarios: 

 

● A fire started by an arsonist on floor 2 where people wander freely 

● A fire during the annual Christmas market on floor 1 

● A fire adjacent to the unfinished banquet hall during an event with 200 guests 

 

Simulations to determine ASET and RSET were done with the help of the CFD program FDS 

and the evacuation program Pathfinder. The following results were obtained. 

Table: Results of the safety for each scenario. 

Scenario 
Safety factor 

(ASET/RSET) 
Safe escape possible 

Arson on floor 2 1,32-1,42 Yes 

Christmas market fire 1-1,27 Not ensured 

Fire adjacent to banquet hall, with 

200 guests 
1,19-1,2 Yes 

 

The third scenario was deemed safe as long as the limit of 200 guests is respected but for the 

two first scenarios, the safety of guests was not deemed satisfying. Safety measures and 

solutions for the whole castle were developed in order to increase the safety of those present 

in the castle in case of fire. The following points are safety measures that must be followed: 

 

● Better and denser placement of fire extinguishers as well as better marking of these. 

● Staff well scattered around touring levels. 

● Improvement of the placement of smoke detectors throughout the castle. 

● Fire guards at special events. 

● Informing all visitors about safety procedures in case of emergency. 

● Unlocked doors on touring levels.  

● Improvement of all exit signage. 

● Solve flaws in the systematic routines of fire safety. 

 

  



 
 

  



 
 

Sammanfattning 

Följande rapport behandlar Skoklosters slott som ligger i Håbo kommun, söder om Uppsala. 

Byggnaden består av fyra plan exklusive källare och vind och är uppförd på 1600-talet. 

Slottet är av stort kulturhistoriskt värde och är därför svårt att göra ändringar på. Slottet är att 

betrakta som ett muséum. Utöver det finns det en kontorsdel, butiksdel och ett café i slottet. 

Den verksamhet som pågår i slottet är muséiverksamhet samt andra speciella evenemang.  

 

Målet med rapporten är att, genom en brandteknisk riskanalys, göra en bedömning av slottets 

säkerhet med avseende på personsäkerhet. I de fall det är aktuellt diskuteras åtgärdsförslag 

för att uppnå skäligt brandskydd. Analysen genomförs med grovriskanalys som grundas på 

statistik och en riskvärdering grundad på datorsimuleringar och resonemang.  

 

Tre scenarier valdes ut från grovriskanalysen för att undersökas vidare. De tre scenarierna är 

följande: 

 

● Anlagd brand på plan 2, en brand anläggs på plan 2 då fri rundvandring pågår på 

samma plan. 

● Brand i rundgång, en brand startar under julmarknaden som hålls på entréplan. 

Försäljningsborden blockerar en stor del av utrymningsvägarna vilket försvårar 

utrymningen. 

● Brand vid ofullbordade salen, en brand startar i den tänkta garderoben vid 

ofullbordade salen under ett speciellt evenemang i ofullbordade salen. 

 

För att en säker miljö ska säkerställas krävs det att personalen tar stort ansvar. För att det ska 

vara tydligt exakt vad personalen har ansvar för är det viktigt med bra och kontinuerlig 

utbildning.  

 

FDS simuleringarna i denna rapport blev begränsade på grund av otillräcklig datorkraft vilket 

innebär att resultatet bör användas med försiktighet. Framtagning av dimensionerande 

scenarier är alltid svårt att göra och har stor påverkan på brandförloppet. Generellt har därför 

konservativa val gjorts för att undvika att risken underskattas. 

 

  



 
 

I tabell nedan presenteras personsäkerhetsbedömningen för samtliga undersökta scenarier. 

Detta utan åtgärder.  

Tabell: Personsäkerhetsbedömning. 

Scenario 
Säkerhetsfaktor 

(ASET/RSET) 

Säker utrymning 

möjlig 

Anlagd brand på plan 2 1,32-1,42 Ja 

Brand i rundgång 1-1,27 Ej säkerställt 

Brand vid ofullbordade salen 200 

personer 
1,19-1,2 Ja 

 

En del åtgärder har diskuterats. De flesta avser rutiner som bör gälla eftersom ingrepp på den 

gamla byggnaden är svårmotiverat. De åtgärder som bedömts ska genomföras presenteras 

nedan: 

 

● Tätare och bättre placering av handbrandsläckare samt skyltning av dessa. 

● Personal väl utspridd där fri rundvandring sker. 

● Förbättring av detektorplacering överlag i hela slottet, till exempel med anordningen 

som beskrivs i 10.1 Alternativ montering av rökdetektor. 

● Brandvakter vid särskilda event. 

● Information till besökarna vad som gäller vid en eventuell utrymning. 

● Upplåsta dörrar överallt där fri rundvandring sker. 

● Förbättring av utrymningsskyltning i hela slottet, till exempel med utrymningsskylt på 

stativ. 

● Åtgärda brister i Systematiskt Brandskyddsarbete, till exempel kontroll av 

släckutrustning. 

 

  



 
 

Förkortningar 

ASET  Available Safe Egress Time 

BBR   Boverkets byggregler 

BBRAD Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders 

brandskydd 

BIV Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap 

CFD  Computational Fluid Dynamics 

FDS  Fire Dynamics Simulator 

FED  Fractional Effective Dose 

IDA  Indikatorer, Data och Analys 

LSH  Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet 

MSB  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

NIST  National Institute of Standards and Technology 

RSET  Required Safe Egress Time 

SBA  Systematiskt brandskyddsarbete 

SFPE  Society of Fire Protection Engineers 

SMV  Smokeview 
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1 Inledning  

Följande rapport behandlar Skoklosters slott som är beläget i Håbo kommun, söder om 

Uppsala. Byggnaden i sig är uppförd under 1600-talet och har ett stort kulturhistoriskt värde. 

Slottet lät byggas av Carl Gustav Wrangel som växte upp i det så kallade Stenhuset som 

ligger precis bredvid Slottet, se figur 1. Rapporten innefattar en brandteknisk riskanalys där 

byggnaden analyseras och värderas utifrån brandsäkerhet samt utrymningssäkerhet. 

 

 

Figur 1: Skoklosters slott med Stenhuset i förgrunden. 

1.1 Bakgrund 

Kursen Brandteknisk riskvärdering VBR054 som ges på LTH är en obligatorisk kurs för 

brandingenjörsstudenter under det tredje året på utbildningen. I kursen ingår det ett 

projektarbete under vilket en rapport med en brandteknisk riskvärdering görs som ett 

grupparbete. I denna rapport presenteras en brandteknisk riskvärdering av Skoklosters slott. 

Fokus i rapporten ligger på utrymningssäkerhet.  
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1.2 Syfte  

Syftet med rapporten är att utvärdera huruvida brandskyddet i byggnaden möjliggör en säker 

utrymning för personer som befinner sig i byggnaden vid händelse av brand. Genom att 

studera verksamheten och byggnaden samt att belysa eventuella brister som kan innebära en 

fara för besökare och anställda kan denna bedömning göras. Utifrån detta ska det sedan 

formuleras ett antal åtgärder som anses lämpliga och som förbättrar säkerheten ur 

brandsynpunkt. 

1.3 Mål  

Målet med rapporten är att genomföra en brandteknisk riskvärdering av Skoklosters slott som 

ska utgöra en grund för en bedömning av personsäkerheten.  

1.4 Skyddsmål  

Skyddsmålet i denna rapport är att inga personer ska utsättas för kritiska förhållanden i 

byggnaden. Fokus ligger alltså på att det ska kunna genomföras en säker utrymning i händelse 

av brand. 

1.5 Avgränsningar  

Avgränsning görs i att endast kolla på byggnaden i sig samt området i direkt anslutning till 

byggnaden, det vill säga att utrymning av Stenhuset inte studeras. Då slottet inte innehåller 

brandcellsindelningar är hela byggnaden en enda brandcell och därför studeras denna i sin 

helhet. 

1.6 Begränsningar  

Alla rum i slottet kunde inte besökas därför finns en brist på information om vad de innehåller 

och hur möbleringen ser ut.  

 

På grund av begränsad datorkraft är FDS-simuleringarna i denna rapport begränsade. 
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2 Metod  

Arbetet påbörjades med inläsning om objektet utifrån ritningar, tillsynsprotokoll och liknande. 

Rapporter från Brandskyddslaget om objektet samt andra liknande objekt användes innan och 

under rapportens gång. Ett platsbesök genomfördes med fokus på att samla information och 

reflektera över möjliga brandscenarier. Efter platsbesöket gjordes en objektbeskrivning i syfte 

att ge en tydlig bild av uppbyggnaden och utformningen för någon som inte besökt objektet. 

 

Efter objektsbeskrivningen gjordes en grovriskanalys. I denna definieras problemet gällande 

objektet, olika tänkbara brandscenarier tas fram och analyseras. För att ta fram statistik som 

används i scenarioanalysen används MSB’s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

databas IDA. Med hjälp av statistik samt kvalitativa resonemang skattades sannolikhet och 

konsekvens för de olika scenarierna. Detta redovisas i en riskmatris som används som 

underlag för att välja ut de tre allvarligaste scenarier för en fördjupad analys. 

 

När grovriskanalysen var gjord togs representativa effektutvecklingskurvor fram för de tre 

olika brandförloppen. Dessa effektkurvor byggdes antingen med hjälp av data från befintliga 

experiment eller egna experiment. Val av simuleringsmodeller gjordes för brandförloppet 

samt utrymningen. Programmet FDS används för att få ASET (Available Safe Egress Time) 

genom att simulera de olika brandförloppen och jämfördes med de kritiska förhållanden som 

beskrivs i kapitel 2.1 Kritiska förhållanden. För att simulera utrymning i de olika scenarierna 

användes Pathfinder som gav RSET (Required Safe Egress Time). Programmen presenteras 

mer utförligt nedan i kapitel 2.2 Simuleringsprogram. Känslighetsanalyser genomfördes efter 

simuleringarna för att lyfta fram osäkerheter.  

 

Med hjälp av resultaten från simuleringarna gjordes en riskvärdering. Genom att jämföra 

ASET och RSET kunde frågan om det är tillräckligt säkert eller ej för att utrymma i händelse 

av brand besvaras. Även en diskussion förs kring brister och osäkerheter inom studien som 

kan påverka resultatet. 

 

Avslutningsvis ges förslag på åtgärder. Åtgärderna har som syfte att förbättra brand- och 

utrymningssäkerheten genom att förlänga den säkra tillgängliga utrymningstiden, påskynda 

utrymning eller fördröja brandspridningen och brandgasspridning. 
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I figur 2 visas en schematisk bild över projektets olika delar. 

 

 

Figur 2: Flödesschema över projektets olika delar. 

2.1 Kritiska förhållanden 

Nedan beskrivs kritiska förhållanden som används för att göra en bedömning huruvida 

förhållandena i händelse av brand är godtagbara med hänsyn till personers möjlighet att 

utrymma. 

 

Kritiska förhållanden som kommer användas i denna rapport är hämtade från BBRAD, 

Boverkets Byggregler Analytisk Dimensionering (Boverket, BFS 2013:12, 2013), och syns i 

tabell 1 nedan. Anledningen till att dessa kriterier används är att det är många olika personer 

som kommer att befinna sig i slottet, exempelvis personer av spridda åldrar och av varierande 

fysisk hälsa. Modifiering har gjorts av BBRAD’s kriterium 5, anledningen till detta förklaras 

under tabellen. För att utrymningsförhållandena ska anses godtagbara skall kriterium 1 eller 2, 

samt 3, 4 och 5 vara uppfyllda. Det betyder att både brandgaslagrets höjd och sikten ska 

uppnå kritiska nivåer för att förhållanden ska anses kritiska, eller att ett utav kriterierna 3, 4 

eller 5 uppnår kritiska nivåer. 
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Tabell 1: beskrivning av kritiska förhållanden 

Kriterium Nivå 

1. Brandgaslagrets nivå ovan golv Lägst 1,6 m + (rumshöjd [m]  0,1) 

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

≥ 5,0 m i utrymmen ≤ 100 m2  
Kriteriet kan även tillämpas för situationer 
där köbildning inträffar i ett tidigt skede vid 

den plats kön uppstår. 

3. Värmestrålning/Värmedos Max 2,5 kW/m2 eller en kortvarig strålning 
på max 10 kW/m2 i kombination med  

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

4. Temperatur max 80 °C 

5. Toxicitet, 2,0 m ovan golv  FED < 0,3 

 

Toxicitet är svårt att mäta då den utgörs av många olika brandgaser. BBRAD rekommenderar 

att man mäter kolmonoxid- samt koldioxidkoncentration. I denna rapport kommer istället 

FED användas som ger en sammanvägd bild av den faktiska toxiciteten. 

 

FED (Fractional Effective Dose) är ett mått på hur toxisk en miljö är. Den tar hänsyn till 

flertalet olika typer av brandgaser och dess inverkan på människokroppen. Dessa vägs sedan 

samman och bildar ett FED värde (DiNenno, o.a., 2002). 

 

Enligt information som presenteras i (Nystedt & Frantzich, 2011) rekommenderar  

ISO/TS 13571 (2002) ett gränsvärde på FED = 0,3 för att kunna utrymma tryggt. Detta anses 

som ett rimligt gränsvärde då det inte är lika konservativt som FED = 0,1 men mer 

konservativt än FED = 1,0. Figur 3 nedan visar påverkan vid olika FED-nivåer. 

 

Figur 3: Tolkning av olika FED-nivåer (Mowrer, Brannigan, & Purser, 2002) (ISO/TS 13571, 2002) 
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2.2 Simuleringsprogram  

I detta kapitel presenteras kortfattat de program som används för att simulera brandförlopp 

och utrymning. Dessa program är FDS, med hjälp av PyroSim och Smokeview, respektive 

Pathfinder. 

2.2.1 FDS, PyroSim och Smokeview 

FDS används i denna rapport för att simulera brandförloppet. Detta för att byggnadens 

geometri är komplex samt att volymerna är stora. Vilket gör att handberäkningar skulle vara 

svåra eller omöjliga att genomföra. 

 

Programmet FDS (Fire Dynamics Simulator) och visualiseringsprogrammet Smokeview är 

framtagna av NIST och VTT Technical Research Center of Finland. FDS är en CFD-modell 

(Computational Fluid Dynamics) i vilken objektets volym delas upp i flera små celler som 

bildar en eller flera mesher. Beräkningar för flödet inom varje cell görs genom att programmet 

numeriskt löser en form av Navier-Stokes ekvationer med fokus på transporten av brandgaser 

och värme. Turbulens löses med en LES-modell (Large Eddy Simulation) (McGrattan, o.a., 

2017). I denna rapport används versionen 6.5.3 samt 6.1.2 av FDS. 

 

Programmet PyroSim är ett grafiskt användargränssnitt från Thunderhead Engineering som 

användes för att bygga upp objektets geometri samt föra in all indata för olika parametrar. 

Värden för själva branden och material i byggnaden fördes in samt att olika mätinstrument 

lades till, specifik indata återfinns i bilaga D, E och F.  

 

För att visualisera resultaten från de olika FDS-simuleringarna användes Smokeview i vilket 

man kan se hur branden utvecklas. Bland annat temperatur, strålning och sikt kan studeras 

över tid i de områden som är intressanta för utrymning.  

2.2.2 Pathfinder 

Utrymningssimuleringarna görs i programmet Pathfinder version 2017.2.0301 som är 

framtaget av Thunderhead Engineering. Pathfinder används i denna rapport då byggnadens 

geometri är komplex samt att ett stort antal personer befinner i slottet. I Pathfinder kan man 

göra 2D och 3D modeller som visar utrymningsförloppet, detta gör det tydligt och lätt att 

förstå hur en utrymning kan se ut. I programmet går det att ställa in olika parametrar såsom 

flöde genom dörrar, gånghastighet samt förberedelsetid och styra människors beteende så att 

det liknar verkligheten. De simulerade personerna i Pathfinder kommer fortsättningsvis kallas 

agenter. Då det går att ändra alla ingångsparametrar är det viktigt att hitta tillförlitlig data för 

att simuleringarna ska bli så trovärdiga som möjligt. Indata för simuleringar finns i bilaga G, 

H och I. 
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3 Objektsbeskrivning  

Skoklosters slott som ligger i Håbo kommun började byggas år 1654. Greven och 

fältmarskalken Carl Gustav Wrangel var byggherre för slottet men när han dog år 1676, 

avstannade bygget. Därför finns det delar av byggnaden som inte är färdigställda och har ett 

unikt historiskt värde då de visar en orörd byggplats från 1600-talet. Slottet som ägts av 

familjen Wrangel, familjen Brahe och till sist familjen von Essen innehåller flera samlingar 

och föremål av stort historiskt värde, bland annat Arcimboldos tavla Vertumnus som visas i 

figur 4 nedan.  

 

 

Figur 4: Arcimboldos tavla Vertumnus (Skoklosters slott, 2017) 

Slottet, som nu tillhör staten, är ett av Europas främsta barockslott och är tillgängligt för 

besök året runt (skoklostersslott.se, 2017). Slottet ligger på östra sidan av Skoklosterhalvön, 

högt belägen med utsikt över Mälaren. Slottets huvudentré ligger vänd mot sjön då sjövägen 

var den vanligaste vägen till slottet när slottet byggdes. I dagsläget används sjövägen inte lika 

ofta men det går båtar både från Stockholm och Uppsala till slottet. Annars nås slottet lättast 

via landsvägen norr om slottet. Nordväst om slottet finns en stor park och nordöst finns 

Stenhuset, det hus som tillhörde Carl Gustav Wrangels pappa och i vilket Carl Gustav föddes. 

Norr om slottet ligger också Skoklosters kyrka som byggdes på 1200-talet. Nedan i figur 5 

visas en bild på hur slottet och dess omgivning ser ut från ett fågelperspektiv. 
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Figur 5: Fågelperspektiv över Skoklosters slott och dess omgivning (Eniro, u.d.). 

3.1 Verksamhet 

Byggnaden ägs sedan år 1967 av Svenska staten och förvaltas av Statens fastighetsverk. 

Skoklosters slott, som är en del av myndigheten ’Livrustkammaren och Skoklosters slott med 

stiftelsen Hallwylska museet’ (LSH), benämns som hyresgäst (Nelander, 2006). 

 

På Skoklosters slott finns det en kontorsdel för myndigheten LSH som ansvarar för de 

föremål och den museiverksamhet som bedrivs på slottet. Det finns även en liten butik i 

slottet där det säljs diverse souvenirer. 

 

På entréplanet och plan 2 kan besökarna röra sig fritt utan guider och det finns idag ingen 

begränsning från räddningstjänsten på tillåtet antal personer. Övriga våningar kan endast 

besökas i samband med en guidad tur och då har LSH satt ett maximalt antal på 25 personer 

per grupp samt två grupper åt gången. Högsäsong är under sommaren och då är det öppet  

11:00-17:00 för allmänheten, medan det under lågsäsong endast är öppet för bokade grupper. 

Under vissa högtider som nationaldagen hålls speciella tillställningar och det finns även en 

julmarknad innan jul. 

 

På entréplanet finns det ett café som bedrivs av en extern hyresgäst som har samma öppettider 

som museiverksamheten. I caféet sker endast uppvärmning av mat och tillredning av lättare 

mat som mackor och våfflor. Caféet har även alkoholtillstånd och serverar vin och öl, dock 

anses inte alkoholservering ske i det mån att utrymning kommer att påverkas. 
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3.2 Byggnaden 

Skoklosters slott är som tidigare nämnts en byggnad med högt kulturellt värde och väldigt få 

ingrepp har gjorts, detta för att behålla byggnaden i det skick den ursprungligen uppfördes i 

under 1600-talet. Detta innebär också att byggnaden utgör en enda stor brandcell och att de 

krav som idag ställs i publika lokaler inte går att applicera på slottet.  

 

Byggnaden består av en källare där det finns förråd och oljepannor och annan elektrisk 

utrustning. På entréplan bedrivs museiverksamhet där finns också café, butik, kontorsdel.  

Plan 2, 3 och 4 innehåller olika rum med stora kulturella värden där museiverksamhet också 

bedrivs. Varje våningsplan nås via två trappor, på södra respektive norra sidan och vid varje 

våningsplan nås fyra torn i respektive hörn. Den sammanlagda arean uppgår till 7500 m2 

(Nelander, 2006). Nedan sker en redogörelse för respektive plan.  

 

Utrymningsvägarna i slottet utgörs av tre utgångar på entréplan. Två av dessa utgörs av stora 

portar som sitter i anslutning till rundgången. Den tredje är en mindre dörr intill caféet. Då 

denna dörr ligger lägre än entréplanet nås den genom en kort trappa vilket gör den mindre 

användarvänlig. Från de övre planen utgörs utrymningsvägarna endast av två trapphus. I 

planritningarna synliggörs utrymningsvägarna av gröna pilar. 

3.2.1 Källare  

Källaren går att nå både inifrån slottet men även från den grusade parkeringen på sjösidan av 

slottet. I källaren finns ett pannrum där det står värmepumpar som primärt drivs med el och 

vid behov av mer värme kopplas en oljepanna till. Oljan förvaras i två behållare som placerats 

i en invallning om 10,5 m2 som ska begränsa spridningen av eventuell olja. I samma utrymme 

som värmesystemet finns en hydrofor som ska förse stigarledningarna, mer information i 

kapitel 4.2 Systematiskt brandskyddsarbete - SBA, med vatten för släckningen. Det finns även 

en behållare med köldbäraretanol som förhindrar frysning och som är brännbart samt 

kvarlämnade trasor. I källaren finns ytterligare ett rum som innehåller den kran som vrids på 

för att vattenfylla stigarledningarna samt förråd av diverse material. Rummen avskiljs endast 

med en tunnare dörr av metall, någon annan förstärkning av brandskydd eller rökskydd finns 

inte. I dessa rum finns även ett stort elskåp och ett stort skåp med säkringar. Källaren är ett 

delvist plan, den är alltså inte lika stor som våningarna över marken vilket tydliggörs i figur 6 

nedan. En möjlig utrymningsväg är genom källaren, från guiderummet ner i källaren och sen 

ut på parkeringen på sjösidan. Denna utrymningsväg känner de som jobbar på slottet till. 
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Figur 6: Ritning källarplan 

3.2.2 Entréplan 

På entréplan finns det tre ingångar som även fungerar som utrymningsvägar vid en eventuell 

brand. Runt innergården är det öppet inåt mot rundgången där pelare bär upp byggnaden, se 

figur 7 nedan. Det kommer därför in uteluft i hela huset genom trapphusen. I södra delen av 

entréplanet återfinns caféet, butiken och kontorsdelen. På detta plan finns den enda 

branddörren i hela byggnaden och den finns mellan köket i caféet och serveringsdelen. Vid 

besöket var magneten som denna dörr hängs upp på trasig vilket skulle kunna resultera i att 

dörren ställs upp under servering för att underlätta för personalen. Vid en eventuell brand 

skulle denna dörr då inte gå igen och dess funktion fallera. 
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Figur 7: Bild från rundgången som är öppen ut mot innergården, foto taget under platsbesök 2017-02-14. 

På entréplanet finns väktarnas rum där brandlarmscentralen sitter. Det finns även 

utställningsrum med montrar och information som besökarna fritt kan besöka under slottets 

öppettider. I figur 8 nedan visas planlösningen på entréplanet. 

 

 

Figur 8: Ritning entréplan, de gröna pilarna markera utrymningsvägarna. 
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3.2.3 Trappor 

I slottet finns två stora vilplanstrappor, den ena i norra delen och den andra i södra delen. 

Dessa trappor är de enda vägarna att ta sig upp och ner genom byggnaden från och med 

entréplanet upp till och med vinden. I figur 9 nedan visas en modell av trapporna med deras 

mått.  

 

Figur 9: Modell av trapporna med deras mått. 

Trapporna är byggda i sten med undantaget att trapporna mellan plan 4 och vinden är i trä. 

Förutom trapporna till vinden är alla utrustade med handledare i metall. Innan varje vilplan 

när man är påväg uppåt så finns det två trägrindar som alltid är stängda men öppnas och 

stängs av guiden då den passerar med grupper. Dessa grindar är låsta utifrån, alltså om man är 

påväg upp för trappan, men kan öppnas inifrån utan nyckel när man är påväg ner. Figur 10 

nedan visar bild på vy ner mot ett vilplan samt bild på vy upp mot vilplan med trägrindarna 

högst upp. 

 

Figur 10: Bild på trapporna med vilplanet och trägrindarnas utseende, foton tagna under platsbesök 2017-02-14. 
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3.2.4 Plan 2 och 3 

Från och med plan 2 och uppåt nås varje våning genom en av de två stora vilplanstrapporna 

som finns i norra och södra delen av slottet. Som på entréplanet får besökare vandra runt fritt i 

de olika rummen på plan 2. Visningspersonal finns även på detta plan men de genomför inte 

guidad rundvandring. På grund av den fria rundvandringen är det svårt för personalen att veta 

exakt hur många personer som befinner sig på detta plan samt på entréplan. Plan 2 är uppdelat 

i två delar, ”Brahe våningen” och ”Wrangel våningen” som inkluderar den stora Kungssalen. 

På var sida av Kungssalen finns Grevinnans sängkammare och salong och Wrangels 

sängkammare och salong. De värdefulla vävda tapeter som finns på plan 2 är utrustade med 

en anordning för att snabbt lossa tapeterna från väggen och kunna bära ut de i händelse av 

brand.  

 

Guidade rundvandringar sker på plan 3 där som tidigare nämnt maximalt 2 grupper om  

25 personer var får vistas. När en grupp består av 15 personer finns endast en guide men om 

en grupp består av 25 personer tillkommer en vakt som går längst bak och ser till att gruppen 

är samlad. På plan 3 finns olika mindre rum samt ingången till den stora ofullbordade salen 

som beskrivs i nästa kapitel. I figur 11 nedan visa planlösningen på plan 2 och 3.  

 

 

Figur 11: Ritning över plan 2 respektive plan 3, de gröna pilarna markerar utrymningsvägarna. 
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3.2.5 Ofullbordade salen 

På plan 3 i byggnaden ligger den ofullbordade salen som är öppen hela vägen upp till nock, se 

figur 12 nedan. Salen i sig är unik då den är, som namnet antyder, ofullbordad. Detta var det 

sista rum som skulle byggas men det blev aldrig färdigställt på grund av pengabrist och andra 

omständigheter vid tidpunkten då Wrangel dog. Därför har salen aldrig fått ett riktigt ytskikt 

som de andra rummen och golvet består av endast undergolv. Tanken var att det skulle bli en 

stor sal där man skulle ha stora evenemang för att imponera på omgivningen. Salen är unik 

och något liknande återfinns inte någon annanstans. Salen är extra intressant då man på LSH 

vill undersöka möjligheterna att anordna evenemang såsom konserter i den. Man har redan 

anordnat diverse evenemang till exempel bröllop och filminspelning.  

 

 

Figur 12: Ofullbordade salen, foto taget under platsbesök 2017-02-14. 

Ett problem i den ofullbordade salen är att det som sagt inte finns nått ytskikt vilket betyder 

att underliggande konstruktioner i form av träkonstruktioner och liknande är blottade och har 

således inget brandskydd. Ett annat problem är att det välvda taket, som det var tänkt att salen 

skulle ha, aldrig blev färdigställt vilket betyder att rummet ligger i direkt anslutning till 

vinden. Detta gör att brandgaser kan antas spridas på ett okontrollerat sätt. 
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3.2.6 Plan 4 

På plan 4 ligger bland annat Wrangels rustkammare samt biblioteket. Dessa rum är av 

speciellt intresse då de har ett unikt kulturhistoriskt värde. I biblioteket finns det vintertid 

portabla frostvakter för att skydda de böcker och föremål som finns där. Elen till dessa är inte 

fast installerad utan de är strömförsörjda med hjälp av skarvsladd. I dessa utrymmen bedrivs 

verksamhet i form av rundvandring med guide på samma sett som på plan 3. En större del av 

planet upptas av den ofullbordade salen som har ingången på plan 3. Se ritning av plan 4 i  

figur 13 nedan. 

 

 

Figur 13: Ritning plan 4, de gröna pilarna visar utrymningsvägarna. 
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3.2.7 Vinden  

Vinden nås genom två trappor från plan 4 och när det befinner sig besökare på vinden är 

dörrarna till bägge trappor upplåsta. Vindens golv består av en brandbotten i form av tegel 

och underliggande sand. Detta är en gammal konstruktion som ska kunna motstå brand. 

Takkonstruktionen består av ett takbjälklag i trä. Därpå ligger det glaserade takpannor av 

tegel. Takpannorna är på undersidan bestrukna med kalkbruk innehållandes nöthår. Sedan 

vilar takpannorna på öppen bärläkt, inget undertak finns. Takkonstruktionen har nyligen 

genomgått en omfattande restaurering. Här pågår inte någon verksamhet i omfattande 

utsträckning men man kan anta att det ibland befinner sig folk i tornrummet i slottets östra del 

där det finns en klocka. Nedan i figur 14 visas ritningen över vinden med förtydligande av 

takkonstruktionen på vinden och över den ofullbordade salen. 

 

 

Figur 14: Ritning vindsplan, de gröna pilarna markerar utrymningsvägarna. 

I figur 15 nedan visas en bild tagen under platsbesöket, från vinden ner mot den ofullbordade 

salen.  
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Figur 15: Utsikt från vinden ner mot ofullbordade salen, foto taget under platsbesök 2017-02-14. 
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4 Befintligt brandskydd  

Nedan beskrivs de installationer och rutiner som finns för att skydda objektet mot brand. 

4.1 Brandlarm och utrymningslarm  

I byggnaden finns ett adresserbart brand- och utrymningslarm, varje kvartal ska ett prov 

genomföras på larmet. Larmet är kopplat till SOS alarm. Detektorerna är av typen optisk 

ljusspridningsdetektor. Dessa är installerade på utvalda platser i slottets rum och korridorer. I 

regel är de inte fast installerade i taket utan de ligger på en hög möbel eller liknande. Detta för 

att minimera ingrepp på den gamla byggnaden. Denna sort av installation kan ge en 

långsammare detektering än om de suttit i taket vilket undersöks närmare i rapporten. På 

vinden och ofullbordade salen ser lösningen annorlunda ut. Där sitter detektorerna längst upp 

i nock, detta kan också medföra svårigheter vad gäller detektering av brand och alternativ 

detektorplacering och detektortyp bör undersökas vidare (Nelander, 2006). 

 

Vid ett oannonserat utrymningsförsök då endast personal befann sig i byggnaden 

rapporterades det att larmet inte hördes i de inre delarna av biblioteket. Detta har 

kompletterats, dock bör ljudmätningar runt om i slottet göras för att kontrollera att larmet hörs 

överallt (Bengtsson, 2017). 

4.2 Systematiskt brandskyddsarbete - SBA  

Då objektet i denna rapport har ett invecklat ägarförhållande och ansvarsförhållande med 

många aktörer inblandade anses det vara extra viktigt att ha god kommunikation så att det 

systematiska brandskyddsarbetet sköts på ett korrekt sätt. Som senare beskrivet i kapitel  

4.6 Räddningstjänstens insatsmöjlighet så kan man inte anta att räddningstjänsten är 

medhjälplig vid utrymning på grund av den relativt långa ankomsttiden på minst 17 minuter. 

Detta medför att mer ansvar ligger på personalen och därför är utbildning av stor betydelse. 

 

Säkerhetschefen på plats (slottsfogden) ska genomgå en introduktionsutbildning av 

byggnadens brandskydd omfattandes en dag vid nytillträdd tjänst. Därefter ska en 

repetitionsutbildning genomföras vart tredje år. Hyresgästens personal ska genomgå en 

utbildning om fyra timmar vart tredje år. Vem som ska erbjuda utbildningen framgår inte 

tydligt i SBA-rapporten. Guiderna ansvarar för att besökarna blir informerade om 

brandskyddet och utrymningsstrategin inför varje visning. 

 

Vid platsbesöket upptäcktes flera avvikelser från SBA, bland annat saknades timer på 

apparater som kan antas lämnas på. Städning för att hindra att olämplig mängd brännbart 

material lagras genomfördes ej överallt, bland annat i källaren och tornrummet bakom 

caféköket. Detta på grund av att nödvändigt lagringsutrymme saknas utanför slottet. Med 

hänsyn till dessa brister kan det antas att SBA inte utförs i den omfattning som behövs och 

förbättringar kan göras.  
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4.3 Släckutrustning och andra hjälpmedel  

Runt omkring på slottets våningsplan har pulversläckare placerats ut på strategiska platser. 

Pulversläckarna utgörs av ABC-pulver med antingen 6 eller 12 kg pulver. Under platsbesöket 

kontrollerades ett flertal av pulversläckarna och det återfanns en släckare där det årliga 

underhållet inte hade genomförts, se figur 16 nedan. Då inte samtliga pulversläckare 

kontrollerades kan det finnas fler som ej underhållits i enlighet med tillverkarens 

rekommendationer.  

 

För att göra så lite åverkan på slottet som möjligt är pulversläckarna inte upphängda på 

väggen utan står på marken, i vagnar eller på stativ. Pulversläckarna är endast markerade med 

skylt på ett fåtal platser, vilket kan göra dem svåra att finna i en brandsituation.  

 

 

Figur 16: Pulversläckare som saknar det årliga underhållet, foto taget under platsbesök 2017-02-14. 
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I vagnarna finns utöver pulversläckare även brandfiltar, handskar och första hjälpen. Tyvärr är 

inte dessa föremål heller skyltade. Figur 17 visar en av dessa vagnar.  

 

 

Figur 17: Vagn med brandsläckare och brandfilt, foto taget under platsbesök 2017-02-14. 

På varje våningsplan finns det två stigarledningar och kopplade till dessa finns en brandpost 

med rullad slang på en vagn. Denna utrustning klarar av att leverera 50 l/min under 

förutsättning att stigarledningen fungerar som tänkt. Vid besöket framgick det att det inte 

utfördes regelbundna kontroller på grund av svårigheter att tömma systemet på vatten. Ingen 

av de kontrollerade brandposterna hade noteringar på sig om när de senast kontrollerades 

enligt SS EN 671-3 (dafo, 2000). Standarden anger att vattenflödet årligen skall kontrolleras 

och att hela slangens längd skall rullas ut och kontrolleras för eventuella skador. Vart femte år 

bör även slangen provtryckas till maximalt arbetstryck. Då dessa kontroller inte görs finns det 

en risk att systemet inte fungerar som det ska vid behov. Figur 18 nedan visar på en av dessa 

brandposter med slang på vagn.  
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Figur 18: Vagn med smalslang, foto taget under platsbesök 2017-02-14. 

På plan 2 och 3 finns det stämpor. Stämporna i slottet är portabla träreglar som kan användas 

för att stötta upp ett tak vid händelse av brand för att säkra konstruktionen och undvika att 

taket rasar in. Figur 19 visar ett exempel på hur det kan se ut när stämpor används. Stämporna 

förvaras i ett låst utrymme dit endast personal har tillträde. Stämporna finns främst för att 

stötta taket vid en eventuell restvärdesräddning. 

 

 

Figur 19: Stämporna på bilden visar inte de som är på slottet utan är bara ett exempel på hur det kan se ut  (SFV, 

2016). 



 

23 
 

4.4 Nödbelysning  

I byggnaden finns för närvarande ingen nödbelysning. Denna funktion utgörs istället av 

guiderna som följer med grupperna på rundvandringen. Guiden ska alltid ha med sig en 

ficklampa för att vara behjälplig vid utrymning. Avsaknaden av nödbelysning ses som ett 

problem då slottet är svårorienterat för en person som inte är bekant med byggnaden. Detta 

försvåras också då det är begränsat med ljusinsläpp genom fönstren, för att skydda föremål 

mot solblekning.  

4.5 Ventilation 

Då byggnaden är mycket gammal finns ingen mekanisk ventilation installerad. Slottets 

ventilering sker naturligt då det på entréplan vid rundgången är öppet mot utomhusmiljön. 

Denna rundgång är sedan i förbindelse med trapporna i södra och norra delen vilket gör att 

utomhusluften kan ta sig till de olika rummen när dörrarna till dessa är öppna. I övrigt är 

byggnadens fasad inte speciellt tät vilket tillåter luftströmning i viss omfattning.  

4.6 Räddningstjänstens insatsmöjlighet 

Standardutlarmningen enligt slottsfogden är en deltidsstation, en heltidsstation och en 

insatsledare. Deltidsstationen med mindre släckbil och släpspruta bedöms kunna var på plats 

efter 17 minuter. Deltidsstyrkan utgörs endast av tre brandmän och kan därmed inte påbörja 

rökdykning då det krävs att minst 4 brandmän är på plats för att rökdykning ska få inledas 

(Arbetsmiljöverket, 2007). Det uppskattas att rökdykning inte kommer kunna ske förrän efter 

45 minuter från larm. Dessa tider kan variera beroende på om styrkorna befinner sig närmare 

eller är uppbundna på andra ärenden.  

 

Räddningstjänsten har norr om slottet en räddningsväg till sitt förfogande, se figur 20. Denna 

räddningsväg är inte försedd med en räddningsbom utan det sitter endast en skylt som anger 

att det är förbjudet för obehöriga. Avsaknaden av en räddningsbom skulle kunna innebära att 

vägen är blockerad och att räddningstjänsten insats skulle fördröjas ytterligare. Väl på plats 

möts styrkan upp av antingen väktare eller personal, beroende på tid på dagen. Skulle ingen 

möta upp och kunna ge en nyckel finns det en nyckel på objektet som räddningstjänsten kan 

nå med hjälp av en nyckel som förvaras på station. Nyckelcylindern där extranyckeln är 

placerad på Skoklosters slott är inte märkt på något sätt, vilket skulle kunna fördröja en 

eventuell insats. 
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Figur 20: Bild från Eniro med räddningstjänstens väg fram till byggnaden markerad (Eniro, u.d.). 

Släckvatten finns tillgängligt både via två brandposter som kan leverera 900 l/min totalt men 

det finns även förberett att vatten kan tas ur Mälaren och då kan 900-2400 l/min tas, beroende 

på pumpens klassning.  
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5 Utrymning 

Nedan beskrivs tiden för utrymning och dess olika faser samt hur människor beter sig under 

en utrymning.  

5.1 Utrymningstid 

Utrymningstiden består av tre delar, varseblivningstid, förberedelsetid samt förflyttningstid. 

Den totala utrymningstiden kan beräknas med hjälp av ekvationen nedan (Frantzich, 2000). 

 

𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑡𝑣𝑎𝑟𝑠𝑒𝑏𝑙𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑡𝑏𝑒𝑠𝑙𝑢𝑡  & 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑡𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  

 

Besluts- och reaktionstiden benämns ofta som förberedelsetid, vilket är den benämning som 

används i denna rapport. Tiden det tar innan det uppstår kritiska förhållanden ska vara längre 

än tiden det tar för personerna i lokalen att utrymma. Om så inte är fallet riskerar personerna 

att fara illa av dessa kritiska förhållanden. 

5.1.1 Varseblivningstid 

Varseblivningstiden är den tid det tar från det att branden har startat till dess att personerna i 

lokalen blir varse om branden. Det kan ske genom att man ser branden, känner röklukt eller 

hör ett larm till exempel. (Frantzich, 2000) 

5.1.2 Förberedelsetid 

Förberedelsetiden är efter att man blivit varse om branden till dess att man börjar förflytta sig. 

Under förberedelsetiden tar man beslut om hur man ska agera. Ofta letar man upp anhöriga 

samt hämtar tillhörigheter såsom jacka, telefon eller annat. (Frantzich, 2000) 

5.1.3 Förflyttningstid 

Förflyttningstiden är den tid det tar från det att man beslutat sig för att utrymma till dess man 

befinner sig på säker plats. (Frantzich, 2000) 

5.1.4  Tillgänglig samt nödvändig tid för säker utrymning 

Den tid som finns tillgänglig för säker utrymning kallad ASET, Available Safe Egress Time, 

fås i denna rapport från simuleringar i FDS. Det är tiden det tar innan kritiska förhållanden 

uppstår vid specifika punkter där utrymning kommer att ske.  

 

Nödvändig tid för säker utrymning kallad RSET, Required Safe Egress Time, fås från 

simuleringar i Pathfinder. Det är den totala utrymningstiden till säker plats alltså 

varseblivningstiden, förberedelsetiden och förflyttningstiden.  
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Säkerhetsfaktorn, ASET/RSET, måste vara mer än 1 för att säker utrymning av samtliga ska 

ske utan att någon utsätts för kritiska förhållanden. Det finns inga tydliga regler som säger 

exakt vad säkerhetsfaktorn bör vara. Ibland använder man istället säkerhetsmarginalen,  

ASET - RSET, men det finns inte heller tydliga regler kring hur stor den bör vara 

(Poon, 2014). I figur 21 nedan visas en schematisk bild av de olika delarna i en utrymning. I 

rapporten kommer rimlig säkerhetsfaktor eller säkerhetsmarginal diskuteras för varje enskilt 

scenario. 

 

Figur 21: Illustration över ASET och RSET. 

5.2 Människors beteende vid brand 

Människor beter sig oftast lugnt och rationellt vid utrymning. Det sker sällan att folk får 

panik. Panik innebär olika saker för olika människor men en definition av panik är “...an acute 

fear reaction marked by loss of self control which is followed by non-social and non-rational 

flight behaviour…” (Quarantelli, 1954). 

 

I denna rapport kommer Quarantellis definition av panik användas, det som han definierar 

som panik är då något man sällan ser vid utrymning. Det är svårt att prata om panik då det 

betyder väldigt mycket och har olika innebörd för olika personer. Det är ofta kopplat till både 

känslor, handlingar och utfall. För att undvika missförstånd i tolkning av ordet kommer vi 

istället försöka prata om en del känslor och handlingar som för vissa ingår i ordet panik, 

såsom stress och flykt till exempel. 

 

Personers auktoritet spelar en roll vid utrymning. Om personen med auktoritet agerar på ett 

korrekt sätt kan detta minska förberedelsetiden betydligt. Denna person tar då beslut om 

agerande som sedan hela gruppen tenderar att följa (Frantzich, 2000). 
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För att personer ska lyssna på personalen är det bra om de har annan klädsel såsom uniform 

eller liknande. Personalen bör också uppträda auktoritärt för att besökarna ska lyssna 

ordentligt (DiNenno, o.a., 2002). 

 

Anställda på slottet har genomgått utbildning och har kunskap om hur de ska agera vid en 

eventuell brand (Nelander, 2006). Då det ska finnas personal överallt runtom i slottet när det 

är öppet för besökare bör detta göra att förberedelsetiden blir kort. Förflyttningstiden bör 

också minska något då personalen kan visa besökarna den snabbaste vägen ut.  

 

En familj som utrymmer anpassar sin gånghastighet efter den långsammaste i familjen, ofta 

ett barn. Familjer eller andra grupper av människor som känner varandra håller ihop under en 

utrymning (DiNenno, o.a., 2002). I utrymningssimuleringarna i Pathfinder är detta något vi 

tar hänsyn till, genom att anpassa föräldrarnas gånghastighet till barnens. 
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6 Riskidentifiering  

Följande kapitel innehåller en riskidentifiering som består av en statistikundersökning samt en 

grovanalys av de scenarier som identifierades både under och efter platsbesöket följt av en 

utvärdering för att bestämma vilka scenarier som behöver analyseras vidare på grund av dess 

omfattning.  

6.1 Statistik 

MSBs sökverktyg IDA, Indikatorer, Data och Analys (MSB, 2017), har använts för att ta fram 

statistik för olika typer av bränder. Nedan presenteras statistik över orsak, startföremål samt 

startutrymme. Statistiken över orsak och startföremål är taget från kategorin 

”kyrkor/motsvarande” mellan 1998 och 2015 samt kategorin ”teater/biograf/museum/ 

bibliotek” mellan 2005 och 2015. Detta för att det var de kategorier som ansågs vara mest lika 

objektet i denna rapport, dessa speglar dock inte helt och hållet Skoklosters slott. Statistiken 

för startutrymme är endast tagen för kyrkor/motsvarande då slottets uppbyggnad och 

planlösning liknar mest den av en kyrka och inte teater/biograf. Anledningen till att statistiken 

för just orsak och startföremål användes från båda kategorierna var för att verksamheten i 

slottet passar bra in på kategorin som innehåller museum men även liknar verksamheten i en 

kyrka på grund av slottets ålder. De möjliga orsaker och startföremålen bedöms tillhöra en 

blandning av båda kategorierna.  

 

På grund av att ingen av de använda kategorierna stämmer helt och hållet med vad 

Skoklosters slott är för typ av byggnad bör statistiken användas och tolkas försiktigt. I alla tre 

figurer nedan har endast de startföremål, orsaker och startutrymmen som är relevanta för 

objektet tagits med. I figur 22 nedan redovisas andelen av bränder som startat i ett visst 

föremål. Det är tydligt att flest bränder startar i elinstallationer i kyrko-kategorin medans flest 

bränder startar i spisar i teater-kategorin. 

 

Figur 22:Andel bränder som startar i olika föremål (MSB, 2017). 
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Relevanta orsaker till brand för Skoklosters slott redovisas i följande figur 23. I bägge 

kategorier är tekniskt fel den ledande orsaken till brand följt av anlagd brand. 

 

Figur 23: Andel bränder som uppkommit på grund av olika orsaker (MSB, 2017). 

Aktuella startutrymmen studeras endast i kategorin för kyrkor/motsvarande då planlösningen 

på slottet mest liknar en kyrka. Figur 24 visar att samlingslokal är ett vanligt startutrymme, i 

slottet kan samlingsutrymmen vara rundgången, caféet eller ofullbordade salen.  

 

 

Figur 24: Olika startutrymmen som är mer eller mindre vanliga (MSB, 2017). 
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6.2 Grovanalys av brandscenarier 

I följande kapitel presenteras de olika brandscenarier som kan tänkas hända på slottet. 

Scenarierna kvantifieras med ett värde för sannolikhet och ett värde för konsekvens. I denna 

rapport studeras konsekvensen ur utrymningssäkerhetssynpunkt. Detta betyder att ett scenario 

kan ha en hög konsekvens med avseende på byggnaden men en låg konsekvens med avseende 

på människoliv. Det är svårt att bortse från åverkan på slottet som byggnad eftersom den har 

ett så stort historiskt värde men de uppskattade konsekvenserna i följande scenarier är 

baserade på personskador. 

 

Tabell 2 nedan redovisar en kvantifiering av sannolikheterna och konsekvensernas nivå för att 

lättare kunna jämföra de olika scenarierna. Storleken på sannolikhet och konsekvens för varje 

scenario är framtagen relativt varandra då det är svårt att enbart basera bedömningen på 

statistik. 

Tabell 2: Kvantifieringen av sannolikhet och konsekvens, färgkodat på samma sätt som i riskmatrisen som redovisas i 

slutet av detta kapitel. 

 Sannolikhet Konsekvens 

1 Mycket låg Mycket låg 

2 Låg Låg 

3 Medel Medel 

4 Hög Hög 

5 Mycket hög Mycket hög 
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Scenario 1: Köksbrand i anslutning till caféet (entréplan)  

Det finns flera kök i byggnaden som alla återfinns på entréplanet. Mindre kök finns i 

väktarens rum samt i kontorsdelen som endast används av väktaren respektive 

kontorspersonal. Ett större kök ligger dock i anslutning till caféet där serveringen sker. Köket 

i caféet är ett uppvärmningskök, vilket innebär att tillagning av mat inte ska ske där. Dock 

finns: kylskåp, våffeljärn, en storköksdiskmaskin, kaffekokare och mikrovågsugn samt en spis 

med en hylla precis ovanför, se figur 25 nedan.  

 

Vissa av dessa köksapparater kan bland annat starta en brand på grund av elfel som leder till 

att gnistor bildas, till exempel diskmaskinen eller kaffekokaren. Gnistorna kan orsaka en 

brand om lättantändligt material finns i närheten. Mat kan glömmas på spisen och antändas 

vilket kan leda till att flammorna sprider sig upp till den överliggande hyllan. Våffeljärnen 

kan också glömmas med smet i vilket kan börja brinna och sprida sig till närliggande 

pappersservetter som kommer att bidra till vidare brandspridning. Detsamma gäller de två 

kylskåpen, någon kan oaktsamt ställa något brännbart på arbetsbänken tätt mot kylskåpens 

exponerade baksida som sedan lämnas utan uppsikt och efter ett tag antänder det brännbara 

materialet av värmen. 

 

 

Figur 25: Bilder från caféköket som visar olika köksapparater som kan vara eventuella tändkällor, foto taget under 

platsbesök 2017-02-14. 
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På grund av att det finns så många olika antändningskällor och att statistiken visar på att 

bränder ofta startar i kök anses sannolikheten vara mycket hög (5). Konsekvensen bedöms 

som låg (2) då kökspersonalen antas upptäcka en eventuell brand snabbt och påbörja 

utrymning av cafébesökarna. Branddörren mellan kök och café hade inte fungerande 

dörrmagneter vilket troligtvis kommer leda till att den ställs upp. Detta kommer att underlätta 

spridningen för brandgaserna. En av utrymningsvägarna från caféet till rundgången var 

blockerad av bord och stolar vilket kan förlänga utrymningen av det området, se figur 26. En 

eventuell brand i köket bedöms dock ta längre tid att sprida sig till andra delar av byggnaden 

än vad det skulle ta att utrymma. 

 

Sannolikhet = 5 Konsekvens = 2 

 

 

Figur 26: Bild på caféet som visar en utrymningsväg blockerad med bord och stolar, i bakgrunden på vänstra delen 

av bilden, foto taget under platsbesök 2017-02-14.  
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Scenario 2: Brand i personalutrymme 

I det rum som är guidernas och personalens utrymme som ligger bredvid caféköket finns 

några potentiella antändningskällor och en hög brandbelastning. Rummet kan lätt tänkas bli 

stökigt då det är avsett för att personal ska kunna lämna sina personliga föremål i form av till 

exempel väskor och ytterkläder.  

 

Brandbelastningen i detta rum bedöms vara väldigt hög då det finns många kostymer och 

utklädnader samt personalens personliga föremål i hela rummet. Kaffekokare finns i rummet, 

denna kan glömmas på och börja alstra värme vilket kan antända närliggande föremål. I ett 

hörn finns en laddningsstation, för guidernas walkie-talkies och ficklampor som de har med 

sig på rundvandringar. Denna laddningsstation kan tänkas bli varm, som till exempel 

mobilladdare kan bli, och avge värme som skulle kunna antända skräp som någon har lämnat 

på bordet. Figur 27 nedan visar ovan nämnda risker. 

 

 

Figur 27: Bild till vänster, laddningsstation för walkie-talkies, bild till höger, garderob för personalens kostymer i 

samma rum, foton tagna under platsbesök 2017-02-14. 

I samband med att rummet är obemannat kan branden få fäste i kostymerna vilket skulle leda 

till en stor brand. Detta kan även tänkas ske på grund av att en av guiderna lämnat en mobil på 

laddning i rummet. Proppskåpet i rummet kan även ses som en potentiell antändningskälla, 

under besöket nämndes det att propparna går väldigt ofta. När propparna går kan det bildas 

gnistor, dock är skåpet fritt från andra föremål vilket minskar risken för antändning. Därför 

känns laddningsstationen eller mobilladdare som den primära antändningskällan i detta rum. 

 

Enligt statistiken är elinstallationer och tekniska fel de ledande anledningarna för brand vilket 

medför en hög sannolikhet, dock används rummet mest av personalen då slottet har besökare 

och därför bedöms sannolikheten till medel (3). Trots den höga brandbelastning bedöms 

konsekvensen som låg (2) på grund av att mycket personal använder rummet och att en brand 

lär upptäckas snabbt och släckas. Då personal har god lokalkännedom bör inte utrymning vara 

svår och de andra besökarna i övriga delar bedöms ha god tid på sig innan brandgaserna 

sprids till utrymningsvägarna. 

 

Sannolikhet = 3 Konsekvens = 2 
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Scenario 3: Brand utanför med rökspridning in i byggnaden 

Ett tänkbart scenario är att det skulle börja brinna utomhus nära slottet. Då fasaden är 

obrännbar kommer inte en brand att spridas på fasaden dock kan brandgaser komma in i 

byggnaden genom läckage vid öppningar såsom fönster och dörrar. En fordonsbrand skulle 

kunna uppstå trots att besökare inte får parkera vid slottet. Vid matleverans till caféet kan en 

lastbil tänkas parkera utanför ingången till caféet, se figur 28, och denna skulle kunna börja 

brinna på grund av till exempel bensin som har läckt och antänts.  

 

Folk som röker nära byggnaden eller även engångsgrillar som glöms och antänder ett träd kan 

även vara möjliga antändningskällor. Trots att det är förbjudet att röka eller grilla nära 

byggnaden har det inträffat att reglerna inte respekteras eller att man inte har kunskap om 

dessa. Det råder även flygförbud över slottet men det passerar flygplan i närheten och under 

platsbesöket uttryckte slottsfogden oro kring en flygplanskrasch vid slottet.  

 

Alla dessa brandorsaker anses ha en mycket låg sannolikhet (1) då det redan finns regler för 

att förhindra att dessa händer. Konsekvenserna skulle inte heller vara så höga (2) då det bör ta 

lång tid för brandgaser att skapa kritiska förhållanden för personer i byggnaden. 

 

Sannolikhet = 1 Konsekvens = 2 

 

 

Figur 28: Entrén till caféet, foto taget under platsbesök 2017-02-14. 
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Scenario 4: Anlagd brand (plan 2) 

Anlagd brand är en av de största orsakerna till brand enligt statistiken och då det finns en oro 

kring detta hos personalen är det ett relevant scenario. Under nattetid finns det som tidigare 

nämnt en väktare med hund som går ronder och har videobevakning till sin hjälp vilket gör 

det svårt för någon att starta en brand. Under dagen är det dock lättare för någon att anlägga 

en brand under en rundvandring då det är mer rörelse bland människorna. En av besökarna 

kan bestämma sig för att sätta eld på en gardin eller en möbel såsom sängen i Wrangels eller 

Grevinnans sängkammare under en fri rundvandring. I figur 29 nedan visas Grevinnans 

sängkammare med tygtapeter och säng med sänghimmel. Då ingen ser detta så släcks inte 

branden utan den tar sig ordentligt i sängen vilket kommer leda till en snabb brandspridning.  

 

Detta scenario skulle kunna inträffa i alla utrymmen där rundvandring i någon form bedrivs. 

Med utgång i statistiken som tagits fram för anlagd brand bedöms det att detta scenario har en 

hög sannolikhet (4). Konsekvensen bedöms också som hög (4) då det finns mycket brännbart 

i de utrymmen där rundvandring bedrivs och det kan antas att branden snabbt växer till en 

storlek som gör att personalen inte längre kan hantera situationen. Brandgasspridningen från 

detta scenario antas också orsaka problem för de personer som utrymmer från andra plan. Det 

värsta troliga skulle vara att branden anläggs på plan 2, i Wrangels sängkammare där mycket 

brännbart material finns, medan det befinner sig flera personer på planen ovanför. 

 

Sannolikhet = 4 Konsekvens = 4 

 

 

Figur 29: Grevinnans sängkammare (@skoklostersslott, Instagram) 
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Scenario 5: Brand i rundgång på entréplan 

Rundgången på entréplanet har en stor öppen yta som är utmärkt för att ha olika utställningar 

och evenemang såsom en julmarknad som årligen äger rum. Sådana tillställningar medför 

dock en ökad brandbelastning samt flera risker. Trots att personalen har goda kunskaper om 

brandrisker och vilka regler som gäller kan det vara så att övriga parter som kanske deltar i en 

utställning eller har ett försäljningsstånd på julmarknaden inte är lika medvetna om dessa 

risker. I samband med julmarknaden som sker i rundgången på entréplan använder man sig av 

levande ljus eller tillfällig belysning som antingen ramlar eller fallerar och antänder material 

som finns i den direkta närheten. Figur 30 nedan visar bilder på rundgången på entréplanet. 

 

 

Figur 30: Bilder på rundgången på entréplan, foton tagna under besök 2017-02-14. 

Portabla kokplattor för att värma till exempel glögg kan också orsaka en brand. Det kan finnas 

mycket brännbart material i närheten som gör att branden kan växa snabbt. Sannolikheten 

bedöms som låg (2) med hänsyn till statistiken som tagits fram för levande ljus och 

glödlampor som antändningskälla samt att det i normala fall inte pågår någon verksamhet i 

detta utrymme. Konsekvensen å andra sidan bedöms som mycket hög (5), då 

utrymningsvägarna från de övre planen går genom denna rundgång vilket betyder att en 

utrymning av de övre planen försvåras om denna rökfylls. Utöver detta kommer det finnas 

mycket föremål som tillhör tillställningen som kommer att blockera en stor del av 

utrymningsvägen.  

 

Sannolikhet = 2 Konsekvens = 5 

 

I figur 31 nedan visas två bilder från julmarknad på Skoklosters slott. 
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Figur 31: Bilder på julmarknaden (@skoklostersslott, Instagram). 

Scenario 6: Brand på vind 

En brand på vinden kan orsakas av till exempel blixtnedslag som inte leds bort av åskledaren 

eller ett elfel i belysningen. Branden kan sedan sprida sig via takbjälkarna. Vid besöket 

observerades flera djupa sprickor i bjälkarna vilket kommer att påskynda brandspridningen. 

Blixtnedslag eller elfel kan ske under dagtid då många människor rör sig i slottet.  

 

Konsekvensen av detta scenario bedöms vara hög (4) speciellt då konstruktionen inte har 

något betydande brandmotstånd i och med att den bärande konstruktionen är exponerad. Vid 

en brand kan det alltså antas att konstruktionen fallerar i ett tidigt skede ca 30-45 minuter 

(Bengtsson, 2017). Den höga konsekvensen motiveras också av att detektorplaceringen är 

bristfällig och branden kan därför förbli oupptäckt en längre tid. Om taket rasar kan det antas 

att det inte bara påverkar de som befinner sig på vinden eller i den ofullbordade salen utan 

också folk som håller på att utrymma då delar av taket kan ramla längs byggnadens fasad.  

 

Den ogynnsamma placeringen av en vind ur släckinsatssynpunkt bidrar till förödande 

konsekvenser för själva byggnaden. Sannolikheten bedöms dock som mycket låg (1) med 

hänsyn till statistiken för blixt i figur 23 som är orsaken till mindre än 1 % av bränder samt att 

det är väldigt få elinstallationer på vinden. 

 

Sannolikhet = 1 Konsekvens = 4 
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Scenario 7: Brand i bibliotek (plan 4) 

Biblioteket besöks mer sällan än de övriga rummen och det bedömdes att endast de 

frostvakter som fanns på plats vid besöket kan utgöra en trolig antändningskälla om man 

bortser från anlagd brand och extrema förhållanden. Frostvakterna innebär en brandfara då de 

kan övertäckas eller få ett tekniskt fel vilket skulle göra att en stor mängd värme alstras och 

potentiellt antänder övertäckande eller närliggande föremål. Figur 32 nedan visar en bild 

inifrån biblioteket samt en frostvakt. 

 

Brandbelastningen i detta utrymme bedöms som mycket stor då det är väldigt många böcker 

tätt inpå varandra. Konsekvens blir trots detta endast medel (3) då det inte befinner sig 

personer på detta plan regelbundet samt att rökspridning från detta utrymme inte innebär 

någon större fara för personer i andra utrymmen. Sannolikheten bedöms som låg (2) med 

hänsyn till begränsningen i form av antändningskälla. 

 

Sannolikhet = 2 Konsekvens = 3 

 

 

Figur 32: Bilder från biblioteket, till höger en tillfällig frostvakt, foton tagna under besök 2017-02-14. 
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Scenario 8: Brand i kontorsdel (entréplan) 

På en del av entréplanet bedrivs, som tidigare nämnt, kontorsverksamhet av de som jobbar 

permanent på slottet. Vid besöket fanns där mycket brännbart material som ansamlats, till 

exempel pärmar, posters och böcker. I utrymmet finns det många potentiella 

antändningskällor i form av till exempel skrivare, datorer samt värmefläktar som används 

under vinterhalvåret för att kompensera för byggnadens bristfälliga uppvärmning och 

isolering. Figur 33 nedan visar utrymmet samt ovan nämnda risker. 

 

Då kontorsdelen används året runt och det är lätt att ställa några papper på en varm maskin 

och glömma bort det bedöms sannolikheten till hög (4). I detta utrymme ska endast personal 

vistas som antas ha god lokalkännedom vilket leder till bedömningen att de är mer benägna att 

släcka branden med de brandsläckare som finns utplacerade än till exempel en besökare. Den 

goda lokalkännedom för de som vistas där antas också leda till att de snabbt kan utrymma och 

det kommer ta tid innan brandgaser når utrymmen där besökare befinner sig om slottet har 

öppet. Konsekvens bedöms därför som låg (2). 

 

Sannolikhet = 4 Konsekvens = 2 

 

 

Figur 33: Bilder från kontorsdelarna på entréplan i slottet, foton tagna under besök 2017-02-14. 
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Scenario 9: Brand i/utanför ofullbordade salen (plan 3) 

Då den ofullbordade salen ibland används för diverse evenemang innebär detta en brandrisk. 

Möjliga antändningskällor skulle kunna vara elfel eller levande ljus i samband med bröllop 

eller filminspelning som ägt rum i salen tidigare. Då man är intresserad av att anordna flera 

olika sorters evenemang i salen är det svårt att göra en bedömning på brandbelastningen. 

Arrangörens eller teknikernas materiel kan tänkas förvaras i korridoren utanför rummet till 

exempel.  

 

Brand i denna sal skulle också kunna innebära att branden sprider sig upp till vinden då dessa 

är i direkt förbindelse. Detta kommer innebära problem beskrivet i scenario 6. Maximalt 

tillåtet personantal i denna lokal är inte fastställt vilket gör det svårt att skatta 

utrymningsmöjligheterna.  

 

Då evenemang inte kan tänkas ske så ofta men att en tillställning kan innebära mycket folk 

och många antändningskällor som vanligtvis inte finns sätts sannolikheten till medel (3). Om 

en brand startar i eller utanför det ofullbordade rummet då det används är troligt att det är fullt 

med folk i rummet. Detta skulle ha väldigt allvarliga konsekvenser (5) då det kan ta lång tid 

att utrymma stora grupper av personer. 

 

Sannolikhet = 3 Konsekvens = 5 

 

Figur 34 nedan visar en bild inifrån ofullbordade salen. 

 

 

Figur 34: Ofullbordade salen, foto taget 2017-02-14. 
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Scenario 10: Brand startad av hantverkare (alla plan) 

Då det med jämna mellanrum pågår arbete i byggnaden innebär detta en brandrisk. Alla 

hantverkare som utför heta arbeten i byggnaden ska också genomgå en säkerhetsutbildning i 

detta vilket kan anses minska sannolikheten något. Denna brandrisk finns på alla plan där 

sådana arbeten kan tänkas utföras. Konsekvensen skiljer sig beroende på vart branden startar. 

Sannolikheten bedöms som låg (2) då det är sällan arbeten utförs samt att de hantverkare som 

är där har utbildning i heta arbeten. Konsekvensen bedöms konservativt till medel (3) då det 

är osäkert vart branden kan starta.  

 

Sannolikhet = 2 Konsekvens = 3 

 

Scenario 11: Brand i källare 

I källaren finns det, som beskrivet i kapitel 3.2.1 Källare, eldningsolja som är mycket 

brandfarlig. Tankarna som denna olja ligger i står i en invallning men denna bedöms vara för 

liten då det hänt tidigare att olja läckt ut och översvämmat invallningen, oljefläckar från när 

detta hände syns på figur 35. I utrymmet finns också mycket el som skulle kunna utgöra en 

möjlig antändningskälla. En annan möjlig antändningskälla skulle kunna vara de walkie-

talkies och ficklampor som personalen har som inte är EX-klassade och skulle därför kunna 

ge ifrån sig gnistor som kan antända eventuella gasmoln som bildas vid läckage. I utrymmet 

bredvid har det även ansamlats brännbart material som kan innebära en brandfara.  

 

Sannolikheten för detta scenario bedöms som medel (3) då det som nämnt tidigare har hänt att 

oljan läckt ut och det kan ta tid till dess det upptäcks. Konsekvensen är hög för byggnaden om 

branden inte släcks i tidigt skede dock bedöms konsekvensen för människorna som låg (2) då 

inga personer normalt vistas här samt att utrymningsvägen som går genom källaren bedöms 

användas mer sällan.  

 

Sannolikhet = 3 Konsekvens = 2 

 

 

Figur 35: Eldningsolja på bild till vänster, oljemärken på dörren från en tidigare översvämning av eldningsoljan på 

bild till höger, foton tagna under platsbesök 2017-02-14. 
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Scenario 12: Brand i rökdetektor 

Varje rökdetektor försörjs av en elkabel som skulle kunna antändas på grund av att den är 

sliten och värms upp. Själva rökdetektorn är en elinstallation och kan också antändas på grund 

av ett tekniskt fel. Flera av detektorerna som sågs under besöket sitter inte fast i taket eller 

väggen men ligger på en hög möbel. Antänds en detektor kan den smälta då den är gjord av 

plast och sprida branden till den möbeln den ligger på eller så kan plasten rinna ner på golvet 

och antända en matta eller själva trägolvet. Detta scenario är väldigt osannolikt (1) då det inte 

kan tänkas ske bränder i rökdetektorer så ofta. Konsekvenserna anses också vara mycket låga 

(1) då rökdetektorn inte bedöms ha en hög effektutveckling och begränsar brandspridningen. 

 

Sannolikhet = 1 Konsekvens = 1 
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6.3 Val av brandscenarier för vidare utredning 

Då omfattningen av rapporten inte möjliggör en djupgående analys av alla scenarier väljs 

endast ett fåtal scenarier ut för vidare utredning. Figur 36 nedan visar en riskmatris som 

illustrerar de olika scenarierna i förhållande till varandra med avseende på sannolikhet och 

konsekvens. Följande kvantifiering av sannolikhet och konsekvens kan inte tillämpas på andra 

objekt än Skoklosters slott. 

 

 

Figur 36: Riskmatris med valda scenarier inringade. 

Scenario 1: Brand i kök 

  2: Brand i personalutrymme 

  3: Utomhusbrand 

  4: Anlagd brand på plan 2 

  5: Brand i rundgång 

  6: Vindsbrand 

  7: Brand i bibliotek 

  8: Brand i kontor 

  9: Brand vid ofullbordade salen 

  10: Brand på grund av hantverkare 

  11: Brand i källare 

  12: Brand i rökdetektor 
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De valda brandscenarierna är nummer 4, 5 och 9, dessa är inringade i riskmatrisen och 

fetmarkerade i scenariolistan ovan. Scenarierna valdes på grund av dess höga sannolikhet och 

konsekvens samt för att de bedöms vara representativa. En brand i rundgången (scenario 5) är 

den värsta möjliga branden på entréplanet då det är på det planet majoriteten av besökarna 

kommer att befinna sig samt att det är där som brandgasspridning lättast kommer att ske. 

Scenariot är även intressant att studera då den innebär ovanlig verksamhet vilket alltid medför 

andra brandrisker. Detta gäller också för brand vid ofullbordade salen (scenario 9) som är det 

scenariot med det största antalet personer i ett enda rum. Till slut är anlagd brand på plan 2 

(scenario 4) ett representativt scenario där utrymning från flera plan kan studeras, då det 

brinner längre ner än var vissa personer befinner sig. 
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7 Scenario 4 - Anlagd brand på plan 2  

I detta kapitel behandlas scenariot i vilket en brand anläggs på plan 2. Bedömningen av 

personsäkerheten görs med hjälp av simuleringar i FDS för att erhålla tiden till kritiska 

förhållanden samt Pathfinder för att erhålla tiden det tar att utrymma byggnaden. Därefter 

diskuteras eventuella åtgärdsförslag.  

7.1 Dimensionerande brand  

Wrangels sängkammare väljs som startutrymme för branden då sängen i rummet anses bidra 

till en hög effektutveckling vilket därför blir en farlig brand som kommer att utmana 

utrymningsmöjligheterna. En person som har tänkt starta en brand använder en tygbit doppad 

i tändvätska och tänder denna med hjälp av en tändare innan det kastas på sängen, se figur 37. 

Branden sprids sedan till sänghimmeln, stolarna och övriga möbler samt träväggarna. 

Beräkningen av effektkurvan återfinns i bilaga A. Den data som användes för att beräkna 

effektkurvan kom från befintliga experiment i vilket ett sängbord var inkluderat, detta bedöms 

representera de två stolarna bredvid sängen, sänghimmeln antas ha samma egenskaper som 

gardiner, se figur 37. 

 

 

Figur 37: Wrangels sängkammare från två olika vinklar med väsentliga delar markerade (Google, 2017). 
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Effektkurvan redovisas i figur 38. En snabb och kraftig tillväxt sker och effekten är 1 MW 

efter cirka 40 sekunder. Efter 200 sekunder nås maxeffekten som landar på 7 MW vilket är 

väldigt högt och bedöms som konservativt. 

 

 

Figur 38: Dimensionerande effektutveckling för scenario 4. 

I FDS används endast tillväxtfasen och fasen där branden är fullt utvecklad. Avsvalningsfasen 

tas alltså inte hänsyn till på grund av att kritiska förhållanden förväntas inträffa under det 

tidiga brandförloppet. Detta är ett konservativt antagande men motiveras med att det finns 

mycket brännbart material i rummet som inte tagits hänsyn till i beräkningen av effektkurvan. 

Detta betyder att det är möjligt att den totala brandbelastningen blir högre än i den beräknade 

effektkurvan. 

 

Genom en simulering i programmet Argos drogs slutsatsen att två fönster går sönder på grund 

av den hastiga effektutvecklingen efter cirka 2 minuter samt att branden är 

bränslekontrollerad. Beräkningen återfinns i bilaga A. Detta används senare i FDS-

simuleringarna. 
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7.2 Tid till kritiska förhållanden (FDS) 

Med FDS simulerades branden i rummet för att studera när kritiska förhållanden för 

utrymning uppnås. Parametrar som mättes var temperatur, strålning, visibilitet, toxicitet och 

brandgaslagrets höjd. Med hjälp av Smokeview kunde även spridningen av brandgaserna 

visualiseras. Då det bedömdes att utrymning bör ha genomförts inom 800 sekunder, 

simulerades scenariot under 800 sekunder. I tabell 3 nedan presenteras resultatet i form av tid 

till kritiska förhållanden i sängkammaren. Mer information om indata till simuleringarna finns 

i bilaga D. 

Tabell 3: Tid till kritiska förhållanden i sängkammaren. 

Parameter Kritisk nivå Tid till kritiskt 

förhållande uppnås [s] 

Höjd på brandgaslager ≤ 1,6 m + (rumshöjden [m]  0,1) 75 

Visibilitet  ≤ 10,0 m sikt 64 

Strålning ≥ 2,5 kW/m2 185 

Temperatur  ≥ 80 °C 84 

Toxicitet FED  ≥ 0.3 290 

 

Då det kan befinna sig besökare i Wrangels sängkammare och angränsande tornrummet när 

branden startar, studeras de kritiska förhållanden speciellt i dessa områden, gulmarkerat i  

figur 39. Det blåa området representerar en sikt på 10 meter eller mer vilket kan användas i 

detta fall då rummet nästan är 10 meter brett. Detta är alltså ett konservativt antagande. Det är 

där som kritiska förhållanden uppnås först efter 64 sekunder i form av nedsatt sikt.  
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Figur 39: Blå färg = sikt på 10 m eller mer, röda kryssen visar två låsta dörrar som inte kan användas vid utrymning 

då den ena öppningen är inglasad med plexiglas. De svarta pilarna illustrerar utrymningsvägen för personer i 

tornrummet. 

För att den kritiska sikten ska skapa oacceptabla förhållanden för utrymning ska även 

brandgaslagrets höjd sjunka under cirka 2 meter i sängkammaren, detta sker efter 75 

sekunder, tabell 3. Kritiska förhållanden uppstår alltså på grund av att både brandgaslagrets 

höjd samt sikten uppnår kritisk nivå. Detta betyder att vid utrymning bör alla personer befinna 

sig utanför tornrummet samt brandrummet inom 75 sekunder.  

 

Då scenariot innefattar flera rum tas också tid till kritiska förhållanden fram för rummet 

vänster om brandrummet. Brandgaser börjar läcka ut i detta rum efter 60 sekunder, denna tid 

kan anses representera varseblivningstiden för personerna i rummet. Kritiska förhållanden 

uppstår i rummet efter 128 sekunder. Detta för att båda sikten och brandgaslagrets höjd 

uppnår kritiska nivåer. Inom denna tidsram görs bedömningen att även personerna i det 

rummet ska befinna sig i rundgången eller på väg ner för att de ska anses säkra. 

 

Efter 800 sekunder har kritiska förhållanden inte uppnåtts i rundgången eller trapphusen vilket 

betyder att besökare på de övre planen inte löper någon risk vid utrymning inom denna 

tidsram. En noggrannare redovisning hur simuleringen utförts och mer utdata återfinns i 

bilaga D.  
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7.3 Utrymning 

Totalt kördes 8 utrymningssimuleringar på scenariot anlagd brand. De 254 personerna i 

simuleringarna var fördelade enligt följande, 25 % vuxna, 25 % pensionärer, 30 % vuxna med 

barn och 20 % barn. De tider som är intressanta ur personsäkerhetssynpunkt är 75 sekunder 

som brandrummet och tornrummet behöver vara utrymda inom samt 128 sekunder för 

rummet som angränsar till brandrummet. Figur 40 nedan visar våningsplanet där de rum som 

behöver vara utrymda inom 75 sekunder och 128 sekunder är markerade. Övriga utrymmen 

som inte är markerade kommer kritiska förhållanden inte uppstå i inom 800 sekunder enligt 

FDS simuleringarna. Mer information om simuleringarna finns i Bilaga G. 

 

 

Figur 40: Tid till kritiska förhållanden, bild från simulering i Pathfinder. 

Tabell 4 nedan visar resultaten som erhölls från simuleringarna. Tiderna som anges är till dess 

att rummen är utrymda. 

Tabell 4: Resultat för utrymningssimuleringar med den kortaste och längsta tiden samt ett 95% konfidensintervall.  

 Tid [s] 

Rum med kritisk tid på 75 s utrymda 50-60 

95% konfidensintervall för rum med kritisk tid på 75 s 53-57 

Rum med kritisk tid på 128 s utrymda 60-86 

95% konfidensintervall för rum med kritisk tid på 128 s 71-83 

Fullständig utrymning 360-440 

95% konfidensintervall för fullständig utrymning 392-437 
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7.4 Analys av detektorplacering 

För detta scenario har en analys gjorts med avseende på detektion som känns angelägen för 

hela slottet. I nuläget sitter detektor på en hög möbel i hörnet men cirka 20 centimeter från 

taket. En analys har då gjorts i FDS med finare celler (6,25 centimeter jämfört med 25 

centimeter) men kortare simuleringstid för att se vilken inverkan det har på detektionstiden 

om detektorn istället sitter i taket. Två fall har testats. Ett där detektorn sitter i samma hörn 

som den nuvarande placeringen men i taket och ett där detektorn är idealt placerad mitt i 

rummet och i taket. Resultatet presenteras nedan i tabell 5. 

Tabell 5: Tid till detektion vid olika detektorplaceringar. 

Placering Tid till detektion [s] Skillnad från grundfall [%] 

Nuvarande 18,8 - 

I tak, hörn 14,4 - 23 % 

Idealt 15,9 - 15 % 

 

Då effekten för detta scenario är hög blir detektionstiden inte speciellt lång även då detektorn 

sitter ogynnsamt placerad. Man kan dock se i kolumn tre att skillnaden i procent blir ganska 

stor vilket skulle motivera en rekommendation att se över detektorplaceringen i hela 

byggnaden. Anledningen till att den idealt placerade detektorn får längre detektionstid än 

detektorn som sitter i hörnet i taket, anses bero på att branden är placerad närmare just det 

hörnet. Hade branden varit placerad i motsatt hörn i rummet hade resultatet sett annorlunda ut. 

Ytterligare känslighetsanalyser av detektion hade kunnat göras för bränder med långsammare 

effektutveckling för att tydligare åskådliggöra skillnaden mellan de olika 

detektorplaceringarna. 

7.5 Känslighetsanalys - FDS 

För detta scenario har en analys gjorts med avseende på cellstorleken. Denna analys 

genomförs för att se om simuleringen uppnått nodkonvergens, det vill säga att resultatet inte 

ändras nämnvärt med finare cellstorlek. De olika fallen presenteras i tabell 6 nedan. 

Tabell 6: Konfiguration för de olika scenarierna. 

Scenario Cellstorlek [m] D*/dx Totalt antal celler 

Grundscenario 0,25 8,38 887 466 

Fall 1 0,0625 33,52 2 043 082 
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Resultatet från denna analys presenteras i tabell 7 nedan som tid till kritiska förhållanden. 

Tabell 7: Tid till kritiska förhållanden. 

  
Tid till kritiska förhållanden [s] 

Parameter 

Fall 

Höjd på 

brandgaslager 
Visibilitet Strålning Temperatur 

Toxicitet 

FED 

Grundscenario 75 64 185 84 290 

Fall 1 

(%-skillnad från 

grundscenario) 

84 

(+12 %) 

70 

(+9 %) 

190 

(+3 %) 

94 

(+12 %) 

270 

(-7 %) 

 

Då resultaten för simuleringen med den mindre cellstorleken endast skiljer sig cirka  

10 sekunder för varje kriterie anses grundscenariots simulering vara tillräckligt tillförlitlig. 

Nodkonvergens har nästan uppnåtts. Dessutom visar grundscenariot på ett mer konservativt 

resultat vilket är önskvärt. 

7.6 Känslighetsanalys – Utrymning  

För detta scenario har ingen ytterligare simulering gjorts i Pathfinder då det bedömdes att den 

mest avgörande faktorn är förberedelse- och varseblivningstiden. Därför förs istället ett 

skriftligt resonemang. 

 

Det finns flera faktorer som skulle kunna påverka utgången i simuleringarna, den främsta är 

att förberedelsetiden kan förkortas med hjälp av personal som instruerar besökare att lämna. 

Dörrarna påverkar också en utrymning, vid simuleringarna var det lätt att hitta dörrarna och 

om dörrar låses eller är svåra att hitta, kommer utrymningen ta längre tid. Det rekommenderas 

därför att alla dörrar ska var olåsta och på något sätt markerade på ett tydligt sätt så de blir 

lättare att hitta.  
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7.7 Bedömning av personsäkerhet  

Svårigheten med detta scenario är att branden är dold för personer som befinner sig i andra 

rum. Den dåliga placeringen av rökdetektorerna gör också att detektionen tar längre tid. Detta 

i samband med att personer befinner sig på plan ovanför det plan där det brinner gör att 

utrymningen för dessa personer fördröjs. Personer som befinner sig i tornrummen löper också 

hög risk om det brinner i rummet utanför tornrummet, såsom i sängkammaren, då de bara har 

en utrymningsväg från tornrummet och måste utrymma över brandrummet. 

 

Bedömningen av personsäkerhet genomförs genom att jämföra tid till kritiska förhållanden 

med tid för utrymning. ASET för de som riskerar att drabbas av kritiska förhållanden i 

tornrummet och sängkammaren är 75 sekunder. Medan RSET för personerna som ska lämna 

dessa rum är ett konfidensintervall mellan 53 och 57 sekunder. Detta resulterar i en 

säkerhetsfaktor, ASET/RSET, på mellan 1,32-1,42. 

 

För personer som befinner sig i rummet som angränsar till brandrummet blir ASET  

128 sekunder och RSET mellan 71-83 sekunder. Detta resulterar i en säkerhetsfaktor för detta 

rum på mellan 1,54-1,8.  

 

Den lägsta säkerhetsfaktorn blir mellan 1,32 och 1,42 och risken att personer utsätts för 

kritiska förhållanden är liten.  

7.8 Redovisning av åtgärdsförslag  

För att förhindra att branden växer sig så pass stor att den blir omöjlig att hantera bör man 

installera handbrandsläckare i flera rum, speciellt rummen som angränsar till tornrummen, 

och markera dem på tillfredsställande sätt, exempelvis som presenteras längre ner i kapitel  

10.2 Skyltning. Personal bör också finnas på plats i tillräcklig omfattning för att säkerställa en 

tidig detektion och en tillfredsställande utrymning, personalen bör befinna sig i närheten av 

tornrummen då det är dem som är mest utsatta för försvårade utrymningsförhållanden med 

endast en utrymningsväg. 

 

Alla dörrar som leder till en utrymningsväg bör vara upplåsta. Detta gäller även dörrar som 

inte får användas under rundvandring, dörrarna kan vara stängda men får inte vara låsta om de 

leder till en utrymningsväg så att personer kan ta sig ut ur rummet från flera olika vägar. Detta 

på grund av att personer som befinner sig i slottet inte är bekanta med det och har därför svårt 

att hitta närmsta väg ut. Skyltning av dessa dörrar bör finnas och diskuteras i mer detalj i 

kapitel 10.2 Skyltning. 

 

Detektorplaceringen bör ses över i hela slottet för att säkerställa en tidig detektion.  

Placeringen har inverkan på detektionstiden som syns i tabell 5. Detta behöver inte innebära 

en stor kostnad eller irreversibel påverkan på slottet, en exempellösning presenteras i kapitel  

10.1 Alternativ montering av rökdetektor.  
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7.9 Diskussion  

I en brandscenrioanalys som denna görs flertal antaganden på grund av osäkerhet. Detta leder 

till fortsatt osäkerhet i resultatet och ett exempel är framtagandet av den dimensionerande 

branden. På grund av omständigheterna kring denna rapport kunde inte uppeldning av ett helt 

sovrum som liknar Wrangels sängkammare testas utan man fick förlita sig på befintlig data. 

Med denna data approximeras två stolar till ett sängbord och det antas att dubbelsängen från 

datan liknar Wrangels säng. Ingen hänsyn togs till strålning från brandgaslagret som hade 

kunnat antända andra föremål i rummet.  

 

Dessa osäkerheter kan leda till en maxeffekt som inte stämmer och därför kan det påverka 

tiden till kritiska förhållanden. Svårigheten med att anpassa befintlig data för att veta om det 

kommer att brinna på samma sätt finns alltid då bränslepaketens placering i rummet och vad 

de består av varierar. Trots detta har den dimensionerande branden en väldigt hög effekt vilket 

kan ses som konservativt. Dock bedöms det inte vara orimligt på grund av att man inte vet om 

personen som anlägger branden har bensin eller någon annan tändvätska som kan bidra till en 

mycket högre effekt. Den framtagna effekten bedöms därför vara rimlig och representativ. 

 

Felkällor kan också komma från simuleringen i FDS. En av dessa är på grund av tidsbrist och 

problem med att simulera med tillräckligt små celler. Problem möttes då simuleringarna med 

små celler skulle köras vilket gjorde att nya simuleringar fick köras istället med större celler. 

Kvalitén på FDS-simuleringen diskuteras med utgångspunkt i de riktlinjer som återfinns i 

BIV (BIV, 2013) och Nystedt och Frantzich (Nystedt & Frantzich, 2011). Värdena för dessa 

återfinns i bilaga D. Dessa visar att cellstorleken i detta scenario är något grov då värden på 

D*/dx ligger utanför det rekommenderade intervallet som år 10-20 enligt ovan nämnda källor. 

Detta beror på brist på datorkraft som beskrivet ovan. Utdatan hamnar dock ändå inom 

rimliga intervall givet av BIV (BIV, 2013) vilket, tillsammans med känslighetsanalysen, leder 

till bedömningen att simuleringen är av acceptabel kvalité men att den bör användas med 

försiktighet. 

 

Om anledningen till att anlägga en brand är för att skapa stor förödelse kan det tänkas att 

personen som gör det tänder eld på flera ställen. Detta behandlas inte i denna rapport men 

skulle förvärra situationen vilket gör att scenariot som studerats inte behöver ses som 

konservativt. 

 

Det finns även osäkerheter i Pathfinder simuleringarna. Det finns flera parametrar som skulle 

kunna påverka resultatet som erhålls ur en simulering. Största osäkerheten ligger i det 

personantal som simuleringarna har gjorts på, då detta bara är en uppskattning och därav kan 

verkligheten skilja sig åt. Placeringen av dessa personer har även en inverkan på utrymningen, 

många personer i rum där det endast finns en utrymningsväg kommer ta längre tid än få 

personer i ett rum med många utrymningsvägar.  
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8 Scenario 5 - Brand i rundgång 

Här behandlas scenariot då det sker en brand i rundgången på entréplanet vid en tillställning, i 

detta fall en julmarknad. Med hjälp av programmen FDS och Pathfinder kan sedan en 

bedömning göras angående personsäkerheten vid händelse av brand. Efter det tas eventuella 

åtgärdsförslag fram. Figur 41 nedan är från en julmarknad.  

 

 

Figur 41: Uppställning av bord under julmarknad (@skoklostersslott, Instagram) 

8.1 Dimensionerande brand  

Branden antas starta under den årliga julmarknaden på grund av ett värmeljus välter och 

antänder duken på ett av försäljningsborden. Antändning kan också, som tidigare nämnts, ske 

på grund av ett elfel i till exempel en ljusslinga. På grund av bristande information om 

julmarknadsbränder eller liknande gjordes ett försök i mindre skala, se figur 42. I bilaga B 

redovisas tillvägagångssättet för att få fram den dimensionerande branden. 
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Figur 42: Försöksuppställning, ett julmarknadsbord i mindre skala, foto taget under laboration 2017-03-07. 

Effektkurvan för ett fullskaligt bord finns i figur 43 nedan med en maxeffekt på cirka 1,1 MW 

och en tillväxthastighet på 0,0072 kW/m2 vilket är mellan ”slow” (0,00293 kW/m2) och 

”medium” (0,01172 kW/m2) (DiNenno, o.a., 2002). 

 

 

Figur 43: Effektutveckling för ett fullskaligt julmarknadsbord. 
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Brandspridning mellan borden kommer att ske genom strålning enligt figur 44 nedan där bord 

nummer 1 är startföremålet. Antändning av bord 2, 3 och 4 sker samtidigt 360 sekunder efter 

antändning. Strålningsberäkningen finns i Bilaga B. 

 

Figur 44: Bordens uppställning med mått samt brandens spridning mellan dem. 

8.2 Tid till kritiska förhållanden (FDS) 

Med FDS simulerades branden på försäljningsborden för att studera när kritiska förhållanden 

för utrymning uppnås. I enlighet med information från slottsfogden är dörren på sjösidan 

stängd medan dörren på parkidan är öppen. Parametrar som mättes var temperatur, strålning, 

visibilitet, toxicitet och brandgaslagrets höjd. Med hjälp av Smokeview kunde även 

spridningen på brandgaserna visualiseras. Då det bedömdes att utrymning bör ha genomförts 

inom 800 sekunder, simulerades scenariot under 800 sekunder. I tabell 8 nedan presenteras 

resultatet i form av tid till kritiska förhållanden. 

Tabell 8: Tid till kritiska förhållanden 

Parameter Kritisk nivå 
Tid till kritiskt 

förhållande uppnås [s] 

Höjd på brandgaslager ≤ 1,6 + (rumshöjden [m]  0,1) 520 

Visibilitet  ≤ 10 m sikt (större än 100 m2) 490 

Strålning ≥ 2,5 kW/m2 - 

Temperatur  ≥ 80 °C - 

Toxicitet FED  ≥ 0.3 - 
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Då det bedöms att hela entréplanet används vid julmarknaden undersöks kritiska förhållanden 

också på hela planet, undantaget är området i direkt anslutning till branden då personer inte 

antas stanna i det området då branden startat. Nedan presenteras figur 45 som beskriver hur 

siktförhållandena ser ut efter 490 sekunder, den tidpunkt då de anses kritiska. 

 

 

Figur 45: Blåa färg representerar en sikt på 10 meter eller mer, sikten vid 490 sekunder, bild från Smokeview. 

Enligt simuleringen uppstår kritiska förhållanden efter 520 sekunder, cirka 9 minuter. Detta 

på grund av att både brandgaslagrets höjd samt sikten uppnår kritisk nivå. En noggrannare 

redovisning av hur simuleringen utförts och mer utdata återfinns i bilaga E. Tiden för 

detektion beräknas ej. Antagandet blir istället att personalen upptäcker branden och 

informerar besökarna innan detektorn aktiverar. Mer om detta i kapitel 8.3 Utrymning. 
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8.3 Utrymning  

Totalt kördes 16 utrymningssimuleringar, där borden var placerade i gången i åtta av dem och 

mellan pelarna i de andra åtta. Antalet personer som uppskattas befinna sig på julmarknaden 

är 357 personer, 303 på julmarknaden samt två grupper med guider på planen ovanför. Tabell 

9 nedan visar resultaten av simuleringarna. ’Standard’ avser den placering av bord som 

förekommit på tidigare julmarknader. I bilaga H finns indata och beräkningar för 

simuleringarna i Pathfinder. 

Tabell 9: Resultat från utrymningssimulering 

Placering av bord Standard 

Andel barn [%] 19,9 

Andel vuxna med barn [%] 29,7 

Andel vuxna [%] 24,6 

Andel pensionärer [%] 24,9 

Andel rullstolsburna (endast entréplan) [%] 0,9 

Tid till fullständig utrymning [s] 395-610 

95% konfidensintervall till fullständig utrymning 408-514 

 

Största problemet vid simuleringarna vid dåligt placerade bord var att rullstolsburna agenter 

och gående agenter inte kan passera varandra och köbildning uppstår som fördröjer 

utrymningen, figur 46 nedan visar detta. Pilarna visar var rullstolarna befinner sig.  

 

Figur 46: Bild från Pathfinder, köbildning bildas bakom rullstolarna vilka pilarna pekar mot. 
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I denna utrymningsanalys tas ingen hänsyn till barnvagnar även om dessa tar upp minst lika 

mycket plats som rullstolar. Hade barnvagnar fått användas i rundgången hade det skapat 

ännu fler problem under utrymning, dock utgår analysen från att barnvagnar lämnas bredvid 

portarna i den mån det finns plats och på så sätt att utrymningsvägen inte blockeras. 

8.4 Känslighetsanalys – FDS 

Då indatan för branden i detta scenario kommer från experimentet som beskrivs i bilaga B så 

får den anses pålitlig. Dock görs en känslighetsanalys med mindre celler för att se huruvida 

det påverkar tiden till kritiska förhållanden. Denna analys kallas nodkonvergens. Det görs 

även en känslighetsanalys kring portarnas position, alltså jämförs tiden till kritiska 

förhållanden när båda portar är öppna med när endast en av portarna är öppna. De olika 

fallens konfiguration redovisas i tabell 10.  

Tabell 10: Konfiguration för de olika scenarierna. 

 
Port på 

sjösidan 

Port på 

parksidan 
Cellstorlek D*/dx Totalt antal celler 

Grundscenario Stängd Öppen Grov 0,2 10,32 1 036 827 

Fall 1 Öppen Öppen Grov 0,2 10,32 1 036 827 

Fall 2 Stängd Öppen Fin 0,1 20,64 2 340 227 

 

Tiden till kritiska förhållanden redovisas i tabell 11 nedan. 

Tabell 11: Tid till kritiska förhållanden 

  
Tid till kritiska förhållanden [s] 

Parameter 

Fall 

Höjd på 

brandgaslager 
Visibilitet Strålning Temperatur 

Toxicitet 

FED 

Grundscenario 520 490 - - - 

Fall 1 490 490 - - - 

Fall 2 550 495 - - - 
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8.5 Känslighetsanalys - Utrymning 

För att kontrollera hur stor inverkan bordens placering har på resultatet genomfördes 

simuleringar med borden placerade på två olika sätt. Den första varianten är den som är 

standard för julmarknaden med bord i gångarna som begränsar ytan personer kan röra sig på. 

Figur 47 nedan visar hur standardplaceringen av borden ser ut i Pathfinder.  

 

 

Figur 47: Standardplacering av bord under julmarknad, bild från Pathfinder. 

Figur 48 nedan visar hur det såg ut när det såg ut då bordens placering förbättrades.  

 

 

Figur 48: Förbättrad placering av bord under julmarknad, bild från Pathfinder.  
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I tabell 12 nedan syns tidsskillnaden som erhölls vid förbättrad bordsplacering. Fördelningen 

av personer är samma som i tabell 9. 

Tabell 12: Resultat från utrymningssimuleringar 

Placering av bord Standard Förbättrad 

Tid till fullständig utrymning [s] 395-610 390-410 

95% konfidensintervall till fullständig utrymning [s] 408-514 393-403 

 

Resultatet av denna känslighetsanalys var att utrymningen gick snabbare vid förbättrad 

placering. Anledningen till att placeringen av borden har en så stor inverkan på tiden är 

framförallt för att rullstolarna inte längre blockerar hela ytan mellan borden och därmed kan 

agenter passera rullstolarna utan att behöva vänta på att rullstolarna kommer ut på en bredare 

yta. 

8.6 Bedömning av personsäkerhet  

Vid en brand i rundgången blir bortförseln av de farliga brandgaserna stor då det är öppet i 

mitten av byggnaden. Detta betyder att det tar längre tid till dess att kritiska förhållanden 

inträffar. Utrymningen är dock lite svårare då julmarknaden innebär att en stor del av 

utrymningsvägarna är blockerade av bord. Brandens placering kan också göra att en av de två 

utrymningsvägarna blir blockerad. 

 

Bedömningen av personsäkerhet genomförs genom att jämföra tid till kritiska förhållanden 

med tid för utrymning. ASET för de som befinner sig i rundgången är 520 sekunder. Medan 

RSET för att personerna om julmarknadsborden är placerade som standard är 408-514 

sekunder. Detta resulterar i en säkerhetsfaktorn på mellan 1-1,27. Då ena värdet av faktorn är 

nära 1 är det inte säkerställt att kritiska förhållanden kommer undvikas helt. Detta på grund av 

att det är mycket osäkerheter i indatan. 

 

Vid förbättrad placering kommer effekten minska och ASET därmed öka. Inget nytt ASET 

har beräknats men för att göra en jämförelse används samma ASET som för standard 

placering, som är 520 sekunder. Nya RSET för förbättrad placering blir 393-403 sekunder. 

Dessa värden resulterar i att säkerhetsfaktorn blir mellan 1,29-1,3 vilket är ett mer säkert 

värde och risken för att personer skulle utsättas för kritiska förhållanden blir lägre.  
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8.7 Redovisning av åtgärdsförslag  

För att förhindra uppkomsten av brand anses det lämpligt att ha brandvakter vid de tillfällen 

som julmarknaden äger rum (eller vid liknande tillställningar). Dessa ska ha som uppgift att 

se till att regler följs som till exempel förbudet mot levande ljus, samt att observera och vara 

på sin vakt om en brand skulle uppstå. Till sin hjälp bör de ha brandfilt och 

handbrandsläckare. 

 

För att öka bredden på utrymningsvägen under en julmarknad i rundgången på entréplanet 

skulle ett alternativ vara att ställa borden mellan pelarna mot innergården. Detta skulle också 

göra att brandspridning från ett bord till ett annat försvåras betydligt. Avstånden mellan bord 

mitt emot varandra skulle dessutom öka vilket skulle fördröja tiden för spridning genom 

strålning. En bredare gång skulle dessutom minska risken för att besökarna ska känna en 

stress vid en eventuell utrymning då det skulle minska köandet mot utgångarna. Det skulle bli 

en mer bekväm miljö att röra sig i och det skulle dessutom underlätta för personal att ta sig 

fram till branden för att kunna ingripa.  

 

Enlig figur 40 tidigare i detta kapitel är borden sammanlänkade med en överliggande regel 

varifrån försäljningsföremål kan hängas. Det innebär en större risk för snabb spridning via 

denna regel, borden bör inte vara sammanlänkade med varandra för att undvika spridning från 

ett bord till ett annat. I figur 49 nedan visas en ritning med en alternativ placering av borden 

på julmarknaden. Borden mellan pelarna är 1,5 meter breda och 1 meter djupa. Med denna 

lösning blir det 3 bord färre och flera bord blir mindre. Detta skulle alltså göra att man inte får 

plats med lika mycket försäljningsföremål på borden. 
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Figur 49: Ritning över entréplan med förbättrad placering av bord på julmarknaden, de gröna pilarna markerar 

utrymningsvägarna. 

Ytterligare en lösning skulle vara att använda flamskyddade dukar på försäljningsborden för 

att begränsa och förhindra uppkomsten av brand. 

 

Sist vore installationen av en ramp även vid porten mot parksidan väldigt bra då det innebär 

en underlättad utrymning för rullstolsburna. På så sätt skulle dessa personer ha möjlighet till 

att utrymma genom båda portar och kunna välja den som är närmast. 

8.8 Diskussion  

Även i denna scenarioanalys finns det felkällor och antaganden som kan påverka resultatet. 

Framtagandet av effektutvecklingen gjordes genom ett experiment i mindre skala och vissa 

mätinstrument kan ha varit okalibrerade vilket skulle ha påverkat mätvärdena. Dock anses 

detta leda till försumbara skillnader då effektutvecklingen ändå blir stor. Borden på 

julmarknaden antogs ha en viss storlek, som bedöms vara rimlig, för att beräkna maxeffekten. 

Soot yield och effekt ur experimentet gäller för de föremål som brann på bordet men det kan 

finnas bord där det endast säljs mat eller ljus eller kläder vilket skulle generera andra värden 

för dessa parametrar. I försöket användes dock flera olika föremål som anses vara 

representativa för den generella sammansättningen av bord som kan finnas på julmarknaden. 
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Felkällor kan också komma från simuleringen i FDS. En av dessa är på grund av tidsbrist och 

problem med att simulera med tillräckligt små celler. Problem möttes då simuleringarna med 

små celler skulle köras vilket gjorde att nya simuleringar fick köras istället med större celler. 

 

Kvalitén på FDS-simuleringen diskuteras med utgångspunkt i de riktlinjer som återfinns i 

BIV (BIV, 2013) samt Nystedt och Frantzich (Nystedt & Frantzich, 2011). Värdena för dessa 

återfinns i bilaga E. Dessa visar att cellstorleken i detta scenario är något grov då värden på 

D*/dx ligger utanför det rekommenderade intervallet som är 10-20 enligt ovan nämnda källor. 

Detta beror på brist på datorkraft som beskrivet ovan. Utdatan hamnar dock ändå inom 

rimliga intervall givet av BIV (BIV, 2013) vilket, tillsammans med känslighetsanalysen, leder 

till bedömningen att simuleringen är av acceptabel kvalité men att den bör användas med 

försiktighet. 

 

På grund av naturlig variation kan antalet bord och dess placering variera från år till år och 

därför gjordes antaganden till det grundscenario som studerades. Bilder från tidigare 

julmarknader vid slottet användes för att få en så bra uppfattning som möjligt men det kan 

alltid hända att bordens konfiguration ändras på så sätt att konsekvenserna blir helt 

annorlunda.  

 

Tiderna som tagits fram med hjälp av Pathfinder är baserade på att branden upptäcks direkt 

vilket är ett icke-konservativt antagande. Det kan dröja någon sekund innan branden upptäckts 

men den bör upptäckas ganska omgående då det är på en yta där många blickar kommer 

finnas. Skulle branden inte detekteras av personer är det dock svårt att fastställa hur lång tid 

det skulle ta innan en rökdetektor aktiveras, vilket påverkar utrymningstiden. Placeringen av 

branden påverkar också då personer ogärna kommer vilja utrymma genom elden och röken. 

Exempelvis om branden skulle börja vid en av de stora portarna skulle en nödutgång bli 

obrukbar.  
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9 Scenario 9 - Brand vid ofullbordade salen 

Nedan följer en fördjupad analys av scenariot då brand uppstår i närheten av den ofullbordade 

salen. Med hjälp av både FDS och Pathfinder kan det bedömas om personsäkerheten är 

tillräcklig eller om förändringar bör göras. Därefter tas åtgärdsförslag upp. 

9.1 Dimensionerande brand  

Den dimensionerande branden för scenario 9 kommer att ske i ett angränsande rum till den 

ofullbordade salen som tillfälligt används som garderob. Rummet används som i figur 50 där 

klädhängare är de röda figurerna och besökare följer den gröna pilen genom rummet för att 

först lämna in jackan, visa biljett och sedan gå in i ofullbordade salen. Det uppskattas att cirka  

200 jackor kan komma att hänga i garderoben. Det bör observeras att detta scenario är 

hypotetiskt, det vill säga garderoben används som en representation av en eventuell brand. 

Brandföremålet skulle kunna vara något annat som placeras i rummet vid en tillställning i 

ofullbordade salen.  

 

 

Figur 50: Garderobens placering med klädställningar på plan 3 vid ofullbordade salen. 
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Det antas börja brinna i en papperskorg som står framför klädhängare 1, figur 50. Branden i 

papperskorgen kommer då att antända jackorna på klädhängaren. En effektkurva tas fram för 

en klädhängare, se bilaga C. Strålningsberäkningar görs sedan för att se när intilliggande 

klädhängare också antänds och en simulering i Argos görs för att se om branden blir 

bränslekontrollerad, vilket den blir, se bilaga C. En kurva för den totala effektutvecklingen tas 

sedan fram där maxeffekten är 3500 kW, se figur 51. 

 

 

Figur 51: Dimensionerande effektutveckling för scenario 9. 
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9.2 Tid till kritiska förhållanden  

Med FDS simulerades branden i klädhängarna för att studera när kritiska förhållanden för 

utrymning uppnås. Parametrar som mättes var temperatur, strålning, visibilitet, toxicitet, 

brandgaslagrets höjd. Med hjälp av Smokeview kunde även spridningen på brandgaserna 

visualiseras. Då det bedömdes att utrymning bör ha genomförts inom 1200 sekunder, alltså  

20 minuter, simulerades scenariot under 1200 sekunder. I tabell 13 nedan presenteras 

resultatet i form av tid till kritiska förhållanden.  

Tabell 13: Tid till kritiska förhållanden 

Parameter Kritisk nivå 
Tid till kritiskt 

förhållande uppnås [s] 

Höjd på brandgaslager ≤ 1,6 + (rumshöjden [m]  0,1) 600 

Visibilitet  ≤ 10 m sikt (större än 100 m2) 492 

Strålning ≥ 2,5 kW/m2 - 

Temperatur  ≥ 80 °C - 

Toxicitet FED  ≥ 0.3 - 

 

Då utrymning bedöms ske genom den dörren som leder ut ur ofullbordade salen längst ifrån 

branden studeras de kritiska förhållanden speciellt i det området, gulmarkerat på figur 52. 

Figuren visar de kritiska siktförhållandena som uppstår vid 492 sekunder, ungefär 8 minuter. 

 

Figur 52: Blåa färgen representerar en sikt på 10 meter eller mer, sikt vid 492 sekunder, bild från Smokeview. 
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Enligt simuleringen uppstår kritiska förhållanden efter 600 sekunder, 10 minuter. Detta på 

grund av att både brandgaslagrets höjd samt sikten uppnår kritisk nivå vid den tiden. En 

noggrannare redovisning av hur simuleringen utförts och mer utdata återfinns i bilaga F. 

Tiden för detektion beräknas också i FDS och resultatet blev 241 sekunder om det antas att 

ingen detektor finns i brandrummet. Denna tid kommer dock inte att användas i 

utrymningssimuleringen då det lämpligen antas att personalen upptäcker branden och 

informerar besökarna innan detektorn aktiverar. Mer om detta i kapitel 9.3 Utrymning. 

9.3 Utrymning  

Den kritiska tid som används erhölls från FDS simuleringarna och var ungefär tio minuter. 

För att vara lite mer konservativa vill vi att personer ska ha lämnat våningsplanet vid knappt 

sju minuter. När agenterna lämnar våningsplanet riskerar de inte längre att utsättas för kritiska 

förhållanden, då röken stiger upp till vinden i utrymningsskedet. På grund av att det i 

dagsläget inte finns någon rekommendation om hur många personer som får befinna sig i 

ofullbordade salen samtidigt har olika antal personer används i flera simuleringar för att 

undersöka ett maximalt antal personer. 

 

Simuleringarna med 300 personer kördes bara en gång då dessa var alldeles för långt ifrån den 

uppsatta tiden på knappt sju minuter. Övriga simuleringar kördes åtta gånger vardera och 

mellan försöken slumpades agenterna om så de fick nya platser i ofullbordade salen. Tabell 14 

nedan visar resultaten som erhölls. Mer information om simuleringarna finns i bilaga I. 

Tabell 14: Resultat från utrymningssimuleringar 

Antal personer 300 300 200 200 150 150 150 100 

Andel barn [%] 20 0 20 0 20 0 0 20 

Andel vuxna med barn 

[%] 
30 0 30 0 30 0 0 30 

Andel vuxna [%] 25 100 25 100 25 100 50 25 

Andel pensionärer [%] 25 0 25 0 25 0 50 25 

Tid till sista person 

lämnar våningen [s] 
720 570 

495-

510 

410-

430 

400-

420 

340-

370 

400-

420 

300-

310 

95% konfidensintervall 

tills sista person lämnar 

våningen [s] 

- - 
498-
505 

418-
428 

407-
418 

346-
356 

404-
414 

301-
306 

Tid till fullständig 

utrymning [s] 
840 650 

630-
670 

490-
515 

530-
580 

430-
440 

550-
580 

420-
450 

95% konfidensintervall 

tills fullständig 

utrymning [s] 

- - 
636-
657 

499-
510 

540-
568 

430-
437 

554-
571 

427-
439 
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Största problemet vid utrymning är att den utgång som finns ut ur ofullbordade salen inte är 

tillräckligt bred för stora folkmängder och en kösituation uppstår väldigt lätt. Figur 53 nedan 

visar på en simulering med 300 personer vid tiden knappt sju minuter, 400 sekunder, där 

köbildningen syns. 

 

 

Figur 53: Tydlig köbildning vid dörr ut från ofullbordade salen, simulering med 300 personer i Pathfinder.  

9.4 Känslighetsanalys – FDS 

Känslighetsanalys i FDS genomförs då vissa parametrar är av osäker karaktär. Resultatet från 

känslighetsanalysen hjälper då genom att synliggöra osäkerheter, inte bara i parametern som 

testas utan också modellen som helhet. 

 

I detta scenario bedöms dörrarnas samt inredningens konfiguration ha en avgörande roll och 

den är även svår att bestämma då evenemang i ofullbordade salen är ovanliga och det kan 

antas att utförandet skiljer sig från gång till gång. För detta scenario genomförs 

känslighetsanalyser där dörren från salen som används som garderob till ofullbordade salen 

samt fönstren ändrar konfiguration. Anledningen till att det väljs att göra en känslighetsanalys 

på detta är att rökspridningen förväntas begränsas om denna dörr är stängd. Istället för att en 

stor del rök tar sig upp på vinden genom ofullbordade salen antas det att denna kan komma att 

ansamlas i korridoren istället, vilket medför att kritiska förhållanden uppstår tidigare. Figur 54 

nedan visar vilka dörrar och fönster som ändrar konfiguration i känslighetsanalysen.  
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Figur 54: Brandens placering i garderoben vid ofullbordade salen med markerade fönster och dörrar. 

De olika känslighetsanalyserna presenteras i tabell 15 nedan: 

Tabell 15: Konfiguration för de olika scenarierna. 

  Dörr till 

ofullbordade 

salen 

Dörr till 

korridor 
Fönster Cellstorlek D*/dx 

Totalt antal 

celler 

Grundscenario Öppen Öppen Stängda Fin 0,1 m 15,88 2 213 244 

Fall 1 Öppen Öppen Stängda Grov 0,2 m 7,94 1 356 294 

Fall 2 Stängd Öppen Öppna Grov 0,2 m 7,94 1 356 294 

Fall 3 Öppen Öppen Öppna Grov 0,2 m 7,94 1 356 294 

 

Resultatet för denna känslighetsanalys presenteras i tabell 16 nedan med tid till kritiska 

förhållanden. 

Tabell 16: Tid till kritiska förhållanden. 

  Tid till kritiska förhållanden [s] 

Parameter 

Fall 

Höjd på 

brandgaslager 
Visibilitet Strålning Temperatur 

Toxicitet 

FED 

Grundscenario 600 492 - - - 

Fall 1 555 491 - - - 

Fall 2 - - - - - 

Fall 3 - - - - - 
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9.5 Känslighetsanalys – Utrymning  

I Pathfinder finns det flera parametrar som påverkar den tid en utrymning tar. Innan agenterna 

utrymmer så har de en förberedelsetid som anger hur lång tid det tar innan de börjar röra på 

sig från det att de blir informerade via exempelvis brandlarm eller personal. Denna tid har 

satts till en lognormalfördelning mellan 90 och 180 sekunder. Om förberedelsetiden ändras 

kommer även tiden till lokalen är utrymd att ändras. Varseblivningstiden har inte heller tagits 

med i simuleringarna, vilket innebär att utrymningstiden är beräknad på att detektering sker 

direkt, vilket är osannolikt.  

 

Som tabell 14 i kapitel 9.3 Utrymning visar påverkar fördelningen av olika personer resultatet 

som erhålls från simuleringarna i Pathfinder. Anledningen till att detta påverkar är att 

personer med en snabbare gånghastighet snabbare kommer genom dörren ut ur ofullbordade 

salen, som är den fördröjande faktorn vid utrymningen. Ett event med större andel barn skulle 

med andra ord ta längre tid än ett event med större andel vuxna.  

 

Ytterligare en faktor som spelar in i tiden till det att ofullbordade salen är utrymd är om 

trappan vid nödutgången skulle byggas om till en platå istället, motsvarande den som finns 

vid den ena utgången. Utrymning med 150 personer och en platå gick nästan 20 % snabbare 

än motsvarande personantal utan platå. Anledningen till att det går fortare för personer att 

utrymma är att det blir ett jämnare flöde, då personer inte behöver vänta nedanför trappsteget 

som de annars behöver göra. 
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9.6 Bedömning av personsäkerhet  

Vid en brand i anslutning till ofullbordade salen kommer röken att spridas delvis till 

korridoren och delvis upp på vinden. Kritiska förhållanden uppstår först i korridoren som är 

den enda utrymningsvägen för personer i ofullbordade salen. 

 

Bedömningen av personsäkerhet genomförs genom att jämföra tid till kritiska förhållanden 

med tid för utrymning. I tabell 17 nedan presenteras säkerhetsfaktorn för de olika 

personantalen. I Pathfindersimuleringarna har inte varseblivningstiden tagits hänsyn till. 

Varseblivningstiden i detta scenario antas vara mellan 0 och 120 sekunder vilket ger ett spann 

på utrymningstiden och således även säkerhetsfaktorn. I tabellen visas endast värdena med en 

fördelning på personerna, detta då det anses vara mest representativt för besökarna. 

Tabell 17: Resultat från utrymningssimuleringar. 

Personantal Utrymningstid inkl. 

varseblivningstid 

RSET [s] 

Tid till kritiska 

förhållanden  

ASET [s] 

Säkerhetsfaktor 

ASET/RSET 

300 720 600 0,8 

200 498-505 600 1,19-1,2 

150 407-418 600 1,44-1,47 

100 301-306 600 1,96-2 

 

Utifrån simuleringarna i FDS och Pathfinder kan ett acceptabelt personantal i ofullbordade 

salen bedömas vara 150-200 personer.  

9.7 Redovisning av åtgärdsförslag  

Platån som tagits upp i känslighetsanalysen för utrymning visade sig sänka utrymningstiden 

med nästan 20 %. Anledningen till detta är att folk slipper köa vid och i trappan till dörren. 

Med hjälp av en platå blir flödet av personer mer jämnt och kan liknas vid blixtlåsprincipen 

som kan gälla när man kör bil. 

 

För att påskynda utrymningen bör man vara tydlig och informera besökarna med vad som 

gäller i en utrymningssituation innan tillställningen börjar. Det är också viktigt att det finns 

vakter på plats som kan detektera brand tidigt och leda besökarna i en utrymningssituation. 
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9.8 Diskussion  

Nedan diskuteras antaganden och felkällor som kan ha påverkat det slutliga resultatet för 

scenariot. 

 

Osäkerheten i fönsternas samt dörrarnas konfiguration har inverkan på resultatet som 

åskådliggjorts i känslighetsanalysen för FDS. Då det valts att använda resultatet som erhållits 

då fönstren var stängda är resultaten på den konservativa sidan.  

 

Kvalitén på FDS-simuleringen diskuteras med utgångspunkt i de riktlinjer som återfinns i 

BIV (BIV, 2013) och Nystedt och Frantzich (Nystedt & Frantzich, 2011). Värdena för dessa 

återfinns i bilaga F. Dessa visar att cellstorleken i detta scenario är av önskvärd storlek då 

värden på D*/dx ligger inom det rekommenderade intervallet som är 10-20 enligt ovan 

nämnda källor. Utdatan hamnar också inom rimliga intervall givet av BIV (BIV, 2013) vilket, 

tillsammans med känslighetsanalysen, leder till bedömningen att simuleringen är av 

acceptabel kvalité. 

 

Detektionstiden är osäker i detta scenario då det har antagits att personalen upptäcker branden 

innan en detektor, men det kan hända att ingen vaktar garderoben för att man vill titta på 

tillställningen som pågår i salen, i så fall kan det ta längre tid för branden att detekteras. 

Intervallet för varseblivningstiden som antagits är därför en approximation och bör användas 

med försiktighet. Denna kommer troligtvis aldrig vara noll då det är väldigt osannolikt att 

branden detekteras vid exakt samma tidpunkt som den antänds. 

 

Tiderna som tagits fram med Pathfinder skulle kunna påverkas av framförallt fördelning på 

personerna i rummet. Skulle rummet endast vara fullt av pensionärer som rör sig 

långsammare kommer fler att utsättas för kritiska förhållanden. Personerna i ofullbordade 

salen har även antagits att de inte är påverkade av alkohol. Skulle det vara ett evenemang där 

personer är berusade kommer de reagera långsammare samt gå långsammare. Det skulle då 

krävas större mängd personal för att utrymning ska ske på ett tryggt sätt. Risken för att 

personerna utsätts för kritiska förhållanden ökar i en sådan situation.  

 

Ännu en viktig punkt är att det rekommenderade personantalet gäller i det fall det skulle 

brinna enligt den dimensionerande branden i just det rummet. För att säkerställa detta 

personantal bör andra scenarier undersökas ytterligare med annan placering av branden. 
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10  Åtgärdsförslag 

Vissa åtgärder som skulle lindra skador i händelse av brand är inte scenariospecifika utan kan 

tillämpas i hela slottet. Åtgärderna har som syfte att förkorta tiden till detektion, underlätta 

utrymning och liknande. Vissa förslag nämns redan i scenarierna och redovisas mer i detalj 

nedan men även icke scenariospecifika åtgärder presenteras nedan. 

10.1 Alternativ montering av rökdetektor 

En åtgärd som skulle förkorta tiden till detektering vore att placera rökdetektorerna i taket. 

Om detta inte går på grund av att man inte vill påverka byggnaden skulle ett alternativ kunna 

vara att fästa en detektor på något som kan likna en lampfot som man kan placera ovanpå ett 

skåp eller någon annan plats där rökdetektorn idag bara ligger ner. Man kan sen anpassa 

höjden på foten så att detektorn hamnar hela vägen upp i tak. Detektion kommer då att ske 

snabbare och värdefull tid kan användas för att utrymma och släcka branden i tidigare skede. 

Nedan i figur 55 visas en bild på hur en sådan lösning skulle kunna se ut. 

 

 

Figur 55: Alternativ montering av rökdetektor. 

Att placera rökdetektorer i hörn och intill väggar är inte bra då röken tar längre tid att nå dessa 

ställen. Därför bör de placeras en bit från väggar i den mån det är möjligt. 
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10.2 Skyltning 

Ett annat förslag på åtgärd är bättre skyltning av utrymningsvägar samt handbrandsläckare. 

Detta underlättar utrymningen då det förkortar beslutstiden vid platser där man kanske inte vet 

exakt vart man ska gå. Det sitter väldigt få utrymningsskyltar uppe i slottet då man inte vill 

påverka ytskikten i slottet och därför inte kan sätta upp skyltar på väggar eller i tak, på samma 

sätt som för rökdetektorerna. Istället för att sätta upp utrymningsskyltarna på väggarna skulle 

de kunna placeras på stativ som man placerar på lämpliga platser. Figur 56 nedan visar hur en 

sådan skylt kan se ut. Detta kan dessutom vara bra då man kan förändra placeringen och 

anpassa skyltningen till den typ av verksamhet som hålls just den dagen. I vissa fall kanske 

man vill att besökarna ska välja en speciell utrymningsväg och då kan man lätt styra 

besökarna med dessa portabla skyltar.  

 

 

Figur 56: Utrymningsskylt på stativ. 

Då rullstolsburna endast kan ta sig ut genom huvudentrén på sjösidan bör det skyltas 

ordentligt på hela bottenplanet för rullstolsburna. Det ska vara tydligt var det går att utrymma 

för rullstolsburna och var det inte går att utrymma.  

 

Ett problem med denna åtgärd är att den fungerar bäst i teorin men kan vara svår att applicera 

i verkligheten. Det kan finnas risk för att personer, med eller utan avsikt, flyttar på skyltarna 

så att de inte längre visar vägen ut eller pekar på fel dörr. Denna åtgärd innebär därför ett 

större ansvar för personalen då de får införa rutiner för att kontrollera att dessa står rätt. 
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10.3 Utrymningsvägar  

På entréplan bör det finnas ramp både på parksidan och sjösidan, detta för att göra det mer 

tillgängligt. Det finns risk för köbildning bakom rullstolsburna, framförallt då det är mycket 

folk på slottet och trånga utrymningsvägar, vilket förlänger utrymningstiden. Vid 

julmarknaden till exempel blir det ett problem. Genom att ha ramp vid båda portarna 

förenklas utrymningen för rullstolsburna. 

 

Som tidigare nämnt i kapitel 8.3 Utrymning, bör inga barnvagnar vara i rundgången då det blir 

för trångt i rundgången vid en tillställning. De ska lämnas vid portarna på så sätt att de inte 

blockerar utrymningsvägar eller utanför. För att rundgången inte ska vara för trång vid 

tillställningar bör placeringen av temporära föremål (såsom julmarknadsbord) ses över. 

 

Alla dörrar på plan 2 , inklusive de som inte får användas under rundvandring men som leder 

ut till utrymningsväg ska vara upplåsta och markerade med utrymningsskyltar till exempel 

såsom i figur 55. Detta på grund av att besökare inte är bekanta med byggnaden och ska ha 

möjligheten att utrymma genom minst 2 oberoende utrymningsvägar då den ena kan vara 

blockerad av branden.  

 

En lösning som skulle förkorta utrymningstiden från ofullbordade salen är att bygga en platå 

vid den dörren som saknar en sådan. En sådan platå finns redan vid den ena dörren och en 

liknande bör finnas vid den andra dörren. 

10.4 Larmknappar  

Då detektion inte alltid sker tillräckligt snabbt, eller detektorer kan fallera,  kan det hända att 

en brand detekteras av en person innan en detektor. I dessa fall är det önskvärt att denna 

person ska kunna larma samtliga i slottet om att det brinner med hjälp av larmknappar 

kopplade till utrymningslarmet. Installationen av ett system med larmknappar på planen 

ovanför entréplanet skulle vara för omfattande och påverka byggnaden, dock skulle 

larmknappar kunna installeras i caféet, caféköket samt kontorsdelarna (inklusive 

guiderummet) och väktarens rum då dessa områden redan har diverse installationer för att 

anpassa rummen till deras användning. Det är även i dessa rum, som det noterades i 

grovriskanalysen, att det finns flera antändningskällor på grund av just många moderna 

elinstallationer. Utöver installationen av larmknappar i dessa områden bör all personal som 

befinner sig på de övre planen kunna larma någon som kan sätta igång utrymningslarmet med 

hjälp av den radiokommunikation som idag används. 
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11 Slutdiskussion 

Resultatet i denna rapport innehåller vissa felkällor som kan leda till att denna avviker från 

verkligheten. I följande kapitel diskuteras olika osäkerheter och antaganden som finns i 

rapporten och som påverkar bedömningen av personsäkerheten. Då de scenariospecifika 

felkällorna har diskuterats i respektive scenariodiskussion tas endast allmänna felkällor upp i 

detta kapitel. 

 

Mycket ansvar verkar ligga på personalen vid en utrymningssituation då exempelvis skyltning 

saknas. Detta kräver att utbildning av personalen genomförs och följs upp på ett korrekt sätt. 

Bedömningen utifrån underlaget till denna rapport är att arbetsbördan är hög. Risken blir då 

att personalen inte klarar av att utföra deras uppgifter under förvirringen som uppstår i en 

utrymningssituation. 

 

Kvalitén på FDS-simuleringarna diskuteras under respektive scenario samt i respektive bilaga. 

Kvalitén diskuteras med utgångspunkt i de riktlinjer givna av BIV (BIV, 2013) och Nystedt 

och Frantzich (Nystedt & Frantzich, 2011). Generellt håller simuleringarna acceptabel kvalité 

men viss försiktighet bör ändå vidtas vid brukande av resultaten. Detta på grund av 

begränsningar i programmet samt att det är osäkert om nodkonvergens uppnåtts. 

 

Sikten i FDS mäts med slicefile vilket inte är ett helt korrekt mått då den endast mäter sikten i 

varje cell för sig och inte över en sträcka. Bedömningen av kritiska förhållanden har därför 

gjorts konservativt som synes i bilaga D, E och F av FDS. 

 

Då FED är en dos som hela tiden ackumuleras är det svårt att göra en bedömning utifrån en 

simulering när man inte vet exakt var personerna befinner sig vid olika tidpunkter. Mätningar 

har då gjorts på vissa utvalda punkter där folk kan tänkas befinna sig eller passera i en 

utrymningssituation. Toxiciteten visade sig dock inte utgöra ett problem i något av 

scenarierna så detta behöver inte diskuteras vidare. 

 

Som tidigare nämnts är det flera indataparametrar i utrymningssimuleringarna som kan 

påverka utdatan. Exempel på detta är fördelningar av personer, reaktionstid och personantal. 

För att vara konservativa har värden valts som kanske ger en långsammare utrymning än vad 

som hade skett egentligen. Exempelvis så är axelbredden på barn samma som för vuxna, 

vilket inte är sant då mindre barn har mindre axelbredd. Samt att gånghastigheten i trappor 

blir 50 % lägre för alla oavsett hur trångt det är i trappan, vilket inte är helt sant då en person 

kan gå fortare i en helt tom trappa än i en som är full med folk.  
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I trappuppgångarna finns det trägrindar som är låsta när det inte är besökare på plats. De var 

även låsta när besöket genomfördes. Dessa antas vara öppna när det finns besökare samt att de 

öppnas helt och har således ingen inverkan på utrymningen. Detta gör att 

utrymningssimuleringarna underskattar den tid som krävs för personerna att utrymma. 

Grindarna i trappuppgångarna kommer att försvåra utrymningen om de inte är helt öppna. Då 

konservativa antaganden har gjorts för indataparametrarna generellt bedöms inte hindret som 

grindarna medför leda till en underskattning av utrymningstiden. Med anledning till detta 

bedöms simuleringarna i Pathfinder hålla en acceptabel nivå. 
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12 Slutsats 

Överlag bedöms personsäkerheten vara högre i slottet än vad vi först trodde den skulle vara. 

Det bedöms att brandskyddet i byggnaden möjliggör en säker utrymning i händelse av brand. 

Framförallt beror detta på att det är så pass stora volymer. Detta gör att kritiska förhållanden 

uppnås efter lång tid. Utrymning kan ske förhållandevis snabbt då det i normala fall, alltså 

inte i rundgången vid julmarknaden, är breda utrymningsvägar och trappor. I tabell 18 nedan 

presenteras personsäkerhetsbedömningen för samtliga undersökta scenarier. Detta utan 

åtgärder.  

Tabell 18: Personsäkerhetsbedömning  

Scenario 
Säkerhetsfaktor 

(ASET/RSET) 

Säker utrymning 

möjlig 

Anlagd brand på plan 2 1,32-1,42 Ja 

Brand i rundgång 1-1,27 Ej säkerställt 

Brand vid ofullbordade salen 200 personer 1,19-1,2 Ja 

 

De tre scenarier som bedömdes vara mest kritiska visar sig ha en säkerhetsfaktor som är ≥ 1. 

Detta betyder att den tillgängliga tiden för säker utrymning är längre en den nödvändiga tiden 

för säker utrymning (ASET ≥ RSET). 

 

En del brister vad gäller säkerheten identifierades, åtgärdsförslag för dessa listas upp nedan. 

Vissa åtgärder anser vi att Skoklosters slott ska göra, dessa listas nedan:  

 

● Tätare och bättre placering av handbrandsläckare samt skyltning av dessa. 

● Personal väl utspridd där fri rundvandring sker. 

● Förbättring av detektorplacering överlag i hela slottet, till exempel med anordningen 

som beskrivs i 10.1 Alternativ montering av rökdetektor. 

● Brandvakter vid särskilda event. 

● Information till besökarna vad som gäller vid en eventuell utrymning. 

● Upplåsta dörrar överallt där fri rundvandring sker. 

● Förbättring av utrymningsskyltning i hela slottet, till exempel med utrymningsskylt på 

stativ. 

● Åtgärda brister i Systematiskt Brandskyddsarbete, till exempel kontroll av 

släckutrustning. 
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Andra åtgärder anser vi att de bör göra och dessa listas nedan: 

 

● Minska antalet bord eller placera de annorlunda vid julmarknad. 

● Flamskyddade material där detta går att välja, bordsdukarna som används vid 

julmarknaden till exempel. 

● Platå i ofullbordade salen vid den dörr som saknar det. 

● Ramp på parksidan. 

● Larmknappar. 

● Bom på räddningsväg. 

● Se över kabeldragning och elinstallationer i slottet. 
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Bilaga A: Dimensionerande brand - Anlagd brand 

Branden i detta scenario antas börja i Wrangels sängkammare på plan 2, se figur A1. En 

person kan tänkas använda en tygbit impregnerad med tändvätska som antänds med hjälp av 

en tändare och sedan kastas på den stora sängen i mitten av rummet.  

 

 

Figur A1: Bild på brandrummet ur två synvinklar (Google, 2017). 

För att få en effektkurva för den dimensionerande branden användes data från ett experiment 

ur (Kim & Lilley, 2000), se figur A2 nedan.  



 

2 
 

 

Figur A2: Representativ effektkurva (Kim & Lilley, 2000). 

Denna effektkurva anses representera sängkammaren tillräckligt bra även om det är en 

approximation. Sängen är en dubbelsäng samt att stolarna som står bredvid sängen 

representerar sängbordet. Plywoodväggarna likställs med väggar och dörrar i sängkammaren 

som är gjorda av trä, se figur A1. Antändningskällan för försöket i figur A2 är en papperskorg 

med 0.75 kg skräp. Maxeffekten, som är utanför grafen, är 6830 kW med en tillväxthastighet 

av 0.1778 kW/s2. Förbrinntiden är 160 sekunder. 

 

Då det hänger gardiner runt sängen som kommer att bidra till effekten samt underlätta 

brandspridningen användes effektkurvan för bomullsgardiner (försök 13) från Initial Fires 

(Särdqvist, 1993), se figur A3. Maxeffekten på 900 kW nås efter 30 sekunder. 

 

Figur A3: Effektkurva för bomullsgardiner (Särdqvist, 1993). 
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Med hjälp av data från försöken kunde den totala effektkurvan tas fram vilket redovisas i  

figur A4. I detta fall antas gardiner och säng börja brinna samtidigt då antändningskällan 

kastas mitt på sängen. Sedan försummas förbrinntiden då den är svår att bedöma för detta fall 

och den bör vara kortare än 160 sekunder då de brinnande gardinerna kommer att påskynda 

denna. Även om en viss förbrinntid finns är det tydligt att branden växer väldigt snabbt till en 

maxeffekt på 7 MW, tillväxthastigheten för totala effekten är densamma som för sängen, 

alltså 0.1778 kW/s2. Efter cirka 40 sekunder är brandens effekt redan 1 MW. Det är tydligt att 

detta kommer att ställa till med problem för utrymning. 

 

 

Figur A4: Total effektutveckling i sängkammaren. 

En kontroll av effektkurvan görs genom att integrera effektkurvan för att få energiinnehållet i 

det som brinner. Integrationen ger som resultat 2862 MJ. Förbränningsvärmen för trä är 18 

MJ/kg och för ’andra cellulosa material’ är det 20 MJ/kg, (Boverket, Brandbelastning, 2008). 

”Andra cellulosa material” inkluderar bomull, silke och ull vilket är de material som finns i 

sängen samt i sänggardinerna och tapeterna som hänger på väggarna. Trä finns i 

sängstommen, stolarna samt dörrar och väggpaneler. Ett medelvärde för förbränningsvärmen 

väljs till 19 MJ/kg som är mellan 18 och 20 MJ/kg då det är ungefär lika mycket trä som 

andra cellulosa material. 

 

2862 𝑀𝐽

19 𝑀𝐽 𝑘𝑔⁄
= 150 𝑘𝑔 
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Cirka 150 kg material innefattas av branden vilket verkar rimligt om följande grova 

uppskattningar stämmer, se tabell A1 nedan. 

Tabell A1: Föremålen i brandrummen och dess vikter. 

Föremål Vikt [kg] 

Säng (med madrass, sängkläder, kuddar/täcke) 80 

Sänggardiner 5 

Två stolar à 8 kg 16 

Tapet på väggen 20 

Tre dörrar à 10 kg 30 

Väggpaneler i trä 15 

Total massa 166 

 

Då det finns en hög brandbelastning i rummet bör det kontrolleras om branden riskerar att bli 

ventilationskontrollerad. För att bestämma om branden är ventilationskontrollerad eller inte 

användes en 2-zonsmodell i programmet Argos. Rummet dimensioner är enligt ritningarna  

10 · 9 meter med en takhöjd på 4,5 meter. Rummet har 2 fönster med en bredd på ungefär 1,5 

meter och en höjd på ungefär 3 meter samt 3 dörrar som är 1 meter breda och 2 meter höga. I 

rummet lämnades dörrarna öppna och fönsterna var stängda fram till det att de gick sönder, 

detta skedde efter ungefär 2 minuter.  

 

Som maximal effekt och tillväxthastighet användes de värden som tidigare tagits fram. 

Effekten når sitt max, 7 MW, och kvarstannar där vilket indikerar att branden är 

bränslekontrollerad. Se figur A5.   

 

Figur A5: Effektkurva som visar på att branden kommer var bränslekontrollerad.
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Bilaga B: Dimensionerande brand - Brand i 

rundgång 

I denna bilaga redovisas beräkningar samt laboration för brand på julmarknad i rundgång på 

entréplan. I laborationen byggdes en modell upp som ska representera ett bord med 

försäljningsföremål som används under julmarknaden. Nedan i figur B1 visas en bild på hur 

det kan se ut. Detta har vi försökt efterlikna i laborationen. 

 

 

Figur B1: Julmarknadsbord på Skoklosters slott (@skoklostersslott, Instagram) 
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Metod 

I laborationen byggdes en modell av bordet på julmarknaden upp. Bordet bestod av en 

spånskiva med måtten 0,6 × 0,8 meter. Bordsbenen var 0,2 meter höga och på bordets 

ovansida fästes två vertikala träreglar, 0,6 meter höga, med en horisontell regel mellan dessa á 

0,8 meter. I figur B2 nedan visas bordet som användes i försöket. 

 

 

Figur B2: Modellbord, foto taget vid laboration 2017-03-07. 

På bordet placerades sedan en duk av bomull som hängde ner över kanten. På duken ställdes 

sen representativa försäljningsföremål som listas i tabell B1 nedan. I tabellen redovisas också 

material och vikt för respektive föremål.  

Tabell B1: Föremål som användes i laborationen. 

Föremål Material Vikt [kg] 

Mariekex i papperspåsar Kex och papper 0,2 

Värmeljus 50 st, utan alluminiumhölje Stearin 0,6 

Kronljus 20 st à 20 cm Stearin 1,4 

Korgar 2 st Rotting 0,5 

Nalle Bomull och vadd 0,1 

Spetsdukar 4 st Bomull 0,1 

Vantar Akryl 0,2 

Muffins 5 st Muffins 0,2 

Krans Rotting, MDF och poyester 0,3 

Julgran torr Gran 0,1 

Duk Bomull 0,4 

Bordsskiva Spånskiva 1,5 

Ben och reglar Furu 2,2 
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Figur B3 nedan visar hur modellen såg ut när samtliga föremål var på bordet innan det 

antändes. 

 

 

Figur B3: Modell på julmarknadsbord, foto taget vid laboration 2017-03-07. 

Bordet antändes i ena änden med ett värmeljus, se figur B4 nedan.  

 

 

Figur B4: Branden har tagit sig vid ena kortändan efter antändning av ett värmeljus, foto taget vid laboration  

2017-03-07. 



 

4 
 

Brandförloppet studerades och filmades. När effekten nådde strax över 200 kW släcktes 

branden. Vid denna effekt brann allt på bordet och flammorna var ungefär 80 cm höga mätt 

från bordsytan. Figur B5 nedan visar hur det såg ut strax innan det släcktes. 

 

 

Figur B5: Branden strax innan den släcktes, effekten vid detta tillfälle är ungefär 200 kW och flamhöjden är ungefär 

80 cm, foto taget vid laboration 2017-03-07. 

Med hjälp av resultat från laborationen gjordes sedan beräkningar för det fortsatta 

brandförloppet.  
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet från försöket samt beräkningar. 

 

Förbränningsvärme 

I tabell B2 nedan presenteras förbränningsvärmen för föremålen på julmarknadsbordet. Då 

bordskivan, benen och reglarna inte brann utan endast förkolnade vid fullt utvecklad brand 

togs dessa inte med i beräkningarna nedan. 

Tabell B2: Förbränningsvärmen för föremålen på julmarknadsbordet. 

Föremål Material 
Vikt 

[kg] 

Viktandel 

[-] 

ΔHeff 

[MJ/kg] 

Representativa 

material från 

SFPE 

Mariekex i 

papperspåsar 

Kex och 
papper 

0.2 0.0488 15 Wheat 

Värmeljus 50 st, utan 

alluminiumhölje 
Stearin 0.6 0.1463 46.2 Paraffin wax 

Kronljus 20 st 20 cm 

höga 
Stearin 1.4 0.3415 46.2 Paraffin wax 

Korgar 2 st Rotting 0.5 0.1220 19.2 Pine wood 

Nalle 
Bomull, 

vadd 
0.1 0.0244 18.1 Cotton 

Spetsdukar 4 st Bomull 0.1 0.0244 18.1 Cotton 

Vantar Akryl 0.2 0.0488 30.7 Acrylic fiber 

Muffins 5 st Muffins 0.2 0.0488 15 Wheat 

Krans 

Rotting, 
MDF och 

polyester 

0.3 0.0732 19.2 Pine wood 

Julgran torr Gran 0.1 0.0244 20 Wood 

Duk Bomull 0.4 0.0976 18.1 Cotton 

 

Den totala vikten av föremålen på bordet var 4,1 kg. Med hjälp av viktandelen och 

förbränningsvärmen från respektive föremål kunde ett viktat värde för förbränningsvärmen tas 

fram.  

 

Det viktade värdet för förbränningsvärmen ΔHeff blev 32,38 MJ/kg. 
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Effektutveckling 

Under experimentet mättes effektutvecklingen för branden, se figur B6. Mätningen 

påbörjades vid 0 sekunder och efter 30 sekunder antändes bordet. Den första toppen på 227 

kW skedde efter 635 sekunder och precis efter denna påbörjades släckning vilket betyder att 

mätvärden efter 635 sekunder är irrelevanta i vår beräkning då släckning inte antas ske vid 

denna tid. Det observerades att hela ytan på bordet brann efter 570 sekunder. 

 

 

Figur B6: Effektkurva från laboration. 

I figur B6, har 30 sekunder innan antändningen tagits bort. En tillväxthastighet α beräknades 

med antagandet att branden växer enligt ekvation B1 samt att 250 sekunder räknas som 

förbrinntid som endast sker för det första bordet som antänds och kan därför bortses från. 

 

�̇� = 𝛼 ∙ 𝑡2  

(ekvation B1) 

�̇� = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊] 

𝛼 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑘𝑊 𝑠2⁄ ] 

𝑡 = 𝑡𝑖𝑑 [𝑠] 

 

I figur B6 nås maxeffekten efter 635 sekunder och för att beräkna tillväxthastigheten används  

t = 635 – 30 – 250 = 355 sekunder. Det är dock viktigt att tänka på att bordet i experimentet 

antändes på kanten medan i det studerade scenariot antänder bordet mitt på. Detta skulle 

betyda att brandens tillväxt sker dubbelt så snabbt på grund av den symmetriskt växer i två 

motsatta riktningar längst bordet. Den tiden som används för att nå 227 kW är då hälften av 

355 sekunder.  

 

227 𝑘𝑊 = 𝛼 ∙ (355 ∙ 0.5)2 ⟺  𝛼 = 0,0072 𝑘𝑊 𝑠2⁄  
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Tillväxthastigheten är 0,0072 kW/s2 vilket är lite långsammare än standardvärde för ’medium’ 

(0,01172 kW/s2) (DiNenno, o.a., 2002). Detta kan bero på att stearinljus, som utgjorde hälften 

av produkterna på bordet, är avsedda att brinna långsamt. I figur B7 nedan presenteras den 

beräknade tillväxthastighet då ett fullskaligt bord brinner. 

 

 

Figur B7: Anpassad tillväxthastighet utifrån laborationen. 

Arean på bordskivan som användes under försöket var 0,48 m2 men de verkliga borden på 

julmarknaden uppskattas vara 2,4 m2 (2,4  1 m) därför tas effektutvecklingen för ett sådant 

bord fram. Effekten per ytenhet är 227 kW/0,48 m2 = 472,9 kW/m2 alltså är maxeffekten för 

ett verkligt bord 2,4 ∙ 472,9 = 1135 kW. I figur B8 nedan redovisas effekten för ett helt bord 

med en tillväxthastighet på 0,0072 kW/m2 till en maxeffekt på 1135 kW. 

 

I tabell B2 hämtas den totala uppbrunna massan som är 4,1 kg (spånskiva och ben ej 

inräknade) och den viktade ΔHeff beräknad ovan som är 32,38 MJ/kg. Energiinnehållet av det 

som brunnit är 132,76 MJ på experimentbordet. Det totala energiinnehållet på ett fullskaligt 

bord, 2,4 m2 ,blir således 663,79 MJ. Genom att integrera effektkurvan i figur B8 erhålls 

energiinnehållet. Då ingen information fanns angående avtagande fasen antogs den 

konservativt vara cirka 100 sekunder. 
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Figur B8: Effektkurva för ett fullskaligt julmarknadsbord. 

Ekvation B2 nedan (Staffansson, 2010) används för att veta hur lång tid det kommer ta för 

strålningen från det första bordet att antända intilliggande bord. 

 

�̇� =
�̇�𝑟

′′  4 𝜋 𝑅2

𝜒𝑟

 

(ekvation B2) 

�̇� = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊] 

�̇�𝑟
′′ = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 [𝑘𝑊 𝑚2⁄ ] 

𝑅 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑒𝑚å𝑙 [𝑚] 

𝜒𝑟 = 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [−] 

 

Strålningsfraktionen 𝜒𝑟 sätts konservativt till 0.3 och enligt (Ezekoye & Diller, 2006) är den 

kritiska strålningen för bomull 10 kW/m2. Detta värde används då duken som är gjord av 

bomull kan tänkas antändas först. Då branden startar i centrum på ett bord är det 1.5 m till 

nästa bord som står bredvid och mitt emot. Längdförhållanden visas nedan i figur B9. 
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Figur B9: Skiss på bordens placering under julmarknad samt brandens utbredning. 

Effekten som krävs för att antända ytterligare ett bord beräknas med hjälp av ekvation B3 

nedan: 

 

�̇� =
10 ∙  4 𝜋 ∙  1,52

0,3
= 942 𝑘𝑊 

(ekvation B3) 

 

I figur 8 ovan kan man avläsa att den kritiska effekten 942 kW uppnås efter 360 sekunder.  

Produktion av brandgaser 

Följande beräkningar genomförs för att erhålla indata till senare simuleringar i form av yield 

för kolmonoxid och sot. Samtliga ekvationer och tillvägagångssättet är hämtat från Husteds 

rapport (Husted, 2004). 

 

Förbränningsvärmen på 32,38 MJ/kg som är beräknad ovan används tillsammans med rate of 

heat release, RHR [kW], för att beräkna mass loss rate, MLR [g/s]. RHR mättes över tid i 

rökkanalen vid laborationen. Detta resulterar i att MLR varierar över tid, eftersom RHR gör 

det.   

𝛥𝐻𝑒𝑓𝑓 =
𝑅𝐻𝑅

𝑀𝐿𝑅
⟺ 𝑀𝐿𝑅 =

𝑅𝐻𝑅

𝛥𝐻𝑒𝑓𝑓

 

(ekvation B4) 

𝑅𝐻𝑅 = 𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 ℎ𝑒𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 [𝑘𝑊] 

𝑀𝐿𝑅 = 𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑙𝑜𝑠𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑒 [𝑔 𝑠⁄ ] 
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MLR som erhölls över tid i ekvation B4 ovan används sedan tillsammans med massflöde 

kolmonoxid för att bestämma ett värde på yielden, produktion av brandgaser, från branden. 

Massflödet kolmonoxid mättes även den i rökkanalen vid laborationen och varierade över tid. 

Yield beräknas med ekvation B5 nedan: 

 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
�̇�𝐶𝑂

𝑀𝐿𝑅
 

(ekvation B5) 

�̇�𝐶𝑂 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑙𝑚𝑜𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑 [𝑔/𝑠] 

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑙𝑚𝑜𝑛𝑜𝑥𝑖𝑑 [𝑔 𝑔⁄ ] 

Medelproduktionen för kolmonoxid (Yield) blev då 0,06 g/g. 

 

För att beräkna yielden för sot används ekvation B6 och B7. Ljusintensiteten i rökkanalen 

mättes med hjälp av en laser under laborationen. Med hjälp av denna kan den optiska 

densiteten bestämmas i ekvation B6 nedan. Diametern på rökkanalen är 0,2 meter.  

 

𝐷𝐿,10𝑙𝑜𝑔 = −
1

𝐿
10 ∙ 𝑙𝑜𝑔 (

𝐼

𝐼0

) 

(ekvation B6) 

𝐷𝐿,10𝑙𝑜𝑔 = 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  [𝑑𝐵] 

𝐼 = 𝑖𝑛𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  [−] 

𝐼0 = 𝑢𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡  [– ] 

𝐿 = 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑝å 𝑟ö𝑘𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑛 [𝑚] 

 

Soot yield bestäms genom att använda optiska densiteten från ekvation B6 ovan, particular 

optical density, POD, som är en konstant samt massflödet och volymflödet som mättes i 

rökkanalen vid laborationen. Soot yield beräknas med ekvation B7 nedan: 

 

𝐷𝐿,10𝑙𝑜𝑔 = 𝑃𝑂𝐷 ∙ 𝑦𝑠 ∙
10

𝑙𝑛(10)
∙
�̇�

�̇�
⟺ 𝑦𝑠 =

𝐷𝐿,10𝑙𝑜𝑔

𝑃𝑂𝐷
∙
ln(10)

10
∙

�̇�

�̇�
 

(ekvation B7) 

𝑃𝑂𝐷 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 = 8.7 [𝑚2 𝑔⁄ ] 

𝑦𝑠 = 𝑠𝑜𝑜𝑡 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 [𝑔 𝑔⁄ ] 

�̇� = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑔 𝑠⁄ ] 

�̇� = 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3 𝑠⁄ ] 

Medelvärde för produktion av sot blev slutligen 0,206 g/g. 
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Bilaga C: Dimensionerande brand - Brand vid 

ofullbordade salen 

Den dimensionerande branden för scenario 9 antas innefatta fyra klädställningar om cirka 50 

jackor var samt en liten papperskorg som står framför en av klädställningarna. Branden startar 

i papperskorgen och sprids först till en av klädställningarna och sedan till de övriga 

ställningarna. Ett försök gjordes av Stroup med flera (Stroup, DeLauter, Lee, & Roadarmel, 

2001)där 48 kavajer eldades och en effektkurva för dessa togs fram, se figur C1. 

 

 

Figur C1: Effektutveckling för test 3, (Stroup, DeLauter, Lee, & Roadarmel, 2001), används sedan i rapporten. 

Med hjälp av datapunkter från test 3 i figur C1 kunde figur C2 erhållas för vidare beräkningar. 

I test 3 är antändningskällan vid kortsidan av klädställningen vilket är där papperskorgen 

antas vara i vårt fall. På grund av svårigheter att avläsa figur C1 är rekonstruktionen en väldigt 

approximativ sådan men den bedöms ändå vara representativ för uppeldningen av 50 jackor. 

Maxeffekten är 1250 kW och nås efter 400 sekunder. 
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Figur C2: Rekonstruktion av effektutveckling av en klädställning med hjälp av datapunkter från Stroup, 2001. 

För att ta fram den totala effekten görs först en beräkning av den effekt som krävs för att med 

strålning antända nästa klädställning. Effekten beräknas med hjälp av ekvation C1 nedan 

(Staffansson, 2010) och används för att veta vid vilken tid strålningen kommer att antända 

intilliggande ställningar kommer att antändas. 

 

�̇� =
�̇�𝑟

′′  4 𝜋 𝑅2

𝜒𝑟

 

(ekvation C1) 

�̇� = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊] 

�̇�𝑟
′′ = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 [𝑘𝑊 𝑚2⁄ ] 

𝑅 = 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑒𝑚å𝑙 [𝑚] 

𝜒𝑟 = 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [−] 

 

Strålningsfraktionen 𝜒𝑟 sätts konservativt till 0,3 och enligt (Ezekoye & Diller, 2006) är den 

kritiska strålningen för bomull 10 kW/m2. Jackorna antas vara gjorda utav bomull, det bör 

påpekas att detta är en förenkling av verkligheten. Avståndet mellan ställningarna samt 

startbrandens placering redovisas i figur C3. Avstånden R mellan två ställningar är 1,4 meter. 
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Figur C3: Ungefärlig skiss, de röda figurerna representerar klädställningen och har alla samma mått. Branden 

startar vid den gula stjärnan. 

Med hjälp av tidigare information kan effekten som krävs för att antända nästa ställning 

beräknas med ekvation C2 nedan: 

 

�̇� =
10 ∙ 4 𝜋 ∙ 1,42

0,3
= 821 𝑘𝑊 

(ekvation C2) 

 

Från figur C2 kan det avläsas att denna effekt på 821 kW uppnås efter 360 sekunder. Med 

hjälp av denna information kunde effekten för de fyra klädhängarna adderas för att få en 

kurva för hela brandbeloppet, presenterad i figur C4 nedan. Effekten för papperskorgen antas 

vara så liten jämfört med klädhängarna att den försummas.  



 

4 
 

 

Figur C4: Totala effektutvecklingen för 4 klädhängare i rummet. 

Ett förenklat värde för tillväxthastigheten togs fram, α = 0.027 kW/s2, vilket är mellan 

medium och fast. Detta värde använde sedan i programmet Argos för att undersöka om 

branden blir ventilationskontrollerad. En peak finns från 560 s till 620 s på 3,5 MW. 

 

Då det finns en hög brandbelastning i rummet kontrolleras det om branden riskerar att bli 

ventilationskontrollerad. För att bestämma om branden är ventilationskontrollerad eller inte 

användes 2-zons-programmet Argos. I Argos skapades rummet med kläderna som enligt 

ritningarna är 10 x 8 meter och innehåller 2 fönster som är ungefär 1,5 meter breda och 3 

meter höga samt 3 dörrar som är 1 meter breda och 2 meter höga. I rummet lämnades dörrarna 

öppna och fönsterna var stängda fram till det att de gick sönder, vilket skedde efter ungefär 4 

minuter. Enligt figur C5 nedan når effekten sitt maximala värde och kvarstannar där vilket 

tyder på att branden inte är ventilationskontrollerad utan bränslekontrollerad. 

 

Figur C5: Effektkurva från Argos med förtydligade axlar. 
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Bilaga D: FDS - Anlagd brand på plan 2 

Nedan följer en redogörelse för hur FDS beräkningen för scenario 4, Anlagd brand på plan 2, 

genomförts. Programmet som använts är Fire Dynamics Simulator, version 6.1.2 (FDS 6) 

samt Smokeview (SMV). För att rita upp geometrin har programmet Pyrosim använts. Nedan 

följer en översiktlig bild över geometrin som använts, figur D1. 

 

Figur D1: Översiktlig bild över geometrin 

Avgränsningar och begränsningar 

De utrymmen som tagits hänsyn till i simuleringen är hela plan 2, rundgångarna på plan 3 och 

4 samt trapphusen. Resten av byggnaden har skurits av för att minska beräkningstiden och 

motiveras genom att rökspridning samt flöde dit hindras av dörrar eller är ointressant för 

resultatet.  Ingen hänsyn tas heller till att utrymmande personer blockerar utrymningsvägar 

och således också luftflödet.  

 

I beräkningarna har ingen hänsyn till läckage tagits då byggnaden i sig är i direkt förbindelse 

med utomhusmiljön genom öppningarna i trapphuset och öppna fönster. Detta innebär att 

läckage har liten eller ingen inverkan på resultatet då de är små i jämförelse. 

 

Inga aktiva system finns installerade. 

 

På grund av begränsad datorkraft är cellerna i detta scenario grövre än vad som önskas för att 

få fram resultat av bra kvalitet. Resultatet bör därför användas med försiktighet. 



 

2 
 

Indata 

Branden är placerad i ett av rummen på plan 2 som beskrivet i bilaga A. Två fönster går 

sönder på grund av värmen i enlighet med det som åskådliggjorts i Argos i bilaga A efter 120 

sekunder. I FDS modellen öppnas då dessa efter 120 sekunder. 

 

Effektkurvan som använts är den beskriven i bilaga A med modifieringen att avsvalningsfasen 

inte tas med då den är ointressant för resultatet. En jämförelse mellan den effekt som 

beräknats för hand och den som beräknats med FDS presenteras i figur D2 nedan.  

 

 
Figur D2: Jämförelse mellan beräknad effekt och effekt erhållen från FDS. 

Funktionen SUPPRESSION=.FALSE. har använts i simuleringen för att säkerställa att 

branden inte blir ventilationskontrollerad. 

 

Branden representeras i modellen av en yta med en effekttillväxt som representeras av den 

inbyggda SPREAD_RATE funktionen. Detta för att simulera en radiell brandspridning. 

Spread rate blir ca 0,0086 m/s för att motsvara 0,18 kW/m2.  

 

Viktig indata presenteras i tabell D1 nedan: 

Tabell D1: indata FDS 

Parameter Värde 

CO yield 0,04 g/g 

Soot yield 0,1 g/g 

Heat of Combustion 18 000 kJ/kg 
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Dessa värden har hämtats från SFPE (DiNenno, o.a., 2002). 

 

Tid till kritiska förhållanden, beskrivet i kapitel 2.1 Kritiska förhållanden, mättes med hjälp 

av slice files, devices samt boundary files som är verktyg i FDS. 

 

Geometrin är uppdelad i 28 mesher med cellstorlekar mellan 0,25 och 0,5 meter, med den 

finaste meshen närmast branden. Totalt innehåller modellen 887 466 celler. Beräkningen 

begränsas till 800 sekunder. Detta för att denna tid anses vara tillräcklig för att alla personer 

som befinner sig i utrymmet ska hinna utrymma. 

 

Väggarnas och andra byggnadsdelars material har ansatts utifrån vad som observerats under 

besöket samt rimliga antaganden. I huvudsak består byggnaden av tegel samt vissa golv och 

tak i trä. Termiska data har hämtats från boken byggnadsmaterial (Burström, 2001) samt 

SFPE (DiNenno, o.a., 2002). 
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Resultat 

Kritiska förhållanden består av de kriterier beskrivna i kapitel 2.1 Kritiska förhållanden. 

Nedan följer bilder från Smokeview och grafer som illustrerar dessa. Bilderna är tagna 

ovanifrån där all geometri ovanför plan 2 är bortskalad. 

 

Brandgaslagrets nivå 

Figur D3 nedan presenterar vart i geometrin de olika höjd mätarna är placerade. 

 

 

Figur D3: Mätarnas placering 
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I följande figur, figur D4, redovisas höjden på brandgaslagret vid de olika mätarna. Layer 2, 

4, 5 och 6 är konstanta vilket betyder att inget rökgaslager byggs upp i dessa områden. 

 

 

Figur D4: Brandgaslagrets höjd över golv. 

Kritiskt förhållande blir i detta fall när brandgaslagrets nivå är lägre än 2,075 meter. LAYER 

1 representerar brandgaslagrets höjd i brandrummet. Kritiska förhållanden uppstår efter cirka  

75 sekunder. 
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Sikt 

Nedan i figur D5 presenteras siktförhållandena efter 64 sekunder. 

 

 

Figur D5: S ikten vid 64 sekunder, blå färg representerar en sikt på 10 meter eller mer. 

Kritiska förhållanden i form av sikt uppnås i brandrummet. Sikten mäts två meter över golvet. 

Kritiska förhållanden uppstår vid cirka 64 sekunder. 
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Strålning 

Nedan i figur D6 presenteras strålningsnivån efter 185 sekunder. 

 

 

Figur D6: strålningen vid 185 sekunder, röd färg representerar en strålning på 2,5 kW/m2 eller mer. 

Kritiska förhållanden i form av strålning uppnås i brandrummet efter cirka 185 sekunder. 
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Temperatur 

Nedan i figur D7 presenteras temperaturförhållandet efter 84 sekunder. 

 

 

Figur D7: Temperaturen vid 84 sekunder, röd färg representerar en temperatur på 80 C eller mer. 

Kritiska förhållanden i form av temperatur uppnås efter cirka 84 sekunder i brandrummet. 

Temperaturen mäts två meter över golvet. 
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Toxicitet 

I figur D8 nedan presenteras vart i geometrin de olika FED-elementen är placerade. 

Elementen är placerade två meter över golvnivå. 

 

 

Figur D8: Mätarnas placering 

Figuren D9 nedan illustrerar FED-värdet vid de olika mätpunkterna över tid. 

 

 

Figur D9: Toxiciteten i form av FED. 
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Då FED är en dos ökar den med tiden. Tröskelvärdet på 0,3 överskrids i brandrummet efter 

cirka 290 sekunder. Kritiska förhållanden i form av toxicitet inträffar inte i något annat 

utrymme under den definierade simuleringstiden. 

 

Då scenariot innefattar flertalet rum tas tid till kritiska förhållanden fram även för andra 

utrymmen. Tillvägagångssättet är detsamma som presenterats ovan. Resultatet presenteras 

kortfattat nedan i tabell D2: 

Tabell D2: Tid till kritiska förhållanden för olika utrymmen. 

Utrymme Tid till kritiska förhållanden [s] 

Brandrummet 75 

Rum till vänster om brandrummet 128 

Rundgången på plan 2 - 

Känslighetsanalys 

För detta scenario har en analys gjorts med avseende på cellstorleken. Denna analys 

genomförs för att se om simuleringen uppnått nodkonvergens, det vill säga att resultatet inte 

ändras med finare cellstorlek. De olika fallen presenteras nedan i tabell D3: 

Tabell D3: Konfiguration för de olika scenariorna. 

Scenario Cellstorlek [m] 

Grundscenario 0,25 

Fall 1 0,0625 

 

Resultatet från denna analys presenteras i tabell D4 nedan som tid till kritiska förhållanden. 

Tabell D4: Tid till kritiska förhållanden 

  
Tid till kritiska förhållanden [s] 

Parameter 

Fall 

Höjd på 

brandgaslager 
Visibilitet Strålning Temperatur 

Toxicitet 

FED 

Grundscenario 75 64 185 84 290 

Fall 1 84 70 190 94 - 
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Analys av detektorplacering 

För detta scenario har en analys gjorts med avseende på detektion. I nuläget sitter detektor på 

en hög möbel men cirka 20 centimeter från taket. En analys har då gjorts i FDS med finare 

celler (0,0625 meter) men kortare simuleringstid för att se vilken inverkan det har på 

detektionstiden om detektorn istället sitter i taket. Två fall har testats. Ett där detektorn sitter i 

taket men fortfarande i hörnet och ett där detektorn är idealt placerad mitt i rummet och i 

taket. 

 

Detektorn som användes är den fördefinierade ”Cleary Photoelectric P2”. Det vill säga en 

optisk ljusspridningsdetektor. 

 

Resultatet presenteras nedan i tabell D5. 

Tabell D5: Tid till detektion för olika detektorplacering. 

Placering Tid till detektion [s] Skillnad från grundfall [%] 

Grundfall 18,8 - 

I tak, hörn 14,4 -23 % 

Idealt 15,9 -15 % 
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Diskussion 

FDS är ett bra verktyg men det bör också användas med viss försiktighet som beskrivet i 

kapitel 2.2.1 FDS, PyroSim och Smokeview. Följande ekvationer används för att kolla att 

modellerna i FDS gäller. Ekvationerna och riktlinjerna är hämtade från Nystedt och Frantzich 

(Nystedt & Frantzich, 2011). 

 

𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2
5 

 

10 <
𝐷∗

𝑑𝑥
< 20 

 

𝑂𝑚 
𝐷∗

𝐻
< 0,5 𝑠𝑘𝑎 

𝐷∗

𝑑𝑥
> 15  

 

𝑄∗ =
�̇�

𝜌∞ 𝑐𝑝𝑇∞√𝑔𝐷𝐷2
 

 

0,3 < 𝑄∗ < 2,5 

 

Där 

 

𝐷∗= brandens karakteristiska diameter (m) 

𝐻= rumshöjden (m) 

�̇�= effektutveckling (kW) 

𝑑𝑥= utgör den största sidan på kontrollvolymerna runt brandkällan (m) 

𝜌∞ , 𝑐𝑝 , 𝑇∞= densitet (1,2 kg/m3), värmekapacitet (1 J/kgK), temperatur (293 K) 

𝑔= gravitationskonstanten (9,81 m/s2) 

𝑄∗= dimensionslös effektutveckling 

𝐷= ekvivalent bränslediameter (m) 
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Beräknade värden återfinns i tabell D6 nedan: 

Tabell D6: Kvalitetssäkrande indata för FDS . 

Parameter Värde 

D* 2,10 

dx 0,25 

D*/dx 8,38 

D*/H 0,45 

Q* 0,30 

 

Nedan följer en tabell, tabell D7, över utdata för att kolla så att simuleringen producerar 

värden inom en rimlighetsram given av BIV (BIV, 2013). Flamtemperaturen bör ligga mellan 

700-1200 C, hastigheten bör vara lägre än 10 m/s. Trycket kollas så att det inte är flera 100 Pa 

vilket är orimligt. 

Tabell D7: Kvalitetssäkrande utdata för FDS . 

Parameter Värde 

Högsta tryck  33 Pa 

Högsta Flamtemperatur 970 C 

Högsta hastighet i dörröppningar 9,5 m/s 
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FDS kod 
&HEAD CHID='rum_grov'/ 

&TIME T_END=800.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='rum_grov.ge1', DT_BNDF=5.0, DT_RESTART=100.0/ 

&MISC SUPPRESSION=.FALSE./ 

 

&MESH ID='brandrum fire', IJK=22,22,22, XB=40.5,46.0,8.0,13.5,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='brandrum fine-h', IJK=18,22,22, XB=46.0,50.5,8.0,13.5,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='brandrum fine-a-merged', IJK=60,28,22, XB=35.5,50.5,1.0,8.0,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='brandrum fine-c-merged', IJK=60,12,22, XB=35.5,50.5,13.5,16.5,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='brandrum-c', IJK=25,23,22, XB=50.5,56.75,-2.25,3.5,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='brandrum-a-b', IJK=11,13,22, XB=47.75,50.5,-2.25,1.0,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='brandrum-d-a', IJK=25,13,22, XB=50.5,56.75,3.5,6.75,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='brandrum fine-b', IJK=20,22,22, XB=35.5,40.5,8.0,13.5,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='mesh16', IJK=60,18,22, XB=35.5,50.5,16.5,21.0,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='mesh14', IJK=58,70,22, XB=6.0,20.5,3.5,21.0,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='mesh15', IJK=60,60,22, XB=20.5,35.5,3.5,18.5,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='mesh11', IJK=58,82,22, XB=6.0,20.5,28.0,48.5,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='mesh12', IJK=60,58,22, XB=20.5,35.5,34.0,48.5,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='mesh13', IJK=60,82,22, XB=35.5,50.5,28.0,48.5,-0.5,5.0/ 

&MESH ID='stairs2-merged', IJK=60,28,82, XB=35.5,50.5,21.0,28.0,-5.5,15.0/ 

&MESH ID='stairs-merged', IJK=58,28,82, XB=6.0,20.5,21.0,28.0,-5.5,15.0/ 

&MESH ID='mesh24', IJK=10,16,10, XB=15.5,20.5,13.0,21.0,5.0,10.0/ 

&MESH ID='mesh25', IJK=30,11,10, XB=20.5,35.5,13.0,18.5,5.0,10.0/ 

&MESH ID='mesh21', IJK=11,23,10, XB=15.0,20.5,28.0,39.5,5.0,10.0/ 

&MESH ID='mesh22', IJK=30,11,10, XB=20.5,35.5,34.0,39.5,5.0,10.0/ 

&MESH ID='mesh 26', IJK=11,16,10, XB=35.5,41.0,13.0,21.0,5.0,10.0/ 

&MESH ID='mesh23', IJK=11,23,10, XB=35.5,41.0,28.0,39.5,5.0,10.0/ 

&MESH ID='mesh01', IJK=10,16,10, XB=15.5,20.5,13.0,21.0,10.0,15.0/ 

&MESH ID='mesh02', IJK=30,11,10, XB=20.5,35.5,13.0,18.5,10.0,15.0/ 

&MESH ID='mesh03', IJK=11,23,10, XB=15.0,20.5,28.0,39.5,10.0,15.0/ 

&MESH ID='mesh04', IJK=30,11,10, XB=20.5,35.5,34.0,39.5,10.0,15.0/ 

&MESH ID='mesh 01', IJK=11,16,10, XB=35.5,41.0,13.0,21.0,10.0,15.0/ 

&MESH ID='mesh05', IJK=11,23,10, XB=35.5,41.0,28.0,39.5,10.0,15.0/ 

 

&REAC ID='wood etc', 

      FYI='SFPE handbook', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=1.0, 

      H=0.44, 

      O=0.06, 

      N=0.01, 

      CO_YIELD=0.04, 

      SOOT_YIELD=0.1, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=1.8E4/ 

 

&PROP ID='Cleary Photoelectric P2', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=1.8, 

      BETA_E=-0.8, 

      ALPHA_C=0.8, 

      BETA_C=-0.8/ 

&DEVC ID='smoke current', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=42.0,12.0,4.525/ 

&DEVC ID='smoke ceiling', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=42.0,12.0,4.725/ 

&DEVC ID='smoke ideal', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=45.5,8.75,4.725/ 

&DEVC ID='FED', QUANTITY='FED', XYZ=45.0,8.75,2.0/ 

&DEVC ID='FED01', QUANTITY='FED', XYZ=37.0,9.0,2.0/ 



 

15 
 

&DEVC ID='FED02', QUANTITY='FED', XYZ=28.5,7.5,2.0/ 

&DEVC ID='FED03', QUANTITY='FED', XYZ=38.5,25.0,2.0/ 

&DEVC ID='FED04', QUANTITY='FED', XYZ=18.0,25.0,2.0/ 

&DEVC ID='FED05', QUANTITY='FED', XYZ=27.0,37.0,2.0/ 

&DEVC ID='FED06', QUANTITY='FED', XYZ=19.5,9.0,2.0/ 

&DEVC ID='FED07', QUANTITY='FED', XYZ=39.0,15.5,2.0/ 

&DEVC ID='LAYER', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=45.5,45.5,8.75,8.75,0.0,4.75, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER01', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=38.5,38.5,17.5,17.5,0.0,4.5, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER02', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=37.0,37.0,9.0,9.0,0.0,4.5, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER03', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=38.5,38.5,24.75,24.75,0.0,4.5, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER04', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=18.0,18.0,24.5,24.5,0.0,4.5, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER05', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=28.5,28.5,7.5,7.5,0.0,4.5, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER06', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=18.0,18.0,24.5,24.5,5.5,9.5, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER07', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=38.5,38.5,24.75,24.75,5.5,9.5, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='TIMER', QUANTITY='TIME', XYZ=40.5,8.0,-0.5, SETPOINT=120.0, INITIAL_STATE=.TRUE./ 

 

&MATL ID='bruk', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

      CONDUCTIVITY=1.0, 

      DENSITY=1800.0/ 

&MATL ID='tegel', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

      CONDUCTIVITY=0.7, 

      DENSITY=1500.0/ 

&MATL ID='trä', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.6, 

      CONDUCTIVITY=0.14, 

      DENSITY=500.0/ 

&MATL ID='glas', 

      FYI='SFPE', 

      SPECIFIC_HEAT=0.84, 

      CONDUCTIVITY=0.78, 

      DENSITY=2700.0/ 

 

&SURF ID='fönster', 

      RGB=153,255,255, 

      MATL_ID(1,1)='glas', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.01, 

      TRANSPARENCY=0.5/ 

&SURF ID='yttervägg2', 

      COLOR='WHITE', 

      DEFAULT=.TRUE., 

      MATL_ID(1,1)='bruk', 

      MATL_ID(2,1)='tegel', 

      MATL_ID(3,1)='bruk', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:3)=0.02,0.87,0.02/ 

&SURF ID='tak/golv', 

      RGB=146,202,166, 

      MATL_ID(1,1)='tegel', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.4/ 
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&SURF ID='three', 

      RGB=153,51,0, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='trä', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.4/ 

&SURF ID='innervägg', 

      COLOR='WHITE', 

      MATL_ID(1,1)='bruk', 

      MATL_ID(2,1)='tegel', 

      MATL_ID(3,1)='bruk', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:3)=0.02,0.25,0.02/ 

&SURF ID='FIRE', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=777.778/ 

 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=42.625,45.625,10.0,13.0,0.5,0.5, SPREAD_RATE=0.00858289, XYZ=44.125,11.5,0.5/ 

FIRE 

 

&BNDF QUANTITY='RADIOMETER'/ 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=7.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=46.75/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=7.25/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=46.75/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=7.25/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=7.0/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBZ=7.0/ 

&SLCF QUANTITY='AEROSOL VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='AEROSOL VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', PBZ=7.0/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBX=46.75/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBY=7.25/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=1.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=6.0/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=23.0/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=26.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=23.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=26.5/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=23.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=26.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=12.0/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBZ=12.0/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBZ=12.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=11.5/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=11.5/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBY=11.5/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=42.375/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=38.75/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=44.25/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBX=44.25/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=44.25/ 

&TAIL / 
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Bilaga E: FDS - Brand i rundgång 

Nedan följer en redogörelse för hur FDS beräkningen för scenario 5, brand i rundgång, 

genomförts. Programmet som använts är Fire Dynamics Simulator, version 6.5.3 (FDS 6) 

samt Smokeview (SMV). För att rita upp geometrin har programmet Pyrosim använts. Nedan 

följer en översiktlig bild över geometrin som använts, figur E1. 

 

Figur E1: Översiktlig bild över geometrin 

Avgränsningar och begränsningar 

De utrymmen som tagits hänsyn till i simuleringen är rundgångarna på entréplan, plan 2, plan 

3 samt trapphusen. Resten av byggnaden har skurits av för att minska beräkningstiden och 

motiveras genom att rökspridning samt flöde dit hindras av dörrar eller är ointressant för 

resultatet.  Ingen hänsyn tas heller till att utrymmande personer blockerar utrymningsvägar 

och således också luftflödet.  

 

I beräkningarna har ingen hänsyn till läckage tagits då byggnaden i sig är i direkt förbindelse 

med utomhusmiljön genom öppningarna i trapphuset. Detta innebär att läckage har liten eller 

ingen inverkan på resultatet då de är små i jämförelse. 

 

Inga aktiva system finns installerade. 
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På grund av begränsad datorkraft är cellerna i detta scenario grövre än vad som önskas för att 

få fram resultat av bra kvalitet. Resultatet bör därför användas med försiktighet. 

Indata 

Effektkurvan som använts är den beskriven i Bilaga B. En jämförelse mellan den effekt som 

beräknats för hand och den som beräknats med FDS presenteras nedan i figur E2. Denna 

beräkning är för sju bord. 

 

 

Figur E2: Jämförelse mellan beräknad effekt och effekt erhållen från FDS . 

Branden representeras i modellen av 14 ytor (2 ytor per bord) med en effekttillväxt som 

representeras av den inbyggda RAMP-funktionen.  

 

Viktig indata presenteras nedan i tabell E1: 

Tabell E1: Indata FDS 

Parameter Värde 

CO yield 0,006 g/g 

Soot yield 0,206 g/g 

Heat of Combustion 32 380 kJ/kg 

 

Dessa värden har hämtats från experimentet, beskrivet i bilaga B. 
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Tid till kritiska förhållanden, beskrivet i kapitel 2.1 Kritiska förhållanden, mättes med hjälp 

av slice files, devices samt boundary files som är verktyg i FDS. 

 

Geometrin är uppdelad i 21 mesher med cellstorlekar från 0,2 till 0,4 meter, med den finaste 

meshen närmast branden. Totalt antal celler i modellen uppgår till 1 036 827 stycken. 

Beräkningen begränsas till 800 sekunder. Detta för att denna tid anses vara tillräcklig för att 

alla personer som befinner sig i utrymmet ska hinna utrymma. 

 

Väggarnas och andra byggnadsdelars material har ansatts utifrån vad som observerats under 

besöket samt rimliga antaganden. I huvudsak består byggnaden av tegel samt vissa golv och 

tak i trä. Termiska data har hämtats från boken byggnadsmaterial (Burström, 2001) samt 

SFPE (DiNenno, o.a., 2002). 

Resultat 

Kritiska förhållanden består av de kriterier beskrivna i kapitel 2.1 Kritiska förhållanden. 

Nedan följer bilder från Smokeview samt grafer som illustrerar dessa. Bilderna är tagna 

ovanifrån där all geometri ovanför entréplan är bortskalad. 

Brandgaslagrets nivå 

I figur E3 nedan presenteras var de olika mätarna som mäter brandgaslagrets höjd är 

placerade. 
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Figur E3: Mätarnas placering 

I följande figur, figur E4, redovisas höjden på brandgaslagret vid de olika mätarna. 

 

 

Figur E4: Brandgaslagrets höjd över golv. 

Kritiskt förhållande blir i detta fall när brandgaslagrets höjd är lägre än 2,06 meter. 

Brandgaslagrets höjd mäts i olika punkter. Kritiska förhållanden uppstår tidigast efter cirka 

520 sekunder vid mätpunkten Layer 6. 
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Sikt 

Nedan i figur E5 presenteras siktförhållandena efter 490 sekunder. 

 

 

Figur E5: S ikten vid 490 sekunder, blå färg representerar en sikt på 10 meter eller mer. 

Kritiska förhållanden i form av sikt vid 2 meters höjd uppstår vid cirka 490 sekunder i 

områden som används för att nå utrymningsvägen i övre delen av figuren. I området kring 

själva branden uppstår dessa förhållanden tidigare men personer förväntas inte passera 

branden under utrymning, utan de förväntas utrymma i motsatt håll från branden. 
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Strålning 

Nedan i figur E6 presenteras strålningsnivån efter 800 sekunder. 

 

 

Figur E6: Strålningen vid 800 sekunder, röd färg representerar en strålning på 2,5 kW/m2 eller mer. 

Kritiska förhållanden i form av strålning uppnås inte under den fördefinierade 

simuleringstiden på 800 sekunder förutom på, och i direkt anslutning till startföremålet. 
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Temperatur 

Nedan i figur E7 presenteras temperaturförhållandet efter 800 sekunder. 

 

 

Figur E7: Temperaturen vid 800 sekunder, röd färg representerar en temperatur på 80 C eller mer. 

Kritiska förhållanden i form av temperatur uppnås endast i direkt anslutning till startföremålet 

under den definierade simuleringstiden på 800 sekunder. Temperaturen mäts två meter över 

golvet och den röda färgen representerar en kritisk temperatur på 80 °C eller högre.  
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Toxicitet 

I figur E8 nedan presenteras vart i geometrin de olika FED-elementen är placerade. 

Elementen är placerade två meter över golvnivå. 

 

 

Figur E8: Mätarnas placering 

Figur E9 nedan illustrerar FED-värdet vid de olika mätpunkterna över tid. 

 

 

Figur E9: Toxiciteten i form av FED. 
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Då FED är en dos ökar den med tiden. Figuren visar att tröskelvärdet på 0,3 aldrig överskrids 

vilket betyder att kritiska förhållanden inte inträffar under den definierade simuleringstiden. 

Känslighetsanalys 

För detta scenario gjorde en känslighetsanalys genom att öppna dörren på sjösidan för att se 

om det påverkar tiden till kritiska förhållanden. I grundscenariot är denna dörr stängd men 

dörren på parksidan är öppen då den används som entré till julmarknaden. En 

känslighetsanalys gjordes även med avseende på cellstorleken. De olika fallen presenteras i 

tabell E2 nedan: 

Tabell E2: Konfiguration för de olika scenariorna. 

  Port på sjösidan Port på parksidan Cellstorlek 

Grundscenario Stängd Öppen Grov 0,2 

Fall 1 Öppen Öppen Grov 0,2 

Fall 2 Stängd Öppen Fin 0,1 

 

Resultatet presenteras som tid till kritiska förhållanden nedan i tabell E3: 

Tabell E3: Tid till kritiska förhållanden 

  Tid till kritiska förhållanden [s] 

Parameter 

Fall 

Höjd på 

brandgaslager 
Visibilitet Strålning Temperatur 

Toxicitet 

FED 

Grundscenario 520 490 - - - 

Fall 1 490 490 - - - 

Fall 2 550 495 - - - 
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Diskussion 

FDS är ett bra verktyg men det bör också användas med viss försiktighet som beskrivet i 

kapitel 2.2.1 FDS, PyroSim och Smokeview. Följande ekvationer används för att kolla att 

modellerna i FDS gäller. Ekvationerna och riktlinjerna är hämtade från Nystedt och Frantzich 

(Nystedt & Frantzich, 2011). 

 

𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2
5 

 

10 <
𝐷∗

𝑑𝑥
< 20 

 

𝑂𝑚 
𝐷∗

𝐻
< 0,5 𝑠𝑘𝑎 

𝐷∗

𝑑𝑥
> 15  

 

𝑄∗ =
�̇�

𝜌∞ 𝑐𝑝𝑇∞√𝑔𝐷𝐷2
 

 

0,3 < 𝑄∗ < 2,5 

 

Där 

 

𝐷∗= brandens karakteristiska diameter (m) 

𝐻= rumshöjden (m) 

�̇�= effektutveckling (kW) 

𝑑𝑥= utgör den största sidan på kontrollvolymerna runt brandkällan (m) 

𝜌∞ , 𝑐𝑝 , 𝑇∞= densitet (1,2 kg/m3), värmekapacitet (1 J/kgK), temperatur (293 K) 

𝑔= gravitationskonstanten (9,81 m/s2) 

𝑄∗= dimensionslös effektutveckling 

𝐷= ekvivalent bränslediameter (m) 
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Beräknade värden återfinns i tabell E4 nedan:  

Tabell E4: Kvalitetssäkrande indata för FDS  

Parameter Värde 

D* 2,07 

dx 0,2 

D*/dx 10,32 

D*/H 0,44 

Q* 0,30 

 

Nedan följer en tabell, tabell E5, över utdata för att kolla så att simuleringen producerar 

värden inom en rimlighetsram given av BIV (BIV, 2013). Flamtemperaturen bör ligga mellan  

700-1200 ˚C, hastigheten bör vara lägre än 10 m/s. Trycket kollas så att det inte är flera 100 

Pa vilket är orimligt. 

Tabell E5: Kvalitetssäkrande utdata för FDS  

Parameter Värde 

Högsta tryck  23,5 Pa 

Högsta Flamtemperatur 945 C 

Högsta hastighet i dörröppningar 4 m/s 
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FDS kod 
&HEAD CHID='julmarknad_grov'/ 

&TIME T_END=800.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='julmarknad_grov.ge1', DT_BNDF=5.0, DT_RESTART=100.0, DT_SLCF=1.0/ 

&MISC TMPA=-10.0/ 

 

&MESH ID='vån 1 2', IJK=28,36,25, XB=20.0,25.6,9.4,16.6,0.0,5.0/ 

&MESH ID='vån 1 4-a-merged', IJK=76,28,25, XB=4.8,20.0,9.0,14.6,0.0,5.0/ 

&MESH ID='patio nedre-a-merged-merged', IJK=76,78,25, XB=4.8,20.0,14.6,30.2,0.0,5.0/ 

&MESH ID='port-a-merged', IJK=52,58,25, XB=7.2,17.6,-2.6,9.0,0.0,5.0/ 

&MESH ID='trapphus nedre1-a', IJK=36,36,25, XB=20.0,27.2,16.6,23.8,0.0,5.0/ 

&MESH ID='trapphus nedre1-b', IJK=37,36,25, XB=27.2,34.6,16.6,23.8,0.0,5.0/ 

&MESH ID='vån 1 3', IJK=28,58,25, XB=20.0,25.6,23.8,35.4,0.0,5.0/ 

&MESH ID='trapphus nedre', IJK=72,36,25, XB=-9.6,4.8,17.4,24.6,0.0,5.0/ 

&MESH ID='trapphus övre', IJK=72,36,52, XB=-9.6,4.8,17.4,24.6,5.0,15.4/ 

&MESH ID='trapphus övre1', IJK=73,36,52, XB=20.0,34.6,16.6,23.8,5.0,15.4/ 

&MESH ID='patio övre', IJK=38,39,26, XB=4.8,20.0,14.6,30.2,5.0,15.4/ 

&MESH ID='vån 1', IJK=28,40,25, XB=-0.8,4.8,9.4,17.4,0.0,5.0/ 

&MESH ID='vån 1 1', IJK=28,54,25, XB=-0.8,4.8,24.6,35.4,0.0,5.0/ 

&MESH ID='vån 1 5', IJK=76,28,25, XB=4.8,20.0,30.2,35.8,0.0,5.0/ 

&MESH ID='port1', IJK=55,53,25, XB=7.0,18.0,35.8,46.4,0.0,5.0/ 

&MESH ID='vån 2', IJK=14,20,26, XB=-0.8,4.8,9.4,17.4,5.0,15.4/ 

&MESH ID='vån 2 1', IJK=14,27,26, XB=-0.8,4.8,24.6,35.4,5.0,15.4/ 

&MESH ID='vån 2 2', IJK=14,18,26, XB=20.0,25.6,9.4,16.6,5.0,15.4/ 

&MESH ID='vån 2 4', IJK=38,14,26, XB=4.8,20.0,9.0,14.6,5.0,15.4/ 

&MESH ID='vån 2 3', IJK=14,29,26, XB=20.0,25.6,23.8,35.4,5.0,15.4/ 

&MESH ID='vån 2 5', IJK=38,14,26, XB=4.8,20.0,30.2,35.8,5.0,15.4/ 

 

&REAC ID='julbord', 

      FYI='experiment, SFPE', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=1.0, 

      H=1.7, 

      O=0.72, 

      N=0.001, 

      CO_YIELD=0.006, 

      SOOT_YIELD=0.206, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=3.238E4/ 

 

&PROP ID='Cleary Photoelectric P2', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=1.8, 

      BETA_E=-0.8, 

      ALPHA_C=0.8, 

      BETA_C=-0.8/ 

&DEVC ID='FED', QUANTITY='FED', XYZ=2.2,31.6,2.0/ 

&DEVC ID='FED1', QUANTITY='FED', XYZ=2.6,20.8,2.0/ 

&DEVC ID='FED2', QUANTITY='FED', XYZ=2.4,12.2,2.0/ 

&DEVC ID='FED3', QUANTITY='FED', XYZ=12.4,9.6,2.0/ 

&DEVC ID='FED4', QUANTITY='FED', XYZ=12.4,35.4,2.0/ 

&DEVC ID='FED5', QUANTITY='FED', XYZ=22.4,32.4,2.0/ 

&DEVC ID='FED6', QUANTITY='FED', XYZ=23.0,20.6,2.0/ 

&DEVC ID='FED7', QUANTITY='FED', XYZ=22.6,12.4,2.0/ 

&DEVC ID='LAYER', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=2.0,2.0,20.8,20.8,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER01', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=23.2,23.2,20.8,20.8,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER02', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=12.4,12.4,4.8,4.8,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER03', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=12.4,12.4,39.8,39.8,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 
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&DEVC ID='LAYER04', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=2.8,2.8,12.2,12.2,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER05', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=22.4,22.4,12.6,12.6,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER06', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=22.2,22.2,32.2,32.2,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER07', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=2.4,2.4,32.4,32.4,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='SD', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=24.6,20.8,4.5/ 

&DEVC ID='SD01', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=24.0,10.2,4.5/ 

&DEVC ID='SD02', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=12.4,11.8,4.5/ 

&DEVC ID='SD03', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=16.6,10.2,4.5/ 

&DEVC ID='SD04', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=18.8,12.0,4.5/ 

&DEVC ID='FED01', QUANTITY='FED', XYZ=2.2,31.6,7.0/ 

&DEVC ID='FED02', QUANTITY='FED', XYZ=2.6,20.8,7.0/ 

&DEVC ID='FED03', QUANTITY='FED', XYZ=2.4,12.2,7.0/ 

&DEVC ID='FED05', QUANTITY='FED', XYZ=12.4,33.8,7.0/ 

&DEVC ID='FED06', QUANTITY='FED', XYZ=22.4,32.4,7.0/ 

&DEVC ID='FED07', QUANTITY='FED', XYZ=23.0,20.6,7.0/ 

&DEVC ID='FED08', QUANTITY='FED', XYZ=22.6,12.4,7.0/ 

&DEVC ID='FED09', QUANTITY='FED', XYZ=2.2,29.2,12.2/ 

&DEVC ID='FED10', QUANTITY='FED', XYZ=2.6,20.8,12.2/ 

&DEVC ID='FED11', QUANTITY='FED', XYZ=2.4,12.2,12.2/ 

&DEVC ID='FED12', QUANTITY='FED', XYZ=12.4,11.9,12.2/ 

&DEVC ID='FED14', QUANTITY='FED', XYZ=22.4,29.6,12.2/ 

&DEVC ID='FED15', QUANTITY='FED', XYZ=23.0,20.6,12.2/ 

&DEVC ID='FED16', QUANTITY='FED', XYZ=22.6,12.4,12.2/ 

&DEVC ID='LAYER08', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=2.0,2.0,20.8,20.8,5.0,9.8, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER09', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=23.2,23.2,20.8,20.8,5.0,9.8, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER12', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=2.8,2.8,12.2,12.2,5.0,9.8, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER13', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=22.4,22.4,12.6,12.6,5.0,9.8, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER14', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=22.2,22.2,32.2,32.2,5.0,9.8, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER15', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=2.4,2.4,32.4,32.4,5.0,9.8, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER18', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=22.4,22.4,12.6,12.6,10.2,15.0, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER19', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=2.8,2.8,12.2,12.2,10.2,15.0, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER22', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=23.2,23.2,20.8,20.8,10.2,15.0, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER23', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=2.0,2.0,20.8,20.8,10.2,15.0, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='TIMER2', QUANTITY='TIME', XYZ=20.0,9.4,0.0, SETPOINT=360.0/ 

&DEVC ID='TIMER3', QUANTITY='TIME', XYZ=20.0,9.4,0.0, SETPOINT=615.0/ 

&DEVC ID='TIMER', QUANTITY='TIME', XYZ=20.0,9.4,0.0, SETPOINT=720.0/ 

&MATL ID='granit', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

      CONDUCTIVITY=3.5, 

      DENSITY=2700.0/ 

&MATL ID='sandfyllning', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

      CONDUCTIVITY=0.4, 

      DENSITY=1700.0/ 

&MATL ID='trä', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.6, 

      CONDUCTIVITY=0.14, 

      DENSITY=500.0/ 

&MATL ID='luft', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

      CONDUCTIVITY=0.026, 

      DENSITY=1.2/ 

&MATL ID='bruk', 

      FYI='byggnadsmaterial', 
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      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

      CONDUCTIVITY=1.0, 

      DENSITY=1800.0/ 

&MATL ID='tegel', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

      CONDUCTIVITY=0.7, 

      DENSITY=1500.0/ 

&MATL ID='glas', 

      FYI='SFPE', 

      SPECIFIC_HEAT=0.84, 

      CONDUCTIVITY=0.78, 

      DENSITY=2700.0/ 

 

&SURF ID='stengolv1', 

      COLOR='GRAY 60', 

      DEFAULT=.TRUE., 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='granit', 

      MATL_ID(2,1)='sandfyllning', 

      MATL_ID(3,1:2)='trä','luft', 

      MATL_ID(4,1)='bruk', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1:2)=0.5,0.5, 

      MATL_MASS_FRACTION(4,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:4)=0.05,0.05,0.28,0.02/ 

&SURF ID='innervägg', 

      COLOR='WHITE', 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='bruk', 

      MATL_ID(2,1)='tegel', 

      MATL_ID(3,1)='bruk', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:3)=0.02,0.25,0.02/ 

&SURF ID='fönster', 

      RGB=153,255,255, 

      TRANSPARENCY=0.494118, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='glas', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.01/ 

&SURF ID='yttervägg2', 

      COLOR='WHITE', 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='bruk', 

      MATL_ID(2,1)='tegel', 

      MATL_ID(3,1)='bruk', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:3)=0.02,0.87,0.02/ 

&SURF ID='wood', 

      RGB=102,0,51, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='trä', 
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      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.4/ 

&SURF ID='innertak', 

      COLOR='WHITE', 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='bruk', 

      MATL_ID(2,1:2)='trä','luft', 

      MATL_ID(3,1)='sandfyllning', 

      MATL_ID(4,1)='granit', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1:2)=0.5,0.5, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(4,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:4)=0.02,0.28,0.05,0.05/ 

&SURF ID='stengolv2', 

      COLOR='GRAY 60', 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='granit', 

      MATL_ID(2,1)='sandfyllning', 

      MATL_ID(3,1:2)='trä','luft', 

      MATL_ID(4,1)='bruk', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1:2)=0.5,0.5, 

      MATL_MASS_FRACTION(4,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:4)=0.05,0.05,0.28,0.02/ 

&SURF ID='FIRE', 

      COLOR='RED', 

      HRRPUA=472.92, 

      RAMP_Q='FIRE_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=5.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=10.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=15.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=20.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=25.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=30.0, F=0.01/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=35.0, F=0.01/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=40.0, F=0.01/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=45.0, F=0.01/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=50.0, F=0.02/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=55.0, F=0.02/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=60.0, F=0.02/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=65.0, F=0.03/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=70.0, F=0.03/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=75.0, F=0.04/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=80.0, F=0.04/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=85.0, F=0.05/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=90.0, F=0.05/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=95.0, F=0.06/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=100.0, F=0.06/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=105.0, F=0.07/ 

&RAMP ID='FIRE_RAM P_Q', T=110.0, F=0.08/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=115.0, F=0.08/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=120.0, F=0.09/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=125.0, F=0.1/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=130.0, F=0.11/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=135.0, F=0.12/ 
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&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=140.0, F=0.12/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=145.0, F=0.13/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=150.0, F=0.14/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=155.0, F=0.15/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=160.0, F=0.16/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=165.0, F=0.17/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=170.0, F=0.18/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=175.0, F=0.19/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=180.0, F=0.21/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=185.0, F=0.22/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=190.0, F=0.23/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=195.0, F=0.24/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=200.0, F=0.25/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=205.0, F=0.27/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=210.0, F=0.28/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=215.0, F=0.29/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=220.0, F=0.31/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=225.0, F=0.32/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=230.0, F=0.34/ 

&RAMP ID='FIRE_RAM P_Q', T=235.0, F=0.35/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=240.0, F=0.37/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=245.0, F=0.38/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=250.0, F=0.4/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=255.0, F=0.41/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=260.0, F=0.43/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=265.0, F=0.45/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=270.0, F=0.46/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=275.0, F=0.48/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=280.0, F=0.5/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=285.0, F=0.52/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=290.0, F=0.53/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=295.0, F=0.55/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=300.0, F=0.57/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=305.0, F=0.59/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=310.0, F=0.61/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=315.0, F=0.63/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=320.0, F=0.65/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=325.0, F=0.67/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=330.0, F=0.69/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=335.0, F=0.71/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=340.0, F=0.73/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=345.0, F=0.76/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=350.0, F=0.78/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=355.0, F=0.8/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=360.0, F=0.82/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=365.0, F=0.85/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=370.0, F=0.87/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=375.0, F=0.89/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=380.0, F=0.92/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=385.0, F=0.94/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=390.0, F=0.97/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=395.0, F=0.99/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=400.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=760.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=765.0, F=0.94/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=770.0, F=0.89/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=775.0, F=0.83/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=780.0, F=0.78/ 
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&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=785.0, F=0.72/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=790.0, F=0.67/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=795.0, F=0.61/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=800.0, F=0.56/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=805.0, F=0.5/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=810.0, F=0.44/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=815.0, F=0.39/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=820.0, F=0.33/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=825.0, F=0.28/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=830.0, F=0.22/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=835.0, F=0.17/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=840.0, F=0.11/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=845.0, F=0.06/ 

&RAMP ID='FIRE_RAMP_Q', T=850.0, F=0.0/ 

 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=18.6,19.8,10.2,11.2,1.0,1.0/ Fire1 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=17.4,18.6,10.2,11.2,1.0,1.0/ Fire11 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=20.8,22.0,10.2,11.2,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER2'/ Fire2 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=22.0,23.2,10.2,11.2,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER2'/ Fire21 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=15.2,16.4,10.2,11.2,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER2'/ Fire3 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=14.0,15.2,10.2,11.2,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER2'/ Fire31 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=18.6,19.8,12.2,13.2,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER2'/ Fire4 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=17.4,18.6,12.2,13.2,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER2'/ Fire41 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=15.2,16.4,12.2,13.2,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER3'/ Fire5 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=14.0,15.2,12.2,13.2,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER3'/ Fire51 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=23.4,24.4,11.6,12.8,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER'/ Fire6 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=23.4,24.4,12.8,14.0,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER'/ Fire61 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=13.4,14.4,6.2,7.4,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER'/ Fire7 

&VENT SURF_ID='FIRE', XB=13.4,14.4,7.4,8.6,1.0,1.0, DEVC_ID='TIMER'/ Fire71 

 

&BNDF QUANTITY='RADIOMETER'/ 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=12.4/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=7.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=7.0/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=12.4/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=19.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=22.4/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=19.0/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=22.4/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBY=19.0/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBY=22.4/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=1.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=6.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=19.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=22.4/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=10.6/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=10.6/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=18.6/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=18.6/ 

&SLCF QUANTITY='TEM PERATURE', PBZ=12.2/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=12.2/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=11.2/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBY=10.6/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBX=18.6/ 

&TAIL  
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Bilaga F: FDS - Brand vid ofullbordade salen 

Nedan följer en redogörelse för hur FDS-beräkningen för scenario 9, brand vid ofullbordade 

salen, genomförts. Programmet som använts är Fire Dynamics Simulator, version 6.5.3  

(FDS 6) samt Smokeview (SMV). För att rita upp geometrin har programmet Pyrosim 

använts. Nedan i figur F1 följer en översiktlig bild över geometrin som använts. 

 

Figur F1: Översiktlig bild över geometrin 

Avgränsningar och begränsningar 

De utrymmen som tagits hänsyn till i simuleringen är ofullbordade salen, salen som används 

som garderob, korridor på plan 3 och 4, vindsutrymme samt trappuppgångarna. Resten av 

byggnaden har skurits av för att minska beräkningstiden och motiveras genom att 

rökspridning samt flöde dit hindras av dörrar eller är ointressant för resultatet. Ingen hänsyn 

tas heller till att utrymmande personer blockerar utrymningsvägar och således också 

luftflödet.  

 

I beräkningarna har ingen hänsyn till läckage tagits då byggnaden i sig är i direkt förbindelse 

med utomhusmiljön genom öppningarna i trapphuset. Detta innebär att läckage har liten eller 

ingen inverkan på resultatet då de är små i jämförelse. 

 

Inga aktiva system finns installerade. 

 

Taket som är lutande kan inte approximeras på ett bra sätt av de fyrkantiga celler som 

används i FDS, därför har den inbyggda funktionen FREE_SLIP=.TRUE. använts för att inte 

skapa onödig turbulens i modellen.  
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Indata 

Effektkurvan som använts är den beskriven i Bilaga C. En jämförelse mellan den effekt som 

beräknats för hand och den som beräknats med FDS presenteras nedan i figur F2. 

 

 

Figur F2: Jämförelse mellan beräknad effekt och effekt erhållen från FDS . 

Branden representeras i modellen av 4 ytor med en effekttillväxt som representeras av den 

inbyggda RAMP-funktionen.  

 

Viktig indata presenteras nedan i tabell F1: 

Tabell F1: Indata FDS 

Parameter Värde 

CO yield 0,04 g/g 

Soot yield 0,1 g/g 

Heat of Combustion 25 000 kJ/kg 

 

Dessa värden har hämtats från SFPE (DiNenno, o.a., 2002). 

 

Tid till kritiska förhållanden, beskrivet i kapitel 2.1 Kritiska förhållanden, mättes med hjälp 

av slice files, devices samt boundary files som är verktyg i FDS. 

 

Geometrin är uppdelad i 18 mesher med cellstorlekar som ligger mellan 0,1 och 0,4 meter, 

med den finaste meshen närmast branden. Totalt antal celler i modellen uppgår till 2 213 244 

stycken. Beräkningen begränsas till 1200 sekunder, 20 minuter. Detta för att denna tid anses 

vara tillräcklig för att alla personer som befinner sig i utrymmet ska hinna utrymma. 
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Väggarnas och andra byggnadsdelars material har ansatts utifrån vad som observerats under 

besöket samt rimliga antaganden. I huvudsak består byggnaden av tegel samt vissa golv och 

tak i trä. Termiska data har hämtats från boken byggnadsmaterial (Burström, 2001) samt 

SFPE (DiNenno, o.a., 2002). 

Resultat 

Kritiska förhållanden består av de kriterier beskrivna i kapitel 2.1 Kritiska förhållanden. 

Nedan följer bilder från Smokeview samt grafer som illustrerar dessa. Bilderna är tagna 

ovanifrån där all geometri ovanför plan 3 är bortskalad. 

Brandgaslagrets nivå 

Nedanstående bild i figur F3 visar var höjdmätarna är placerade.  

 

Figur F3: mätarnas placering 
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I figur F4 nedan redovisas brandgaslagrets höjd vid de olika mätpunkterna i rundgången. 

 

 

Figur F4: Brandgaslagrets höjd över golv 

Kritiskt förhållande blir i detta fall när brandgaslagrets nivå är lägre än 2,06 meter. Detta 

uppstår efter cirka 600 respektive 1000 sekunder. 
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Sikt 

Nedan i figur F5 presenteras siktförhållandena efter 492 sekunder.^ 

 

 

Figur F5: S ikten vid 492 sekunder, blå färg representerar en sikt på 10 meter eller mer. 

Kritiska förhållanden i form av sikt uppnås i brandrummet samt nedre delen av rundgången 

samt vid den vänstra dörren ut från ofullbordade salen. Sikten mäts två meter över golvet. 

Kritiska förhållanden uppstår vid cirka 492 sekunder. 
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Strålning 

Nedan i figur F6 presenteras strålningsnivån efter 854 sekunder. 

 

 

Figur F6: Strålningen vid 854 sekunder, röd färg representerar en strålning på 2,5 kW/m2 eller mer. 

Kritiska förhållanden i form av strålning uppnås inte under den definierade simuleringstiden. 

Strålningen blir som högst cirka 0,1 kW/m2 vid cirka 854 sekunder. 

Temperatur 

Nedan i figur F7 presenteras temperaturförhållandet efter 757 sekunder. 

 

Figur F7: Temperaturen vid 757 sekunder, röd färg representerar en temperatur på 80 C eller mer. 
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Kritiska förhållanden i form av temperatur uppnås inte under den tid som definierats. 

Temperaturen mäts två meter över golvet och som högst blir den cirka 30 ˚C, detta inträffar 

vid ca 757 sekunder. 

Toxicitet 

I figur F8 nedan presenteras vart i geometrin de olika FED-elementen är placerade. Elementen 

är placerade två meter över golvnivå. 

 

Figur F8: Mätarnas placering 
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Figur F9 nedan illustrerar FED-värdet vid de olika mätpunkterna över tid. 

 

 

Figur F9: Toxiciteten i form av FED. 

Då FED är en dos ökar den med tiden. Dock kan man se att tröskelvärdet på 0,3 aldrig 

överskrids vilket betyder att kritiska förhållanden inte inträffar under den definierade 

simuleringstiden. 

Känslighetsanalyser 

Då fönsterna är av äldre typ är det svårt att göra en bedömning huruvida de går sönder eller ej 

i en brandsituation. Eftersom fönsterna är spröjsade är det också osäkert hur mycket av ett 

fönster kan tänkas gå sönder. En kort analys gjordes i Argos för att se om det var rimligt att 

fönsterna skulle gå sönder. Resultatet blev att de gjorde det efter cirka fyra minuter. 

 

Tre känslighetsanalyser har gjorts för detta scenario där konfigurationen av dörrar och fönster 

ändrats. I känslighetsanalyserna användes en grövre cellstorlek för att skynda på 

beräkningstiden samt, se tabell F2.  

Tabell F2: Konfiguration för de olika scenarierna. 

 Dörr till 

ofullbordade salen 
Dörr till korridor Fönster Cellstorlek 

Grundscenario Öppen Öppen Stängda Fin 0,1 m 

Fall 1 Öppen Öppen Stängda Grov 0,2 m 

Fall 2 Stängd Öppen Öppna Grov 0,2 m 

Fall 3 Öppen Öppen Öppna Grov 0,2 m 
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Tabell F3 nedan presenterar resultatet från känslighetsanalysen som tid till kritiska 

förhållanden. 

Tabell F3: tid till kritiska förhållanden 

 Tid till kritiska förhållanden [s] 

Parameter 

Fall 

Höjd på 

brandgaslager 
Visibilitet Strålning Temperatur 

Toxicitet 

FED 

Grundscenario 600 492 - - - 

Fall 1 555 491 - - - 

Fall 2 - - - - - 

Fall 3 - - - - - 

 

  



 

10 
 

Diskussion 

FDS är ett bra verktyg men det bör också användas med viss försiktighet som beskrivet i 

kapitel 2.2.1 FDS, PyroSim och Smokeview. Följande ekvationer används för att kolla att 

modellerna i FDS gäller. Ekvationerna och riktlinjerna är hämtade från Nystedt och Frantzich 

(Nystedt & Frantzich, 2011). 

 

𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2
5 

 

10 <
𝐷∗

𝑑𝑥
< 20 

 

𝑂𝑚 
𝐷∗

𝐻
< 0,5 𝑠𝑘𝑎 

𝐷∗

𝑑𝑥
> 15  

 

𝑄∗ =
�̇�

𝜌∞ 𝑐𝑝𝑇∞√𝑔𝐷𝐷2
 

 

0,3 < 𝑄∗ < 2,5 

 

Där 

 

𝐷∗= brandens karakteristiska diameter (m) 

𝐻= rumshöjden (m) 

�̇�= effektutveckling (kW) 

𝑑𝑥= utgör den största sidan på kontrollvolymerna runt brandkällan (m) 

𝜌∞ , 𝑐𝑝 , 𝑇∞= densitet (1,2 kg/m3), värmekapacitet (1 J/kgK), temperatur (293 K) 

𝑔= gravitationskonstanten (9,81 m/s2) 

𝑄∗= dimensionslös effektutveckling 

𝐷= ekvivalent bränslediameter (m) 

 

Beräknade värden återfinns i tabell F4 nedan: 

Tabell F4: Kvalitetssäkrande indata för FDS . 

Parameter Värde 

D* 1,59 

dx 0,1 

D*/dx 15,88 

D*/H 0,34 

Q* 0,53 

 

  



 

11 
 

Nedan följer tabell F5 över utdata för att kolla så att simuleringen producerar värden inom en 

rimlighetsram given av BIV (BIV, 2013). Flamtemperaturen bör ligga mellan 700-1200 °C, 

hastigheten bör vara lägre än 10 m/s. Trycket kollas så att det inte är flera 100 Pa vilket är 

orimligt. 

Tabell F5: Kvalitetssäkrande utdata för FDS . 

Parameter Värde 

Högsta tryck 23 Pa 

Högsta Flamtemperatur 1200 C 

Högsta hastighet i dörröppningar 3 m/s 
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FDS kod 
&HEAD CHID='ofullbordade'/ 

&TIME T_END=1200.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='ofullbordade.ge1', DT_RESTART=300.0/ 

 

&MESH ID='Brandrum-a', IJK=104,100,58, XB=14.8,25.2,11.8,21.8,-0.8,5.0/ 

&MESH ID='Brandrum-b', IJK=58,100,58, XB=25.2,31.0,11.8,21.8,-0.8,5.0/ 

&MESH ID='FLOOR2 1', IJK=30,86,29, XB=14.8,20.8,-5.4,11.8,-0.8,5.0/ 

&MESH ID='FLOOR2 2', IJK=102,28,29, XB=-5.6,14.8,-5.4,0.2,-0.8,5.0/ 

&MESH ID='FLOOR2 3', IJK=28,60,29, XB=-5.6,0.0,0.2,12.2,-0.8,5.0/ 

&MESH ID='O.S. 1', IJK=28,90,29, XB=-5.6,0.0,12.2,30.2,-0.8,5.0/ 

&MESH ID='O.S. 2', IJK=74,32,29, XB=0.0,14.8,15.4,21.8,-0.8,5.0/ 

&MESH ID='O.S. 3', IJK=104,42,29, XB=0.0,20.8,21.8,30.2,-0.8,5.0/ 

&MESH ID='STAIRS1', IJK=46,36,94, XB=-14.8,-5.6,2.6,9.8,-10.6,8.2/ 

&MESH ID='STAIRS2', IJK=44,36,94, XB=20.8,29.6,2.6,9.8,-10.6,8.2/ 

&MESH ID='FLOOR3 1', IJK=15,52,8, XB=14.8,20.8,-5.4,15.4,5.0,8.2/ 

&MESH ID='FLOOR3 2', IJK=37,14,8, XB=0.0,14.8,-5.4,0.2,5.0,8.2/ 

&MESH ID='FLOOR3 3', IJK=14,52,8, XB=-5.6,0.0,-5.4,15.4,5.0,8.2/ 

&MESH ID='O.S. UPPER', IJK=132,74,16, XB=-5.6,20.8,15.4,30.2,5.0,8.2/ 

&MESH ID='ROOF MESH1', IJK=37,37,25, XB=0.0,14.8,15.4,30.2,8.2,18.2/ 

&MESH ID='ROOF MESH2', IJK=37,114,25, XB=-14.8,0.0,-15.4,30.2,8.2,18.2/ 

&MESH ID='ROOF MESH3', IJK=37,114,25, XB=14.8,29.6,-15.4,30.2,8.2,18.2/ 

&MESH ID='ROOF MESH01', IJK=37,39,25, XB=0.0,14.8,-15.4,0.2,8.2,18.2/ 

 

&REAC ID='Clothes "wool carpet"1', 

      FYI='SFPE handbook', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=1.0, 

      H=1.53, 

      O=0.34, 

      N=0.28, 

      CO_YIELD=0.04, 

      SOOT_YIELD=0.1, 

      HEAT_OF_COMBUSTION=2.5E4/ 

 

&PROP ID='Cleary Photoelectric P2', 

      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 

      ALPHA_E=1.8, 

      BETA_E=-0.8, 

      ALPHA_C=0.8, 

      BETA_C=-0.8/ 

&DEVC ID='FLOW', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=19.6,19.6,18.2,19.2,0.0,2.0/ 

&DEVC ID='FLOW01', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=20.0,20.0,14.2,15.2,0.0,2.0/ 

&DEVC ID='FLOW02', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=17.2,18.8,16.6,16.6,0.0,1.0/ 

&DEVC ID='FLOW03', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=-4.0,-2.4,16.6,16.6,0.0,1.0/ 

&DEVC ID='SD', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=16.4,19.6878,7.8/ 

&DEVC ID='SD01', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=12.8,19.6878,7.8/ 

&DEVC ID='SD02', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=9.6,19.6878,7.8/ 

&DEVC ID='SD03', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=19.8,9.2,4.4/ 

&DEVC ID='SD04', PROP_ID='Cleary Photoelectric P2', XYZ=20.0,1.8,4.4/ 

&DEVC ID='flow in1', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=26.0,26.0,6.6,9.0,-10.6,-6.2/ 

&DEVC ID='flow in2', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=-10.4,-10.4,3.4,5.8,-10.6,-6.2/ 

&DEVC ID='FED1', QUANTITY='FED', XYZ=18.0,15.0,2.0/ 

&DEVC ID='FED2', QUANTITY='FED', XYZ=18.0,7.6,2.0/ 

&DEVC ID='FED3', QUANTITY='FED', XYZ=-3.2,7.6,2.0/ 

&DEVC ID='FED4', QUANTITY='FED', XYZ=-3.2,15.0,2.0/ 

&DEVC ID='FED5', QUANTITY='FED', XYZ=18.0,18.6,1.6/ 
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&DEVC ID='FED6', QUANTITY='FED', XYZ=-3.2,18.6,1.6/ 

&DEVC ID='FED7', QUANTITY='FED', XYZ=18.0,28.0,1.6/ 

&DEVC ID='FED8', QUANTITY='FED', XYZ=-3.2,28.0,1.6/ 

&DEVC ID='FED9', QUANTITY='FED', XYZ=8.2,27.8,1.6/ 

&DEVC ID='FED10', QUANTITY='FED', XYZ=8.2,18.6,1.6/ 

&DEVC ID='LAYERHEIGHT1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-3.2,-3.2,18.6,18.6,-0.8,5.0, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYERHEIGHT2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=18.0,18.0,18.6,18.6,-0.8,5.0, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-3.2,-3.2,6.2,6.2,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER01', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=18.8,18.8,6.2,6.2,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER02', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=7.2,7.2,-3.0,-3.0,0.0,4.6, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER03', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=-3.2,-3.2,6.2,6.2,5.0,7.8, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER04', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=18.8,18.8,6.2,6.2,5.0,7.8, SETPOINT=1.7/ 

&DEVC ID='LAYER05', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=7.2,7.2,-3.0,-3.0,5.0,7.8, SETPOINT=1.7/ 

 

&MATL ID='trä', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.6, 

      CONDUCTIVITY=0.14, 

      DENSITY=500.0/ 

&MATL ID='glas', 

      FYI='SFPE', 

      SPECIFIC_HEAT=0.84, 

      CONDUCTIVITY=0.78, 

      DENSITY=2700.0/ 

&MATL ID='bruk', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

      CONDUCTIVITY=1.0, 

      DENSITY=1800.0/ 

&MATL ID='tegel', 

      FYI='byggnadsmaterial', 

      SPECIFIC_HEAT=1.0, 

      CONDUCTIVITY=0.7, 

      DENSITY=1500.0/ 

 

&SURF ID='fönster', 

      RGB=153,255,255, 

      MATL_ID(1,1)='glas', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.01, 

      TRANSPARENCY=0.5/ 

&SURF ID='trä', 

      RGB=153,51,0, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='trä', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.4/ 

&SURF ID='innervägg', 

      COLOR='WHITE', 

      MATL_ID(1,1)='bruk', 

      MATL_ID(2,1)='tegel', 

      MATL_ID(3,1)='bruk', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:3)=0.02,0.25,0.02, 

      DEFAULT=.TRUE./ 

&SURF ID='yttervägg2', 
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      COLOR='WHITE', 

      MATL_ID(1,1)='bruk', 

      MATL_ID(2,1)='tegel', 

      MATL_ID(3,1)='bruk', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:3)=0.02,0.62,0.02/ 

&SURF ID='yttervägg3', 

      COLOR='WHITE', 

      MATL_ID(1,1)='bruk', 

      MATL_ID(2,1)='tegel', 

      MATL_ID(3,1)='bruk', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 

      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 

      THICKNESS(1:3)=0.02,0.5,0.02/ 

&SURF ID='tak', 

      RGB=0,255,102, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='tegel', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.05, 

      FREE_SLIP=.TRUE./ 

&SURF ID='FIRE02', 

      RGB=204,0,0, 

      HRRPUA=868.055, 

      RAMP_Q='FIRE02_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='FIRE02_RAMP_Q', T=360.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='FIRE02_RAMP_Q', T=390.0, F=0.04/ 

&RAMP ID='FIRE02_RAMP_Q', T=430.0, F=0.16/ 

&RAMP ID='FIRE02_RAMP_Q', T=490.0, F=0.49/ 

&RAMP ID='FIRE02_RAMP_Q', T=510.0, F=0.64/ 

&RAMP ID='FIRE02_RAMP_Q', T=550.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='FIRE02_RAMP_Q', T=750.0, F=0.6/ 

&RAMP ID='FIRE02_RAMP_Q', T=810.0, F=0.0/ 

&SURF ID='FIRE01', 

      RGB=255,51,51, 

      HRRPUA=868.055, 

      RAMP_Q='FIRE01_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='FIRE01_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='FIRE01_RAMP_Q', T=200.0, F=0.04/ 

&RAMP ID='FIRE01_RAMP_Q', T=300.0, F=0.2/ 

&RAMP ID='FIRE01_RAMP_Q', T=350.0, F=0.48/ 

&RAMP ID='FIRE01_RAMP_Q', T=360.0, F=0.6568/ 

&RAMP ID='FIRE01_RAMP_Q', T=400.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='FIRE01_RAMP_Q', T=620.0, F=0.6/ 

&RAMP ID='FIRE01_RAMP_Q', T=660.0, F=0.0/ 

&SURF ID='FIRE03', 

      RGB=153,0,0, 

      HRRPUA=868.055, 

      RAMP_Q='FIRE03_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='FIRE03_RAMP_Q', T=500.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='FIRE03_RAMP_Q', T=540.0, F=0.04/ 

&RAMP ID='FIRE03_RAMP_Q', T=580.0, F=0.16/ 

&RAMP ID='FIRE03_RAMP_Q', T=640.0, F=0.49/ 

&RAMP ID='FIRE03_RAMP_Q', T=660.0, F=0.64/ 

&RAMP ID='FIRE03_RAMP_Q', T=700.0, F=1.0/ 
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&RAMP ID='FIRE03_RAMP_Q', T=920.0, F=0.6/ 

&RAMP ID='FIRE03_RAMP_Q', T=960.0, F=0.0/ 

&SURF ID='tegelgolv', 

      RGB=255,102,0, 

      BACKING='VOID', 

      MATL_ID(1,1)='tegel', 

      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 

      THICKNESS(1)=0.25/ 

 

&OBST XB=26.6,28.4,13.2,14.0,1.0,1.4, SURF_IDS='FIRE02','INERT','INERT'/ Obstruction 

&OBST XB=26.6,28.4,15.4,16.2,1.0,1.4, SURF_IDS='FIRE01','INERT','INERT'/ Obstruction  

&OBST XB=26.6,28.4,17.4,18.2,1.0,1.4, SURF_IDS='FIRE02','INERT','INERT'/ Obstruction  

&OBST XB=26.6,28.4,19.6,20.4,1.0,1.4, SURF_IDS='FIRE03','INERT','INERT'/ Obstruction 

 

&BNDF QUANTITY='RADIOMETER'/ 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=1.6/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=1.6/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=-3.2/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=18.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=18.6/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=-3.2/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=18.0/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=18.6/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBX=-3.2/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBX=18.0/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBY=18.6/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBZ=2.0/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBZ=1.6/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=7.8/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=4.6/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=7.8/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBY=4.6/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=7.8/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=4.6/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=1.0/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=0.6/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=1.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=0.6/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=27.6/ 

&SLCF QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE., PBX=27.6/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBX=27.6/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBZ=7.0/ 

&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBZ=7.0/ 

&SLCF QUANTITY='PRESSURE', PBZ=7.0/ 

 

&TAIL / 
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Bilaga G: Pathfinder - Anlagd brand 

Nedan följer en redogörelse för hur utrymningssimuleringar för scenario 4, anlagd brand, 

genomförts. Programmet som har använts är Pathfinder från Thunderhead engineering version 

2017.2.0301. Nedan i figur G1 syns Skoklosters slott sett från parksidan i programmet. 

 

 

Figur G1: Byggnaden från sidan i Pathfinder, sett från parksidan. 

Figur G2 nedan visar våning två där rummet där rummet som den anlagda branden startar i är 

markerad i brunt i nedre högra hörnet. De röda rummen är rum där agenter inte kan befinna 

sig, då dessa utrymmen är låsta. 

 

 

Figur G2: Plan 2 med anlagda brandrummet markerat i brun färg i nedre högra hörnet. 
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Indata 

I följande avsnitt kommer de olika indataparametrarna att beskrivas mer ingående. 

Modell för styrning av agenter 

De simulerade personerna i programmet kallas agenter. Som modell för hur agenterna i 

simuleringarna skulle röra sig användes steering mode och inte SFPE mode. Detta då steering 

mode är en mer pålitlig modell för att undvika kollisioner och ger ofta ett värde mer likt 

experimentell data än SFPE mode (Thunderhead Engineering, 2009). Figur G3 nedan visar 

hur detta ser ut i Pathfinder under simulation parameters.  

 

 

Figur G3: Steering mode Pathfinder. 

Boundary layer och flöden 

För att göra simuleringarna mer realistiska användes boundary layer, vilket innebär att endast 

en viss bredd av en dörr, korridor eller trappa blir möjliga att använda. Anledningen till att 

inte hela bredden används är att det ofta finns räcken, dörrkarmar, dörrkanter samt att 

människor inte går upptryckta mot en vägg. Boundary layer sattes till 15 cm, vilket innebär att 

15 cm från varje sida i en dörr, korridor eller trappa inte används (DiNenno, o.a., 2002). Figur 

G4 nedan visar denna tabell 3-14.1 från SFPE.  
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Figur G4: Boundary layer från SFPE 3-369. 

Utöver att justera bredderna på dörrar gjordes även en justering på flödet genom dörrar och 

det sattes till 1,3 personer/sekund/meter (DiNenno, o.a., 2002). Figur G5 nedan visar tabell 3-

14.5 från SFPE. 

 

Figur G5: Personflöden från SFPE 3-371. 
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Trappor 

Samtliga trappor i byggnaden har 240 cm i bredd och den effektiva bredden blir med 

boundary layer 210 cm. Figur G6 nedan visar en bild av de olika måtten som uppmättes vid 

besöket. 

  

 

Figur G6: Måtten på trapporna. 

I figur G7 nedan syns en bild från pathfinder med samma mått som i figur G6 ovan.  

 

 

Figur G7: Trapporna i Pathfinder. 
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För att justera gånghastigheterna i trappan användes en metod som kallas speed modifier. 

Denna funktion innebär att agenter blir långsammare i trappan. Värdet 0,5 som användes i 

simuleringarna och som syns i övre högra hörnet på figur G7 ovan innebär att agenter går 

hälften så snabbt som annars. Att ansätta speed modifier till 0,5 motiveras med hjälp av 

tabellen i figur G8 som är hämtad från BBR där en person går 1,5 m/s längs horisontellt plan 

och  

0,75 m/s nedför trappa vilket motsvarar en hastighet som är 50 % långsammare. 

 

 

Figur G8: Gånghastigheter från BBR (sid 309). 

Agenters egenskaper 

Den första egenskapen som agenterna gavs var en fördröjning innan de agerar. Denna 

fördröjning gjordes log normal då majoriteten av personerna kommer reagera i ett tidigt 

skede, medan några personer kommer reagera sent. Från tabell 3-13.1 i SFPE erhölls värden 

för hur stor denna fördröjning skulle kunna vara, dessa syns i figur G9 nedan. Skoklosters 

slott har väl tränad personal som kommer att leda utrymningen och vi anser därför att 

tidsfördelningen kunde vara mellan 90 och 180 sekunder. Tiderna motiveras med att personer 

är vakna men inte medvetna om utrymningsproceduren och att personalen kommer tala om 

för personer hur de ska utrymma. Värdena från tabellen antas vara mellan W1 och W2 och den 

miljö som påminner mest om Skoklosters slott är Shops, museums,.. dock tror vi att 2 minuter 

är lite långt som den snabbaste reaktionstiden och satte därför 90 sekunder istället. Personer i 

tornrummet, brandrummet samt rummet i direkt anslutning kommer dock se branden och 

därmed reagera snabbare. I simuleringarna kommer dessa agenter ha en konstant 

förberedelsetid på 25 sekunder i brandrummet och tornrummet medan angränsande rummet 

kommer ha en reaktionstid som är log-normal på mellan 50-65 sekunder. 
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Figur G9: Fördröjningstid innan utrymning påbörjas. 

Figur G10 nedan visar hur fördröjningen på agenternas agerande ser ut i Pathfinder.  

 

 

Figur G10: Fördröjningsrutan i Pathfinder. 

Nästa antagande som gjordes var agenternas gånghastigheter. Vi tog vår information från ett 

examensarbete på LTH (Eriksson Lantz, 2015). Som fördelning användes en uniform 

fördelning där minimum och maximum värden från tabell 2 ur rapporten syns i figur G11 

nedan. 
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Figur G11: Gånghastigheter 

Figur G12 nedan visar på gånghastigheten för barn som användes i programmet. Axelbredden 

som användes, 45,58 cm, var den som var standard i programmet. Detta är samma axelbredd 

som används för vuxna. Då det är svårt att uppskatta vilken ålder barnen kommer vara i 

behölls detta standardvärde för att vara konservativa. 

 

 

Figur G12: Gånghastigheter och axelbredder på barn. 

Figur G13 nedan visar på gånghastigheten för pensionärer som användes i programmet. 

Axelbredden som användes, 45,58 cm, var den som var standard i programmet, vilket vi 

tyckte var en rimlig bredd. Då byggnadens övre våningar inte är anpassade för rullstolar 

behöver alla personer kunna gå och därför är inga rullstolsburna i detta scenario.  
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Figur G13: Gånghastigheter och axelbredder på pensionärer. 

Figur G14 nedan visar på gånghastigheten för vuxna med barn som användes i programmet. 

Axelbredden som användes, 45,58 cm, var den som var standard i programmet, vilket vi 

tyckte var en rimlig bredd. Vuxna med barn kommer röra sig med samma hastighet som sina 

barn och därför har de samma hastigheter som barnen.  

 

 

Figur G14: Gånghastigheter och axelbredder på vuxna med barn. 

Figur G15 nedan visar på gånghastigheten för vuxna som användes i programmet. 

Axelbredden som användes, 45,58cm, var den som var standard i programmet, vilket vi tyckte 

var en rimlig bredd.  



 

9 
 

 

Figur G15: Gånghastigheter och axelbredder på vuxna. 

Fördelning och placering agenter 

Totalt 200 agenter placerades slumpmässigt på entréplan och våning två. Utöver dessa 

placerades två guidade tur grupper om vardera 27 agenter på olika platser på våningarna ovan. 

Figur G16 nedan visar hur entréplanet såg ut vid en simulering. 

 

 

Figur G16: Agenternas placering på entrévåningen innan utrymning påbörjats. 
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Figur G17 nedan visar hur våning 2 såg ut vid en av simuleringarna. 

 

 

Figur G17: Agenternas placering på våning 2 innan utrymning påbörjats. 

Figur G18 nedan visar hur våning 3 såg ut vid en av simuleringarna.  

 

 

Figur G18: Agenternas placering på våning 3  innan utrymning påbörjats. 
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Figur G19 nedan visar hur våning 4 såg ut vid en av simuleringarna. 

 

 

Figur G19: Agenternas placering på våning 4  innan utrymning påbörjats. 

Det gjordes åtta simuleringar med en fördelning som tabell G1 nedan visar.  

Tabell G1: Fördelningar och antal vid de olika simuleringarna. 

Andel barn 

[%] 

Andel vuxna 

med barn [%] 

Andel vuxna 

[%] 

Andel 

pensionärer 

[%] 

Totalt 

personantal 

20 30 25 25 254 

Nödutgångar 

På entréplan var samtliga utgångar olåsta och kunde därmed användas för utrymning. Agenter 

som inte befann sig i cafét eller butiken kommer endast använda någon av de stora portarna 

mot antingen parken eller sjösidan, då det är mest naturligt för dem. Besökare i cafét och 

butiken kan använda caféutgången.  
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Resultat 

Totalt kördes 8 simuleringar på scenariot anlagd brand. Fördelningen av personerna i 

simuleringen var konstant, 25% vuxna, 25% pensionärer, 30% vuxna med barn och 20% barn. 

Den tid som är intressanta ur personsäkerhetssynpunkt är 75 sekunder som brandrummet och 

tornrummet behöver vara utrymda inom samt 128 sekunder för rummet som angränsar till 

brandrummet. Figur G20 nedan visar våningsplanet där de rum som behöver vara utrymda 

inom 75 sekunder och 128 sekunder är markerade. Övriga utrymmen som inte är markerade 

kommer kritiska förhållanden inte uppstå i enligt FDS simuleringarna.   

 

 

Figur G20: Tider rum ska vara utrymda. 

Tabell G2 nedan visar resultaten från simuleringarna. 
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Tabell G2: Utrymningstid för de åtta olika simuleringarna som kördes på scenariot. 

Tid tills rum med kritiska 

förhållanden efter 75 

sekunder är utrymda [s] 

Tid tills rum med 

kritiska förhållanden 

efter 128 sekunder är 

utrymda [s] 

Tid till fullständig 

utrymning [s] 

50 75 440 

56 86 410 

55 80 420 

57 78 480 

57 86 420 

60 60 360 

54 75 410 

54 78 400 

∑=443 ∑=618 ∑=3313 

Medel=55 Medel=77 Medel=420 

Figur G21 nedan visar hur det ser ut på våning två vid tiden 135 sekunder på en av 

simuleringarna. 

 

 

Figur G21: Våning 2 vid en av simuleringarna. 
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Diskussion 

För detta scenario har ingen ytterligare simulering gjort i Pathfinder då det bedömdes att det 

är förberedelse- och varseblivningstiden som kan påverkas. Därför förs istället ett skriftligt 

resonemang. 

 

Det finns flera faktorer som skulle kunna påverka utgången i simuleringarna, den främsta är 

att förberedelsetiden kan förkortas med hjälp av personal som instruerar besökare att lämna. 

Dörrarna påverkar också en utrymning, vid simuleringarna var det lätt att hitta dörrarna och 

om dörrar låses eller är svåra att hitta, kommer utrymningen ta längre tid. Det rekommenderas 

därför att alla dörrar ska var olåsta och på något sätt markerade på ett tydligt sätt så de blir 

lättare att hitta. 
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Bilaga H: Pathfinder – Brand i rundgången 

Nedan följer en redogörelse för hur utrymningssimuleringar för scenario 5, brand i 

rundgången under julmarknad, genomförts. Programmet som har använts är Pathfinder från 

Thunderhead engineering version 2017.2.0301. Nedan i figur H1 syns Skoklosters slott sett 

från parksidan i programmet. 

 

Figur H1: Byggnaden från sidan i Pathfinder, sett från parksidan. 

Figur H2 nedan visas entréplanet sett ovanifrån. De röda utrymmena utgör icke gångbara ytor 

i scenariot, de blåa utrymmen har endast personal åtkomst till och de gröna är allmänna ytor 

som alla kan röra sig på. I det nedre högra hörnet där det är rött befinner sig branden. 

 

 

Figur H2: Entréplanet sett ovanifrån. 
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Indata 

I följande avsnitt kommer de olika indataparametrarna att beskrivas mer ingående. 

Modell för styrning av agenter 

Se bilaga G, anlagd brand. 

Boundary layer och flöden 

Se bilaga G, anlagd brand.  

Trappor 

Se bilaga G, anlagd brand. 

Agenters egenskaper 

För egenskaperna på agenterna se bilaga G, anlagd brand.  

I detta scenario har rullstolsburna tillkommit och dessa har en bredd på 0,8 meter som 

motiveras med hjälp av figur H3 nedan, som är hämtat från trafikverket.   

 

Figur H3: Bredd på rullstol, från trafikverkets publicering som heter grundvärden för gående och cyklister  

(Bergh, Moberg, Strömberg, & Fridh, 2002). 
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Hastigheterna rullstolsburna rör sig i är hämtade från SFPE 3-13.2 på sidan 3-360 och figur 

H4 nedan visar hur detta ser ut i Pathfinder.  

 

 

Figur H4: Rullstolsburna och dess rörelsehastighet. 
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Fördelning och placering av agenter 

Agenterna placerades slumpmässigt på de gångbara ytorna på entréplanet och slumpades om 

mellan simuleringarna. Två guidade grupper återfanns högre upp i byggnaden, men de 

slumpades inte om mellan simuleringarna. Figur H5 nedan visar placeringen av agenterna på 

entréplan vid en av simuleringarna.  

 

Figur H5: Placering agenter. 

Vid varje simulering var antalet agenter i byggnaden 357 stycken. På entréplanet var 303 

stycken agenter placerade och på guidade visningar befann sig 54 agenter totalt, varav fyra 

var  guider. 

 

Anledningen till att agenter inte placeras i den röda delen av rundgången i figur H5 ovan är 

för att branden är där. Därför är vi konservativa och antar att ingen kommer röra sig där, inte 

ens i brandens tidiga skede.  

Tabell H1 nedan visar den fördelning som användes i simuleringarna. 

Tabell H1: Fördelningar och antal vid de olika simuleringarna. 

Placering bord Standard 

Andel barn [%] 19,9 

Andel vuxna med barn [%] 29,7 

Andel vuxna [%] 24,6 

Andel pensionärer [%] 24,9 

Andel rullstolsburna (endast entréplan) [%] 0,9 

Totalt personantal 357 



 

5 
 

Nödutgångar 

Samtliga nödutgångar på entréplanet är olåsta och kan brukas av agenterna vid utrymning. De 

agenter som befinner sig i cafét eller i butiken kommer utrymma vid café entrén, medan 

agenterna i rundgången och på guidad tur kommer utrymma via någon av de stora portarna. 

Rullstolsburna personer kommer endast att använda porten mot sjösidan, då den har ramp.  

Förutsättningar 

Två olika förutsättningar simulerades för att se hur stor påverkan bordens placering hade på 

resultatet. Figur H6 nedan visar den normala placeringen som används i dagsläget under 

julmarknaden.  

 

Figur H6: Normal placering av bord. 

Borden placerades även mellan pelarna för att skapa mer yta för agenterna att röra sig på, 

samt undvika brandspridning. Figur H7 nedan visar hur detta ser ut i programmet.  

 

Figur H7: Bord med förbättrad placering. 
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Resultat 

Den kritiska tiden som används erhölls från FDS simuleringarna och var efter ungefär  

490 sekunder. Totalt kördes 16 simuleringar, där borden var placerade i gången i åtta av dem 

och mellan pelarna i de andra åtta. Tabell H2 nedan visar resultaten av simuleringarna.   

Tabell H2: Utrymningstid för olika fördelningar och antal. 

Placering bord Standard Förbättrad 

Andel barn [%] 19,9 19,9 

Andel vuxna med barn [%] 29,7 29,7 

Andel vuxna [%] 24,6 24,6 

Andel pensionärer [%] 24,9 24,9 

Andel rullstolsburna (endast 

entréplan) [%] 
0,9 0,9 

Tid till fullständig utrymning [s] 395-610 390-410 

95% konfidensintervall till 

fullständig utrymning 
408-514 393-403 

 

Största problemet vid simuleringarna vid dåligt placerade bord var att rullstolsburna agenter 

och gående agenter inte kan passera varandra och köbildning uppstår som fördröjer 

utrymningen, figur H8 nedan visar detta, de svarta pilarna pekar mot rullstolarna.  

 

Figur H8: Köbildning mellan borden 
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Vid simuleringarna när borden placerades bättre blev det ingen köbildning för då kunde 

agenterna passera utan problem.  

Diskussion 

Pathfinder är ett bra verktyg för att kunna se hur lång tid en utrymning tar, samt att visuellt 

visa en utrymning för beställare. Agenterna i Pathfinder har så kallad ”god’s view” och kan 

tydligt se en färdig rutt till ytterdörren och därför behövde vi göra justeringar i deras 

rörelsemönster, exempel på detta är att styra agenterna till den utgång som syns bäst och 

därmed är mest naturlig för dem. 

Värdena som erhålls från simuleringarna kan även variera från verkligheten då bland annat 

fördelning av personer, rörelsehastighet och reaktionstid innan utrymning varierar.  

Skillnaden som uppstår mellan om borden är placerade som vanligt eller bättre är så pass stor 

att det är motiverat att rekommendera att de placeras mellan pelarna. Framförallt beror detta 

på att det skapas mer yta för personer att röra sig på och därmed utryms lokalerna mer 

smidigt.  

Det skulle även kunna vara så i en verklig utrymning att rullstolsburna hjälps ner för 

trapporna av andra personer och därmed kan ta vilken dörr som helst, detta är dock ingenting 

man kan anta och därför är det bättre att bredda gångarna.  
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Bilaga I: Pathfinder – Brand vid ofullbordade salen 

Nedan följer en redogörelse för hur utrymningssimuleringar för scenario 9, brand vid 

ofullbordade salen, genomförts. Programmet som har använts är Pathfinder från Thunderhead 

engineering version 2017.2.0301. Nedan i figur I1 syns Skoklosters slott sett från parksidan i 

programmet. 

 

Figur I1: Byggnaden från sidan i Pathfinder, sett från parksidan. 

Figur I2 nedan visas ofullbordade salen och resten av våningsplanet sett ovanifrån. 

 

Figur I2: Våningsplanet med ofullbordade salen sett ovanifrån. Nödutgångarna från ofullbordade salen markerade 

med siffror. 
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Indata 

I följande avsnitt kommer de olika indataparametrarna att beskrivas mer ingående. 

Modell för styrning av agenter 

Se Bilaga G, anlagd brand. 

Boundary layer och flöden 

Se Bilaga G, anlagd brand. 

Trappor 

Se Bilaga G, anlagd brand. 

Agenters egenskaper 

Se Bilaga G, anlagd brand. 

Fördelning och placering av agenter 

Agenterna placerades slumpmässigt i rummet, som figur I3 nedan visar.  

 

Figur I3: Agenternas placering i ofullbordade salen innan utrymning påbörjats. 

Det gjordes simuleringar med olika fördelningar och personantal. Tabell I1 nedan visar dessa 

olika fördelningar och personantal. Fördelningar av personer är uppskattningar om vilka typer 

av personer som antas besöka skoklosters slott.  
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Tabell I1: Fördelningar och antal vid de olika simuleringarna 

Andel barn 

[%] 

Andel vuxna 

med barn [%] 

Andel vuxna 

[%] 

Andel 

pensionärer 

[%] 

Totalt 

personantal 

20 30 25 25 300 

0 0 100 0 300 

20 30 25 25 200 

0 0 100 0 200 

20 30 25 25 150 

0 0 100 0 150 

0 0 50 50 150 

20 30 25 25 100 

Nödutgångar 

Ut ur ofullbordade salen fungerade bara en av fyra nödutgångar. Anledningen till detta var att 

branden som var i garderoben gjorde utrymning över den delen av ofullbordade salen omöjlig. 

Personalen talar även om vid informationen som ges vid utrymningen vilken dörr som kan 

användas, vilket innebär att inga personer försöker bruka de andra dörrarna. Den dörr som kan 

användas är den med nummer 1 i figur I4 nedan. 

Efter att ha kommit ut genom ofullbordade salen går agenterna nedför trapporna och sedan 

vid entréplanet går de ut genom någon av de två stora portarna. Dörren i cafét kommer inte 

användas vid utrymningen då den är dold och därför inte kommer vara en naturlig väg vid 

utrymning för personer som inte känner till byggnaden väl.  
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Figur I4: Utgångar från ofullbordade salen. 

Figur I5 nedan visar hur agenterna ska lämna ofullbordade salen och röra sig mot trappan.  

 

Figur I5: Agenternas rörelse ut ur ofullbordade salen. 
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Figur I6 nedan visar hur agenterna ska röra sig när de har kommit ned för trappan på 

entréplanet.  

 

 

Figur I6: Agenternas rörelse på entréplan. 
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Resultat 

Den kritiska tiden som används erhölls från FDS simuleringarna och var ungefär 600 

sekunder, 10 minuter. Så fort agenterna tar ett steg på trappan räknas de som säkra då röken 

kommer stiga uppåt i trapphuset och inte nedåt. 

 

Simuleringarna med 300 personer kördes bara en gång då dessa var alldeles för långt ifrån den 

uppsatta tiden på 600 sekunder. Övriga simuleringar kördes åtta gånger vardera och mellan 

försöken slumpades agenterna om så de fick nya platser i ofullbordade salen. Tabell I2 nedan 

visar resultaten som erhölls.  

Tabell I2: Utrymningstid för olika fördelningar och antal. 

Antal personer 300 300 200 200 150 150 150 100 

Andel barn [%] 20 0 20 0 20 0 0 20 

Andel vuxna med barn 

[%] 
30 0 30 0 30 0 0 30 

Andel vuxna [%] 25 100 25 100 25 100 50 25 

Andel pensionärer [%] 25 0 25 0 25 0 50 25 

Tid till sista person 

lämnar våningen [s] 
720 570 

495-
510 

410-
430 

400-
420 

340-
370 

400-
420 

300-
310 

95% konfidensintervall 

tills sista person lämnar 

våningen [s] 

- - 
498-

505 

418-

428 

407-

418 

346-

356 

404-

414 

301-

306 

Tid till fullständig 

utrymning [s] 
840 650 

630-
670 

490-
515 

530-
580 

430-
440 

550-
580 

420-
450 

95% konfidensintervall 

tills fullständig 

utrymning [s] 

- - 
636-

657 

499-

510 

540-

568 

430-

437 

554-

571 

427-

439 
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Figur I7 nedan visar ett försök med 300 personer vid tiden 188 och 400 sekunder. Notera 

speciellt den köbildning som bildas vid dörren. 

 

 

Figur I7: Utrymning av 300 personer vid 188 sekunder och 400 sekunder. 

  



 

8 
 

Figur I8 nedan visar ett försök med 150 personer med samtliga personkategorier vid tiden 188 

och 400 sekunder. Notera speciellt skillnaden från fallet med 300 personer vid tiden 400 

sekunder, då nästan samtliga i detta fall med 150 personer har utrymt våningsplanet.  

 

 

 

Figur I8: Utrymning av 150 personer vid 188 sekunder och 400 sekunder. 
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Figur I9 nedan visar hur agenterna rör sig på bottenplan mot den nödutgång som är synlig och 

närmast, vilket är den mot sjösidan.  

 

 

Figur I9: Agenternas rörelse på entréplan. 

Diskussion 

Pathfinder är ett bra verktyg för att kunna se hur lång tid en utrymning tar, samt att visuellt 

visa en utrymning för beställare. Agenterna i Pathfinder har så kallad ”god’s view” och kan 

tydligt se en färdig rutt till ytterdörren och därför behövde vi göra justeringar i deras 

rörelsemönster, exempel på detta är att stänga utgångar från ofullbordade salen och 

caféentrén.  

 

Värdena som erhålls från simuleringarna kan även variera från verkligheten då bland annat 

fördelning av personer, rörelsehastighet och reaktionstid innan utrymning varierar. Trots detta 

anses det dimensionerande personantalet kunna sättas till 200 personer då säkerhetsfaktorn är 

mellan 1,19 och 1,2.  


