
Förberedelsetidens variation vid utrymning

Vad gör du när utrymningslarmet ljuder 

i byggnaden där du befinner sig? 

Reagerar du direkt och utrymmer 

lokalen? Tiden som går mellan larmets 

start och påbörjad förflyttning kallas för 

förberedelsetid. I denna studie har 2 486 

individers förberedelsetider och dess 

ingående delar, tolkning och respons, 

kvantifierats och därefter anpassats till 

statistiska fördelningar. 

Sätt dig in i situationen att du är på en 

trevlig shoppingrunda med en kär vän, 

arbetar med något viktigt på kontoret eller 

äntligen ska få se filmen du har sett fram 

emot på bio. Utrymningslarmet går igång 

och du utrymmer givetvis omedelbart! 

Eller? 

Faktum är att människor oftast genomför 

flertalet aktiviteter innan den faktiska 

förflyttningen mot utgångar påbörjas. Först 

sker tolkning av diverse signaler som tyder 

på brand. Detta inkluderar tolkning av 

utrymningslarmet men också observation 

av övriga personer i lokalen. Andra 

människors beteenden har en stor inverkan 

på vilka aktiviteter som genomförs och hur 

lång tid dessa tar. Om andra i lokalen inte 

reagerar på ett utrymningslarm är 

sannolikheten större att det tar längre tid för 

dig att påbörja din förflyttning. 

När beslutet om att utrymma byggnaden har 

tagits genomförs i regel ett antal aktiviteter. 

Detta kan exempelvis vara att packa ihop 

sina tillhörigheter, leta upp vänner eller 

varna andra. Denna del av förberedelsetiden 

kallas för respons och varierar beroende på 

lokal och person. Tolknings- och responstid 

summeras till en total förberedelsetid som 

används vid modellering av utrymnings-

förlopp. 

Förberedelsetiden beror på människors 

beteenden och ageranden vilket gör den 

svår att förutse. Att anpassa fördelningar för 

förberedelsetiden är därför av intresse för 

att beskriva denna osäkerhet.  

Förberedelsetiden för de verksamheter som 

har undersökts i denna studie följer 

generellt fördelningar som initialt stiger fort 

för att sedan avta långsammare. Typiska 

fördelningar med detta utseende är 

lognormal- och loglogistisk fördelning. 

Som tidigare nämnts påverkas människor 

mycket av andra i lokalen vilket innebär att 

majoriteten av personerna har en 

förberedelsetid som är ungefär lika lång. 

I svenska byggregler presenteras 

förberedelsetider för olika verksamheter 

som punktvärden utan vidare beskrivning 

av hur den faktiska osäkerheten ska 

hanteras. Genom att använda fördelningar 

för förberedelsetiden vid modellering av ett 

utrymningsförlopp inkluderas även 

osäkerheten i analysen. På detta sätt kan 

byggnadstekniska lösningar för brandskydd 

utformas mer kostnadseffektivt. 

Inte bara kostnaden kan reduceras vid 

användning av statistiska fördelningar. 

Förenklingsfel kan även visa sig åt andra 

hållet, att människor agerar långsammare än 

förutsett. Genom att använda statistiska 

fördelningar som är baserade på verkliga 

försök kan en underskattning av risken 

förebyggas. 


