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Tackord 

Till att börja med vill vi tacka personalen på Mjällby skola som hjälpt oss med både information om 

lokalerna och en inblick i verksamheten. Fortsättningsvis vill vi tacka Simon Älgne som varit vår 

kontaktperson på Räddningstjänsten Västra Blekinge. Slutligen vill vi tacka Håkan Frantzich, vår 

handledare, och även övrig personal på Avdelningen för Brandteknik vid LTH som hjälpt oss i vårt 

arbete.  



Sammanfattning 
Denna rapport är en del i kursen Brandteknisk Riskvärdering på Brandingenjörsutbildningen vid 

Lunds Tekniska Högskola. Objektet, Mjällby skola, är byggd i flera omgångar vilket kan medföra att 

brandskyddet inte är sammanhängande. Syftet med rapporten är därför att bedöma 

personsäkerheten i händelse av brand och därefter, vid behov, ge förslag på åtgärder till skolan. 

Rapporten avgränsas till att bara ta upp personsäkerheten och inte de ekonomiska och materiella 

förluster som kan drabba skolan i händelse av brand. 

Skolan ligger i byn Mjällby, några kilometer öster om Sölvesborg, med ca 3000 invånare. Byn har en 

deltidsstation med tank- och släckbil. Behövs det större bemanning tillkallas Sölvesborgs station och 

sedan stationen i Karlshamn. Skolgården är öppen och lättillgänglig för en insats. Skolan är uppdelad i 

flera brandceller med separata ventilationssystem vilket förhindrar brandgasspridning. Skolan är 

dessutom väl utrustad med rök- och värmedetektorer och har enkel släckutrustning. Den största 

delen av skolans personal säger sig kunna hantera denna utrustning och de anser sig själva ha god 

vetskap om vad som ska göras vid ett brandlarm. 

På skolan bedrivs undervisning för årskurs F till 9 och även undervisning för elever med särskilda 

behov. Totalt går här ungefär 400 elever och klasserna är uppdelade på 20 till 30 elever. Då detta är 

en daglig verksamhet förväntas eleverna på skolan ha mycket god lokalkännedom runt de lokalerna 

som deras undervisning sker i.  

Skolan är uppdelad i ett antal olika byggnader och byggnadsdelar. Vissa av dessa används av samtliga 

elever såsom idrottssal och matsal medans vissa är bundna till de olika årskurserna. De flesta 

byggnaderna är enplanshus vilket gör utrymning mindre problematiskt. De delar av skolan för 

högstadium, personalrum och musiksal är däremot i två våningar med ett antal trapphus och en 

utvändig spiraltrappa.  

För att kunna genomföra en riskanalys med avseende på utrymning vid brand krävs teori och 

simuleringar. Teorin bygger dels på brand- och rökutveckling och dels på människors beteende vid 

brand. Simuleringarna för brand- och rökgasspridning görs i programmet FDS, Fire Dynamic 

Simulator, och Argos som bygger på en tvåzonsmodell. Utrymningarna simuleras i programmet 

Pathfinder. 

Tolv olika riskscenarier tas upp och tre av dessa tas upp för vidare analys genom simuleringar. Dessa 

scenarier utgörs av en brand i en korridor i högstadiebyggnad, en hemkunskapssal och en matsal. För 

dessa görs först en handberäkning av brandförloppet, sedan en simulering av brandgasspridningen i 

FDS och till sist en simulering av utrymningen i Pathfinder. Resultaten av dessa analyseras och efter 

en diskussion presenteras en slutsats för varje scenario. 

Vidare tas möjliga åtgärder upp som framkommit ur analysen. Dessa valideras genom simuleringar 

och resonemang för att sedan ges som åtgärdsförslagförslag till skolan. Även andra åtgärdsförslag 

presenterades och dessa togs fram genom olika resonemang. Förslagen presenteras till sist i olika 

nivåer beroende på hur viktiga åtgärderna är och hur stort ingreppet blir för att genomföra dem. De 

nödvändiga åtgärdsförslagen som togs fram var följande: 

• Installera en rökdetektor i förrådet intill hemkunskapssalen. 

• Se till att både personal och elever förstår riskerna som uppstår om brännbart material 

samlas i allmänna utrymmen. Implementera detta i skolans SBA. 

• Se över rutiner för snöröjning utanför nödutgångar. 



• Lärarkorridoren under ombyggnad skall rensas från onödig brandbelastning i form av skräp 

och byggmaterial. 

• Fönster i utrymningsväg från lärarkorridoren skall göras lätt öppningsbart. 

• Låset på liststegen som används för att ta sig ner från taket vid utrymning från 

lärarkorridoren skall tas bort samt att skyltning hit måste tydliggöras. 

• Göra samtliga elever medvetna om de olika utrymningsvägarna som finns på skolan. 

• Installera utrymningsbeslag på dörr mellan klassrum och korridor i högstadiedel. 

• Bygg om så att det går att utrymma via dörr från paviljongerna istället för fönsterutrymning. 
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1 Inledning 
Bränder på skolor är idag ett stort problem och enligt statistik är den vanligaste typen anlagd brand 

(MSB, 2017). Detta gör det nödvändigt att analysera säkerheten för elever och personal i dessa typer 

av verksamheter. Det faktum att det framförallt är barn i byggnaden och att dessa inte kan förväntas 

agera som vuxna i en nödsituation gör att säkerhetsåtgärder måste vidtas i högre utsträckning. 

Uppgiften var att göra en brandteknisk riskvärdering på Mjällby skola. Skolan har byggts om i flera 

etapper vilket kan göra att det befintliga brandskyddet inte har någon röd tråd. I rapporten kommer 

personsäkerheten för personal och elever att analyseras. Denna kommer ge en fingervisning om hur 

brandskyddet fungerar idag. 

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att bedöma personsäkerheten i händelse av brand på Mjällby skola.  

1.2 Mål 
Målet är att komma med förslag på förbättringar avseende personsäkerhet för verksamheten. 

Förslagen baseras på de troliga brandscenarier som identifieras vid platsbesök. 

1.3 Metod 
Metoden följer flödesschemat redovisat i   

Figur 1. Inledningsvis granskades ritningar över skolan för att få en grov uppfattning om de olika 

lokalernas placeringar och var olika typer av verksamhet bedrevs. Detta följdes upp med ett 

platsbesök och en genomgång av verksamheten med skolans rektor samt en brandingenjör från 

räddningstjänsten västra Blekinge. Utifrån detta gjordes en objektsbeskrivning över verksamheten 

och avgränsningar valdes. 

  

Figur 1 Flödesschema för metoden 

I samband med platsbesöket gjordes en grovriskanalys där ett antal möjliga brandscenarier 

identifierades. Dessa kvantifierades genom att uppskatta sannolikhet och konsekvens för respektive 

scenario. Detta gjordes genom att föra kvalitativa resonemang och i viss mån tillgänglig statistik. 
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Scenarierna jämfördes och rankades mot varandra. Dessa presenterades sedan i en riskmatris för att 

få en överblick över vilka scenarier som behövde analyseras vidare. 

De scenarier som bedömdes utgöra en hög risk valdes ut för vidare analys. I denna analyserades vissa 

scenarier genom kvalitativa resonemang. Andra simulerades med troliga brandförlopp i program som 

FDS och Argos och jämfördes med utrymningssimuleringar i programmet Pathfinder. 

Genom beräkningar, simuleringar och resonemang kring problematiken med utrymning i de olika 

scenarierna värderades risken i de olika fallen. Med stöd av detta togs förslag på förbättringar fram 

för att öka personsäkerheten. Dessa validerades i den mån det var rimligt. 

Slutligen granskades rapporten av professionella brandingenjörer och redovisades vid ett öppet 

seminarium. 

1.4 Avgränsning 
Fokus ligger på att analysera personsäkerheten i händelse av brand. Därför har de dimensionerande 

brandscenarierna bara analyserats i sin inledningsfas för att täcka utrymningstiden. Ingen hänsyn har 

tagits till egendomsskador. Förskolan och lågstadiet i byggnad D-F, samt byggnad J togs inte med i 

analysen då riskerna där ansågs lägre än i övriga byggnader. 

1.5 Begränsning 
Den statistik som används i rapporten är från hela landet varför det inte är säkert att det är 

densamma för just Sölvesborg eller Mjällby skola. Detta skulle leda till att vissa risker antingen över- 

eller underskattas. Samtidigt skulle data från endast Sölvesborg vara alldeles för lite för att vara 

tillförlitligt varför nationell statistik användes.  

Samtliga program som använts i rapporten för att simulera brandförlopp eller utrymning av personer 

har begränsningar för vad de kan representera. Därför kan inte dessa förväntas att helt 

överensstämma med verkliga scenarier. De kan däremot användas för att se trender och i grova drag 

uppskatta vad som händer i de olika scenarierna. De kan också användas för att se ifall vissa åtgärder 

förbättrar eller försämrar säkerheten i händelse av brand.  
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2 Objektsbeskrivning 
Här görs en utförlig beskrivning av Mjällby skola och dess olika delar. Figur 2 visar ett större 

geografiskt område som visar var byn är belägen. Mjällby ligger mitt på det så kallade Listerlandet 

som utgör halvön. Orten är den största av alla byar på halvön som har en befolkning på ca 3 000 

invånare. Tidsavstånden med bil från byn är ungefär 8 minuter till Sölvesborg och 25-30 minuter till 

Kristianstad eller Karlshamn. 

 

Figur 2 Karta över nordöstra Skåne och västra Blekinge (Bildkälla: Google Maps) 

Fortsättningsvis beskrivs skolan i detalj. Delarna är benämnda A-J och N-P, se Figur 3. På skolan går ca 

400 elever i klasser från förskola upp till årskurs 9. Skolan har fått flera tillbyggnader och 

renoveringar under åren varav den senaste pågick vid besökstillfället. Renoveringen som pågick vid 

besöket var i hus C på plan 2 i lärar- och administrationsutrymmet, detta kommer beskrivas mer 

senare då olika risker identifierades här. 

Figur 3 nedan visar en översikt av skolan där det går att se hur byggnaderna förhåller sig till varandra. 

Delarna A-C, H, I, N, O och P är en stor byggnad och delarna är avgränsade med brandcellsväggar. D-F 

sitter ihop med varandra men inte med tidigare nämnda delar vilket är svårt att utläsa från ritningen. 

Slutligen är byggnad G och J helt avskilda byggnader. De provisoriska byggnader som är 

svartmarkerade i Figur 3 liknar byggnad G och kommer därför att gå under samma typ av 

objektsbeskrivning. I nedan följande kapitel kommer respektive byggnad beskrivas mer utförligt. 

Speciellt kommer de byggnader som valdes att fokusera mest på att redogöras för, det vill säga alla 

byggnader studerades inte vid besöket och kommer därför inte att beskrivas. 

Inför platsbesöket, som gjordes i februari månad, hade det snöat upp mot 30 cm dagarna innan. 

Därför kommer risker tas upp i denna rapport som annars inte upptäckts. Däremot är det mycket 

ovanligt att det ligger så mycket snö på marken och därför ska riskerna förknippade med detta inte 

ses som så stora. 
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Figur 3: Översikt av skolan, de blåa strecken visar ungefärligt var byggnadens olika delar avgränsas. Högst upp till vänster 
visas väderstreck 

2.1 Idrottshall med omklädningsrum  
I hus A finns skolans idrottshall tillsammans med omklädningsrum och rum för förvaring av 

utrustning. I Figur 4 nedan syns en översikt av de två planen i hus A, där den blåa texten visar vilka 

hus dessa är sammanlänkade med. Plan 2 är beläget ovanför omklädningsrummen längst söderut i 

byggnaden och sitter ihop med hus B i båda plan. På detta plan är musiksalen, vänster i Figur 4, och 

textilslöjdsalen, höger, belägna. I idrottshallen finns ett stort öppet utrymme med en mindre läktare 

på långsidan åt söder som består av tre avsatser.  



- 5 - 
 

 

Figur 4 Översikt över hus A 

Själva idrottshallen är dimensionerad för 250 personer och det finns tre stycken utrymningsvägar 

från denna. Två av dessa går direkt ut mot omgivningen och den tredje går ut mot 

omklädningsrummen och sedan vidare. I övrigt har denna sal ribbstolar monterade på väggen och 

fast monterad utrustning som rep och ringar, se Figur 5.  
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Figur 5 Ribbstolar och den större utrymningsvägen till vänster och läktaren och den mindre utrymningsvägen till höger 

Hallen är ca 42 meter lång, 24 meter bred med en takhöjd på 7,8 meter vilket betyder att den utgör 

en relativt stor volym. Dörren till utrymningsvägen på bilden till vänster är en dubbeldörr som är 152 

cm bred totalt och dörren på bilden till höger är en enkel dörr som är 94 cm bred. Dock kan det vara 

problematiskt att öppna enkeldörren när det snöat och inte skottats ordentligt utanför, Figur 6 

nedan visar hur det såg ut utanför dörren vid besöket.  
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Figur 6 Den mindre utrymningsvägen till idrottshallen sedd utifrån 

 

2.2 Högstadiet och trapphus 
Hus B på översiktsbilden visar var delar av högstadieeleverna befinner sig och denna del omsluts av 

trapphus på båda sidor, se Figur 7 nedan. I denna byggnadsdel finns även en hiss i anslutning till 

trapphus 2, till höger i bilden. På andra sidan detta trapphus finns hus C där högstadieeleverna också 

håller till på första våningen. Korridorerna i dessa delar ser generellt sett bra ut med lite 

skadegörelse. Inredningen består mestadels av plåtskåp och träbänkar. Dessa bänkar går att flytta på 

och vid platsbesöket noterades det att dessa skulle kunna utgöra hinder vid en utrymningssituation. 

Plan 2 i detta hus är uppbyggt på samma sätt. 



- 8 - 
 

 

Figur 7 Översikt över hus B plan 1 

I både hus B och C finns det vanliga klassrum men i hus B finns även kemisalar där det förekommer 

användning av gasol och gasolbrännare. Gasolen förvaras normalt i ett låst plåtskåp som endast 

läraren har tillgång till, se Figur 8.  

 

 

Figur 8 Skåp som innehåller gasolbehållare med brännare förvarade uppe på toppen 

Själva trapphusen är avskilda från anslutande korridorer med brandcellsgräns EI30. Dock 

uppmärksammades det att genomföringar mellan korridoren och Trapphus 2 inte såg ut att var 

utförda på ett korrekt sätt vilket kan ses i Figur 9.  
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Figur 9 Genomföring av rör från korridor ut till trapphuset 

Vid platsbesöket noterades det även att en tjock gummilist var monterad runt hela dörröppningen 

och att dörren som var uppställd på magnet inte gick igen helt. Gummilisten är till för att dörren ska 

hålla tätt vid brand så att rök inte tar sig ut i trapphuset, men om denna på något sätt skulle bli 

skadad kommer inte längre brandcellsgränsen att upprätthållas. Det noterades som innan nämnt 

också att bänkar står uppställda i trapphuset vilka kan göra en utrymning problematisk, se Figur 10.  
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Figur 10 Bänkar placerade i trapphus  

2.3 Personalutrymme 
På första plan i hus C hålls delar av undervisningen för högstadieeleverna och här finns därför mest 

klassrum, se Figur 11. På plan två har lärarna, administrativ personal, skolsköterska, kurator och 

psykolog sina kontor. Under besöket pågick en renovering i denna del vilket medförde att en del 

bråte och temporära papperskorgar placerats både i rummen och i korridoren.  
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Figur 11 Översikt över hus C 

Den enda tillträdesvägen till personalutrymmet går via det högra trapphuset och detta är även den 

huvudsakliga utrymningsvägen. Ytterligare en utrymningsväg finns som går via ett fönster i 

korridoren, Figur 12, och som leder ut på taket på våningen under. 



- 12 - 
 

 

Figur 12 Korridor med bråte och utrymningsvägen via fönstret 

Väl ute på taket är det tänkt att personerna ska följa huset till ena kortsidan där det finns en liststege 

med ett hänglås på. Tillgång till nyckel för hänglåset är okänd. Det saknas skyltning till var den finns 

och den är svår att se. Det finns även en byggställning i anslutning till taket som kan vara missvisande 

vid utrymning, både byggställningen och liststegen kan ses i Figur 13.  

 

Figur 13 Byggställning och liststegen 
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2.4 Lågstadiet och förskola 
De sammanhängande delarna åt väst som benämns D, E och F utgör lokalerna för förskolan och 

lågstadiet. Det kan förväntas befinna sig 100 elever i byggnaden. Lokalerna i D,E och F utgörs av 

klassrum, grupprum, toaletter, kapprum och förråd, se Figur 14 nedan. Klassrummen är inredda med 

stolar och bänkar, en dator längst bak i salen och förvaring i form av lådor och skåp längst fram i 

klassrummet. Varje klassrum har minst två utrymningsvägar och då byggnaden ligger i markplan 

behövs inga trappor användas för att ta sig ut.  

 

Figur 14 Översikt över hus D, E och F 

2.5 Paviljongerna 
I den södra delen av skolområdet finns lokalerna för eleverna med särskilda behov. Dessa lokaler 

består av två provisoriska och en permanent byggnad. De provisoriska byggnaderna är utmärkta i 

Figur 3 som svarta rektanglar då dessa inte är med i den ordinarie planritningen. Dessa byggnader är 

uppbyggda på liknande sätt som den permanenta, det vill säga. med en större öppen yta med dörrar 

in mot flera mindre rum. Den permanenta byggnaden är markerad som G i översiktsbilden. 

Byggnad G är uppdelad i tre olika delar vilka utgör lokaler där verksamhet för eleverna bedrivs. 

Mellan delarna finns mindre rum och en korridor binder samman alla delar, se Figur 15. Korridoren 

utgör även kapprummet och i mitten finns entrén som är byggnadens enda ytterdörr. I korridoren 
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finns det två rökdetektorer som är placerade på var sin sida om entrén. I byggnaden finns även ett 

vilorum och utrymmen för personalen. 

 

Figur 15 Översikt över hus G 

Eftersom vissa av eleverna som befinner sig här är mycket känsliga för oväntade händelser finns det 

ett mål att det ska vara en lugn miljö i dessa lokaler. Därför är de övriga eleverna inte tillåtna att 

vistas här och inte heller obehörig personal. Eleverna har här en tendens till att bli rädda då 

brandlarmet går eftersom det är ett mycket starkt ljudlarm.  

2.6 Matsal och storkök 
Skolrestaurangen är placerad i den södra änden av mellanstadiets byggnad, hus H på ritningen. Hela 

restaurangen är dimensionerad som en egen brandcell med en dörr som ger tillträde till 

mellanstadiets lokaler. Denna dörr är en av fyra nödutgångar som finns i lokalen. De övriga tre 

dörrarna består av restaurangens huvudingång, en ingång till köket och en terrassdörr som går direkt 

ut från sal 2, se Figur 16. 



- 15 - 
 

 

Figur 16 Översikt över Hus H med numrering av de olika salarna i matsalen 

Lokalen består av fem olika rum; två större och en mindre matsal, ett kapprum och storköket. I de 

större matsalarna 1 och 2 serveras mat till nästan samtliga elever på skolan och är begränsat till max 

68 och 96 personer. Den mindre salen, sal 3, används främst av eleverna med särskilda behov och 

har dörrar dels ut till sal 1 och dels ut till kapprummet, sal 4. Dörrarna mellan de större salarna och 

dörren mellan sal 1 och 3 är skjutdörrar. Dessa är alla öppna under dagarna då eleverna kan tänkas 

vara där. Kapprummet är länken mellan entrén och sal 1 och 3 och här kommer samtliga elever vistas 

då de ska in eller ut. Entrén består av två dubbeldörrar med en tambur mellan. Båda dubbeldörrarna 

består av en ingång och en utgång. 

Köket består av en mängd olika mindre rum men då personalen här förväntas ha mycket god 

lokalkännedom och det kan anses litet till ytan tas den komplexa planlösningen inte upp. Tillträde till 

köket sker antingen via en ytterdörr, som kan användas som nödutgång eller en dörr som leder in i 

sal 1. I köket lagas all mat som serveras på skolan vilket betyder att här finns köksredskap i form av 

ugnar och heta ytor men även lager med matvaror.  

2.7 Mellanstadiet och hemkunskapssal 
I skolans östra del i hus I bedrivs undervisningen för mellanstadieeleverna. Här finns klassrum, 

grupprum, toaletter och kapprum, se Figur 17 nedan. Alla klassrummen är möblerade på samma sätt. 

Det finns bänkar och stolar till eleverna, skåp längs den bakre väggen och en vask med skåp över på 

väggen mot kapprummen. I vissa av klassrummen finns elektrisk utrustning som exempelvis 

kaffekokare.  
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Figur 17 Översikt över hus I 

Varje klassrum har två skyltade utrymningsvägar, en som leder till kapprummet och en som leder ut 

utomhus. Vid besöket hade det inte skottats ordentligt och snö utanför dörren hindrade den från att 

kunna öppnas helt, se Figur 18 nedan.  
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Figur 18 Utrymningsväg från mellanstadieklassrum sedd utifrån  

Vidare norrut från mellanstadiet i hus I kommer hemkunskapssalen, se Figur 17 ovan. I anslutning till 

denna finns även ett tvättrum, förråd, personalrum och fläktrum. I förrådet lagras alla möjliga saker 

som toalettpapper, soppåsar och färg. Hur förvaringen såg ut i förrådet går att se i Figur 19. I detta 

rum finns inte några detektorer utan den närmsta detektorn sitter i det intilliggande kapprummet, 

dörren till detta går att se i den högra bilden nedan.  

 

Figur 19 Förvaring i förrådet vid besöket 
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Hemkunskapssalen är utrustad med 8 stationer med ugn, spis och vask, som är placerade på östra 

sidan av rummet. På den västra sidan av rummet finns hyllor med böcker och ett stort bord med 

stolar där eleverna kan sitta och äta. Längs den norra väggen finns kylskåp och förvaring. 

Utrymningsvägarna i denna sal saknar skyltar och då det kan pågå högljudda aktiviteter i salen hörs 

brandlarmet här inte särskilt bra enligt personal. 

2.8 Bibliotek och personalrum 
I hus N ligger skolans bibliotek och ett stort personalrum. Själva biblioteket består av en stor lokal 

med flera fristående hyllor för böcker och tidskrifter. I lokalen finns studie- och läsplatser samt en 

bemannad reception. I anslutningen till byggnad B och C har vaktmästarna sina kontor, se Figur 20. 

Byggnadsdelen har en separat ingång på den södra sidan och genomgång till övriga byggnader i 

anslutning till denna rekommenderades inte. Däremot fanns det en dörr för att komma till de andra 

byggnaderna och denna tillsammans med ytterdörren var de enda nödutgångarna. Biblioteket är 

endast öppet under skoltid men utgör bibliotek även för allmänheten. Detta gör att skolan ibland 

besöks av utomstående.  

 

Figur 20 Översikt över hus N 
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2.9 Klass- och grupprum 
Norr om byggnad B ligger byggnad O, här hålls delar av undervisningen för högstadieeleverna. Det 

finns ingen brandcellsgräns mellan dessa byggnader, utan de sitter ihop öppet via en korridor. 

Byggnaden är i två plan som båda har samma planlösning, denna består av sex grupprum längs båda 

sidor om korridoren som slutligen leder fram till ett klassrum, se Figur 21.  

 

Figur 21 Översikt över hus O plan 1 

Varje grupprum är möblerat med stolar och bord för 8 personer. På båda våningar finns en 

utrymningsväg genom klassrummen i form av en dörr som leder ut till en spiraltrappa. Därför är 

detta skyltat som en utrymningsväg. Dock är dessa klassrum inte alltid öppna utan de låses om det 

inte är någon lektion igång. Figur 22 visar utrymningsvägarna från klassrummen utifrån. 
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Figur 22 Spiraltrappa från klassrum i byggnad O 

2.10 Träslöjd och bildsal 
Intill hus A är hus P beläget. Här ligger skolans träslöjdssal och bildsal, se Figur 23.  
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Figur 23 Översikt över hus P 

Träslöjdssalen gränsar in mot gymnastikhallen och bildsalen. Här förvaras brännbara vätskor inlåsta i 

ett plåtskåp som är tydligt uppmärkt samt att här finns uttag för gasol. Gasolflaskorna förvaras i ett 

skåp utanför byggnaden med ledningar in till uttag i salen. Här finns ett antal maskiner som eleverna 

kan använda, se Figur 24. Längst in på denna bild syns hörnet som används för metallslöjd, här finns 

en stol omgiven av tre bord och på dessa finns saker som sågar, lödpennor och brännare. Ännu 

längre in i figur 24 går det att se målarrummet som ligger på andra sidan fönstret. Detta är ett litet 

rum med ett bord längs ena väggen där eleverna kan måla sina arbeten. På andra sidan rummet finns 

hyllor med färg och längst in i hörnet finns ett metallskåp där brandfarliga vätskor så som bets och 

lacknafta förvaras. Längs en av väggarna finns även en vask. Ordningen är allmänt god i slöjdsalen. 

Utrustningen hänger på anvisade platser och det städas regelbundet för att minska ansamlingar av 

träspån och damm. 
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Figur 24 Träslöjdssalen 

Bildsalen är belägen i samma byggnad som träslöjdssalen och de har ett gemensamt kapprum. Inga 

särskilda risker föreligger i bildsalen är att jämställas vid ett vanligt klassrum.  
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3 Befintligt brandskydd 
I följande del beskrivs i detalj hur räddningstjänsten och skolans personal jobbar för att motverka 

uppkomst av brand och framförallt förhindra personskador i samband med brand. Dessutom beskrivs 

skolans brandtekniska installationer.  

Skolan klassas som en Br2 byggnad och lokalerna klassas som Vk 2a eller 2b enligt dagens regelverk 

(BBR24, 2016). Det är detta som ligger till grund för många av de krav som kan ställas på skolans 

byggnadstekniska brandskydd. Även många andra lagar och föreskrifter påverkar hur skolans 

brandskydd bör utformas och några av dem är: 

• Lagen som skydd mot olyckor (LSO 2003:778) 

• Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 

3.1 Möjlighet till utrymning vid brand 
Maximalt avstånd till närmsta utrymningsväg bör inte överstiga 30 meter och bredden på dessa bör 

ha en fri bredd om 0,9 meter. I de fall utrymningsvägarna förväntas användas av fler än 150 personer 

bör bredden vara minst 1,2 meter(Brandskyddshandboken,2014). På skolan utgörs 

utrymningsvägarna i de olika byggnaderna framförallt av korridorerna och trapphusen, se kapitel 5.1 

för detaljerad utrymningsbeskrivning.  Dessa uppfyller de rekommendationer gällande bredd och 

maximalt gångavstånd som finns. 

Skolans alla byggnader är väl utrustade med nödutgångar och skyltar som markerar dessa. I princip 

alla rum som är menade för fler än ett fåtal personer har två av varandra oberoende 

utrymningsvägar. Vid varje entré finns dessutom en noggrant beskriven utrymningsplan. I de 

klassrum som ligger på markplan leder alltid en av utrymningsvägarna direkt ut i det fria. 

Dörrarna som används i utrymningsvägar är utåtgående i de flesta fall och lätta att identifiera som 

utgångar. Öppning sker med trycke som trycks nedåt eller genom att dörren trycks utåt. I de fall 

köbildning inte förväntas vid en utrymning kan det finnas inåtgående dörrar, vilket bedöms vara 

acceptabelt (Brandskyddshandboken,2014). 

I några fall används fönster som utrymningsväg. Dessa finns i paviljongerna, de provisoriska 

byggnaderna och även personalutrymmet i byggnad C. Från personalrummet leder en utrymningsväg 

ut på ett tak från fönstret där en liststege måste användas för att ta sig ner till markplan. Övriga 

utrymningsvägar leder direkt ut i det fria och ligger i markplan. 

3.2 Brandtekniska installationer 
Skolan är utrustad med automatiskt brandlarm som ger signaler till de funktioner som är beroende 

av larmet. När systemet detekterar brand aktiveras utrymningslarmet för att uppmärksamma 

samtliga på skolan att en utrymning skall påbörjas. Även magnetuppställda dörrar stängs. En signal 

skickas till en SOS-central som larmar ut räddningstjänsten till platsen.  

Detektorerna utgörs främst av rökdetektorer och finns i lektionssalar och korridorer. Majoriteten av 

alla detektorer sitter synligt i taket men det finns även dolda detektorer i några lokaler. De dolda 

finns i korridorerna i byggnad B, O och C, kapprummen i byggnad I, D, E och F, syslöjdssalen samt hos 

vaktmästaren i byggnad N. Även hisschaktet och biblioteket är utrustade med dolda detektorer. 

Samtliga fläktrum är utrustade med synliga rökdetektorer och likaså trapphusen. 

Utöver rökdetektorer är skolan även utrustad med värmedetektorer. Dessa är placerade i utrymmen 

där det kan förväntas finnas någon typ av rök, till exempel vattenånga eller matos. Detta för att 

minska risken för falsklarm. Dessa är placerade i kemisalarna i byggnad B, hemkunskapssalen i 
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byggnad I, träslöjdssalen i byggnad P och i pannrummet i källaren i byggnad B. Värmedetektorerna i 

träslöjdssalen är kopplade till en gemensam adressenhet.  

De utrymmen som inte har några detektorer är toaletter, grupprum, större delen av skolköket, 

lektionssalarna i paviljongen, idrottshall och de flesta av förråden i anslutning till denna, 

omklädningsrum, förrådet vid hemkunskapssalen och dess personalrum. Vissa personalutrymmen i 

byggnad C och N saknar också detektorer. 

Skolan är även utrustad med larmknappar. Dessa är placerade i entrén till byggnad A, trapphuset 

mellan byggnad B och C, personalrummet i byggnad N och i skolköket i byggnad H. Vid de två 

förstnämnda finns även skolans två brandförsvarstablåer. Brandlarmscentralen finns på bottenplan i 

byggnad B. 

De larmdon som finns på skolan är placerade i trapphuset och utanför entrén i byggnad A, 

musiksalen, källaren i byggnad C, övre entrén i byggnad N och i ett utrymme som beskrivs som 

apparatrum vid idrottssalen. Samtliga fläktrum är utrustade med larmdon. I musiksalen har larmet 

kompletterats med ett blixtljus. Larmdonen är av typen ringklocka. 

3.3 Skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnader 
Nedan redovisas de byggnadstekniska förutsättningarna som finns för att minska risken för 

utveckling och spridning av brand och brandgas på skolan. 

3.3.1 Brandceller 
Figur 25 visar hur brandcellsindelningen ser ut på skolan. Den följer den byggnadsuppdelning som 

visas i Figur 3 men med vissa undantag. För det första är alla trapphus egna brandceller, dessa är 

markerade med brun färg i figuren nedan. Två av dessa finns i byggnad A och två i B. Hissen i byggnad 

B är en egen brandcell. Hemkunskapssalen är avgränsad från den övriga delen i byggnad I och även 

musik- och syslöjdssalarna, hus A plan 2, är avgränsade från idrottshallen. Under dessa salar finns 

omklädningsrum som också är brandtekniskt avgränsade. Dörrar mellan brandcellsgränserna är 

utrustade med automatiska dörrstängare som aktiverar då brandlarmet löser ut. Dessa uppfyller 

brandteknisk klass EI30. 

De flesta brandceller går genom våningsplanen med undantag för det ena trapphuset i byggnad B. 

Detta trapphus är det vänstra av de två. Figur 25 visar hur det ser ut på den övre av de två 

våningarna medan brandcellen på det nedre planet är genomgående med ytterdörrar på varje sida 

om huset.  
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Figur 25 Överblick över brandcellsgränser markerade i grönt, trapphus är markerade i brunt 

3.3.2 Ventilation 
Skolan är försedd med både till- och frånluftssystem i samtliga byggnadsdelar. De flesta brandceller 

är försedda med egna system och fläktrum vilket gör spridningen av brandgaser oproblematisk. Detta 

eftersom gasen inte har möjlighet att spridas till andra brandceller via ventilationen.  

Brandcellerna som har egna ventilationssystem är; paviljongen (G), hemkunskapssalen, byggnad C, 

byggnad B-O, träslöjdssalen (P) och biblioteket (N). Hela lågstadiebyggnaden (D-F) delar 

ventilationssystem och likaså skolköket med resterande delen av byggnad I. Även hela byggnad A har 

ett gemensamt ventilationssystem. Trapphusen, som är egna brandceller, har ingen inbyggd 

ventilation med undantag för det större trapphuset i byggnad A som delar med den övriga 

byggnaden. 

Köket väntas ha egna frånluftsdon men tilluften till matsalarna kommer från fläktrummet i byggnad I. 

Precis som mellan brandcellerna i lågstadiebyggnaden finns här inga brandspjäll.  

3.3.3 Material i byggnadsdelar och lös inredning 
Överlag är korridorerna och trapphusen rensade från onödig brandbelastning vilket annars hade 

kunnat bidra till en snabbare utveckling och spridning av brand. Materialen och ytskikten i dessa är 

framförallt gips och tegel vilka inte bidrar till någon nämnvärd brandspridning. Väggarna i delar av 

korridorerna är täckta med plåtskåp vilka inte heller utgör någon större risk för brandspridning. 

I klassrummen finns det en del brandbelastning som utgörs av planscher och tavlor på väggarna. 

Även bokhyllor, böcker och annat material som är en nödvändig del i verksamheten finns och kan 

bidra till utveckling och spridning av brand. 
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3.3.4 Utrustning för släckning av brand 
På skolan finns det utplacerat handbrandsläckare i samtliga byggnader som kan användas för att 

släcka eller begränsa en brand. De flesta är av typen skumsläckare och är placerade så att det alltid är 

nära till närmsta släckare. I musiksalen och hemkunskapssalen finns koldioxidsläckare, vilket är 

lämpligt med tanke på utrustningen här. I den senare finns även en brandfilt. Enligt aktuell 

lagstiftning skall utrustning för släckning av brand finnas i skälig omfattning (LSO, 2003). Skolans 

utrustning bedömdes som skälig vid platsbesöket. 

3.4 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 
För att minska risken för bränder jobbar skolan idag med ett systematiskt brandskyddsarbete, 

benämns hädanefter SBA. Syftet med ett SBA är att se till att arbetsplatsen jobbar förebyggande med 

sitt brandskydd och har rutiner för hur en brand hanteras. Detta bör dokumenteras och det är 

verksamheten som styr hur detaljerat varje del beskrivs. De delar som bör finnas med är (SRVFS 

2004:3): 

• Generell beskrivning av byggnaden 

• Generell beskrivning av verksamheten och dess risker 

• Ansvarsfördelning för brandskyddet 

• Beskrivning av tekniska brandskyddsåtgärder 

• Förutsättningarna för att med egen personal och med hjälp av räddningstjänsten utföra en 

akut insats i byggnaden/verksamheten. 

• Plan för utbildning och övning, med uppgifter om vilka som ska övas/utbildas, typ av 

övningar/utbildning och hur ofta de ska ske. 

• Underhålls- och kontrollplan för samtliga brandskyddsåtgärder med uppgifter om vem som 

är ansvarig, vilken typ av kontroll som avses och hur ofta de ska ske. 

• Genomförda kontroller av brandskyddsåtgärder. Skriftlig dokumentation bör ske av utförd 

egenkontroll, extern kontroll och eventuella planer på åtgärder. 

• Genomförd utbildning och övning. Skriftlig dokumentation bör göras över genomförd 

utbildning och övning. 

• Rutiner för information till hantverkare, besökare m.fl. som kan påverka eller beröras av 

brandskyddet i sådan utsträckning att riktad information behövs bör anges. 

I vilken omfattning detta bedrivs och hur väl det är anpassat till arbetsplatsen är dock oklart. Skolan 

har en pärm där delar av ovannämnda punkter finns med. Däremot är det tveksamt om denna är 

uppdaterad.  

3.5 Skolans personal 
För att ta reda på skolpersonalens utbildning och erfarenhet inom brandskydd gjordes en anonym 

enkät som skickades ut innan besöket av skolan. Denna enkät och sammanställning av svar finns 

presenterade i bilaga A. Majoriteten av de som svarade på enkäten var lärare i högstadiet men även 

andra lärare, pedagoger och anställda svarade.  

I enkäten syns det tydligt att alla har en klar bild över vad de ska göra då brandlarmet går. De flesta 

samlar ihop sina elever för att sedan kontrollera att alla är med. Vissa tar upp att de stänger dörrar 

och fönster efter sig. Ett fåtal skriver att de kontrollerar toaletter och grupprum efter att eleverna 

utrymt. 

I händelse av brand svarar de flesta att de först ringer 112 för att sedan utrymma. Några försöker 

släcka eller tar upp ”rädda-larma-släck”-principen. 
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Nästan alla har varit med om utrymningsövningar under skoltid och dessa har överlag gått bra. 

Problemen som uppstått har främst varit att vissa inte tagit övningen på allvar samt att utrymning av 

rullstolsburna personer tagit lite längre tid. 

De flesta har även använt en handbrandsläckare i utbildningssyfte men det är många som känner sig 

osäkra på att använda denna i ett skarpt läge. Några har aldrig använt en handbrandsläckare och 

många efterlyser fler övningar med dessa för att känna sig säkrare. 

3.6 Räddningstjänsten 
Mjällby kommun ligger inom området för räddningstjänsten västra Blekinge, en översikt av förbundet 

finns i Figur 26 nedan. I räddningstjänsten västra Blekinge ingår Olofströms, Sölvesborgs och 

Karlshamns kommun där brandstationer finns i Karlshamn, Svängsta, Sölvesborg, Mjällby, Olofström 

och Kyrkhult. Det är endast i Karlshamn som det finns en heltidsstyrka, tillsammans med en 

deltidsstyrka. Resterande stationer är deltidsstationer med undantag av Kyrkhult som endast har ett 

brandvärn. (Älgne, 2017) 

Vid brand i skolan då räddningstjänsten tillkallas går larmet först till Mjällby som har en insatstid på 

under 10 minuter. Mjällby deltidsstation har tillgång till en styrka på 1+4, en styrkeledare och fyra 

brandmän, med både släck- och tankbil men ingen stegbil. Vid behov av förstärkning är det främst 

Sölvesborg med en 1+4 styrka och sedan Karlshamn som också har en 1+4 styrka som tillkallas. Vid 

insats som kräver stegbil måste Karlshamn eller Sölvesborg larmas då Mjällby saknar detta. 

Möjligheterna till räddningsinsats bedöms som acceptabla. Utvändiga insatser kan genomföras från 

marken alternativt med stegbil då det går att ta sig fram till delar av skolbyggnaden från allmän väg. 

Invändig insats kan genomföras där angreppsväg finns inom 50 meter från uppställningsplats för 

släckbil, vilket rekommenderas (Brandskyddshandboken, 2014). Tillträdesväg till varje våningsplan 

finns och utgörs av korridorer och trapphus vilka även fungerar som utrymningsvägar. 

 

Figur 26 Karta över Räddningstjänsten Västra Blekinge (Räddningstjänsten Västra Blekinge, 2017) 
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4 Teori 
Följande avsnitt tar upp den teori som använts vid simuleringarna av brand och utrymning. Den 

tillgängliga tiden, ttillgänglig, måste vara större än utrymningstiden, tutrymning, för att alla individer ska 

klara sig, se Ekvation 1 nedan. Den tillgängliga tiden innebär tiden från att branden startar till dess att 

det är kritiska förhållanden i det utrymme där individer befinner sig. Utrymningstiden innebär den 

tiden från att branden startar till dess att samtliga individer utrymt lokalen. Med andra ord måste alla 

individer hinna utrymma innan kritiska förhållanden uppstår. Utrymningstiden delas upp i tre olika 

delar; varseblivningstiden, förberedelsetiden och förflyttningstiden, se Ekvation 2 nedan. 

Varseblivningstiden innebär tiden från att branden startar tills att individerna blir medvetna om att 

det brinner, exempelvis genom att branden detekteras och ett larm utlöses. Tiden från att 

individerna blivit medvetna tills att de börjar förflytta sig mot nödutgången innebär 

förberedelsetiden och från det att de börjar gå tills att alla är ute är förflyttningstiden. (Frantzich, 

2000) 

𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔     Ekvation 1  

𝑡𝑣𝑎𝑟𝑠𝑒𝑏𝑙𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝑡𝑓ö𝑟𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 + 𝑡𝑓ö𝑟𝑓𝑙𝑦𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑡𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔  Ekvation 2 

Varseblivningstiden och tiden till kritiska förhållanden kommer att tas fram genom simuleringar i FDS 

och Argos. De övriga två, förberedelsetiden och förflyttningstiden, simuleras i Pathfinder.  

4.1 Brand 
Ett rumsbrandförlopp delas ofta in i följande faser: antändning, tillväxtfas, övertändning, fullt 

utvecklad rumsbrand och avsvalningsfas. En överblick över samtliga faser visas i Figur 27. Antändning 

är då startföremålet antänder och övergår sedan i tillväxtfasen då effektutvecklingen ökar och 

branden sprider sig. Tillväxtfasen är olika lång beroende på vilket ämne det är som brinner och hur 

omgivningen påverkar det brinnande föremålet. Denna kan övergå i en övertändningsfas om 

temperaturen i rummet blir tillräckligt hög. Övertändning är övergångsperioden från tillväxtfasen till 

den fullt utvecklade rumsbranden och karakteriseras av en väldigt hastig ökning av 

effektutvecklingen. Den fullt utvecklade rumsbranden innebär att maximal effektutveckling i det 

aktuella rummet är nådd och att branden nu är ventilationskontrollerad. Avsvalningsfasen tar vid när 

bränslet börjar ta slut i rummet och brandeffekten minskar. (Karlsson & Quintiere, 1999) 

 

Figur 27 De olika faserna en rumsbrand kan genomgå (Johansson, 2015) 
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Det finns ett antal olika modeller som försöker beskriva brandförlopp och hur de utvecklas. En av 

dessa är där effektutvecklingen för tillväxtfasen beskrivs med en αt2-kurva och denna tillämpas längre 

fram i rapporten. Denna modell har visat sig beskriva tillväxtfasen relativt bra. α är en faktor som är 

specifik för olika material och objekt och är oftast framtagen baserad på praktiska försök. t är tiden 

efter det att branden fått fäste i materialet och har börjat öka i effektutveckling (Karlsson & 

Quintiere, 1999). Detta är en förenklad modell av ett brandförlopp och har därför begränsningar som 

måste tas hänsyn till.  

Det finns även praktiska försök där olika material och objekt har eldats upp för att mäta 

effektutvecklingen under brandförloppet. Sådana försök kommer också användas i rapporten. 

Försöken utförs ofta där föremålen är fritt brinnande, det vill säga det finns god tillgång till luft runt 

om branden. Det innebär att även dessa försök har sina begränsningar då den framtagna 

effektutvecklingen används i situationer som inte har precis samma förutsättningar som försöken. 

4.2 Utrymning 
Ett utrymningsscenario beror främst av vem det är som utrymmer och hur lokalen ser ut som ska 

utrymmas. Ekvation 2 beskriver hur utrymningstiden delas upp. Denna del av rapporten tar upp 

förberedelsetiden och förflyttningstiden eftersom varseblivningstiden främst beror av tekniska 

detaljer och rökgasutveckling. 

Alla människor rör sig på olika sätt och i olika hastighet när de tar sig fram. De är olika breda, gungar 

olika mycket när de går eller kanske i vissa fall springer. Barn är en individgrupp som tenderar att 

springa vid utrymning (Larusdottir & Dederichs, 2011). De kan dessutom röra sig snabbt nära en vägg. 

För att jämföra detta med ett flöde så kan barn röra sig i ett jämnt turbulent flöde men för vuxna blir 

flödet mer laminärt eftersom en vägg på sidan kommer sänka hastigheten. Däremot är 

gånghastigheten för barn lägre än för vuxna personer. Det tillsammans med att barn har en tendens 

till att springa gör att standardavvikelsen blir hög för barn, där vissa förväntas gå långsamt och vissa 

springa. Standardavvikelsen blir låg för vuxna, som alla förväntas gå i ungefär samma hastighet.  

En annan grupp individer som behöver särskild anpassning av bredd och hastighet är de 

handikappade. Det finns givetvis många olika typer av handikapp men det kan delas upp i 

rullstolsburna och gående. De gående klassas som vuxna eller barn och utgör en del av 

standardavvikelsen av hastigheten eftersom de inte är bredare än andra individer. Rullstolsburna 

individer är däremot både bredare och oftast långsammare. För vuxna och barn används 

axelbredden som ett mått för var individen kan komma fram. Detta eftersom axelbredden oftast är 

den bredaste delen. Rullstolar är däremot ofta längre än breda och det kan göra det svårt att 

simulera denna grupp.  

En mycket viktig parameter i utrymningsscenariot är valet av utgång. Individer tenderar att försöka 

utrymma samma väg som de kom in eftersom det känns säkert. Även om det finns andra utgångar 

som är både närmre och med mindre trängsel väljer individer ändå att gå till de utgångar som känns 

trygga. 

Dörrbredd och trappor är också mycket viktiga parametrar. Dörrbredden ger ett visst flöde av 

individer som kan ta sig genom. Är dörren smal och många individer vill ta sig genom kommer 

stockning att skapas. Detta scenario kan vara mycket kritiskt eftersom rummet som ska utrymmas är 

rökfyllt och individer kan komma till skada. Trappor har också ett visst flöde men framförallt går det 

långsammare att gå i trappor än på vanligt golv. 

Förberedelsetidenstiden innebär tiden från att individen blir medveten om att det brinner, 

exempelvis genom ett brandlarm, till dess att individen börjar förflytta sig mot nödutgången. Denna 
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tid innefattar exempelvis insikten om vad det är som larmar, förberedelse för förflyttning och 

informera andra individer, det vill säga alla de sysslor som kan tänkas behöva göra innan individen 

inleder förflyttningen. En av de viktigaste parametrarna i denna del är gruppdynamiken med övriga 

individer. En individ i grupp tar ogärna initiativ först för att börja transporten själv vilket gör att 

förberedelsetiden kan förväntas vara relativt hög. Däremot kan förberedelsetiden gå snabbt om en 

auktoritär person i gruppen, exempelvis en lärare, inleder transporten och får resten av gruppen med 

sig. (Frantzich, 2000) 

Förflyttningstiden innebär den tiden från att individen börjar sin transport mot nödutgången till dess 

att individen är i säkerhet. Som nämns ovan är det viktigt att vara medveten om vem det är som 

utrymmer och hur lokalen ser ut. Dessutom är det mycket viktigt att veta hur många individer som 

ska utrymma.  

4.3 Simuleringsprogram 
I rapporten har ett antal olika simuleringsprogram använts för att analysera utrymningssäkerheten 

på Mjällby skola. Några program simulerar brandförlopp medan andra simulerar utrymning av 

personer. Nedan beskrivs de program som använts kortfattat. 

4.3.1 FDS 
Versionen som använts är FDS 6.5.3. FDS är ett program som löser ekvationerna som beskriver 

fluiders flöden mellan olika tidssteg i ett rum som delats upp i ett antal celler. Programmet används 

för att kunna se hur rök sprider sig och temperatur ändras i en byggnad i händelse av brand. 

Simuleringsresultaten kan oftast inte användas för att dra några exakta slutsatser om hur en brand 

utvecklas och sprids. Däremot är FDS ett bra verktyg för att kunna ge indikationer på vilka 

konsekvenser ett förlopp kan få samt om vissa åtgärder får avsedd effekt. Programmet ger 

användaren möjlighet att ange många parametrar som kommer påverka brandförloppet. Detta ger 

ofta upphov till en del osäkerheter då ett brandförlopp är väldigt komplext och det är svårt att veta 

vilka värden som gäller för just den aktuella branden. Storleken på cellerna i simuleringen är en 

parameter som har stor påverkan på resultatet. För att ge en fingervisning om att cellerna som 

använts är tillräckligt små beräknas vanligtvis förhållandet mellan den karakteristiska diametern och 

cellstorleken, D*/dx. Detta värde bör ligga mellan 10-20 (Nystedt & Frantzich, 2011).  

Fördelen med FDS är att flam- och framförallt brandgasspridning går att undersöka i byggnader med 

komplex geometri utan att göra kostsamma fullskaleförsök. Programmet ger användaren en bild över 

hur förhållandena i byggnaden förändras under brandförloppets tid. 

En av nackdelarna med FDS är att programmet är beräkningsintensivt, vilket gör att en simulering kan 

ta lång tid om man har en stor geometri med många celler. En annan nackdel är att programmet ger 

ett resultat oavsett om indata som angetts representerar det tänkta scenariot eller inte. Detta leder 

till att man kan få ett resultat som egentligen inte speglar scenariot. 

4.3.2 Pyrosim 
Versionen som använts är Pyrosim 2016.2.0922. Programmet är ett grafiskt användarverktyg för FDS. 

När koden till FDS skrivs görs detta endast i en textfil och det kan därför vara svårt att se t.ex. 

geometrin då det inte ges en faktisk bild. Vid användning av Pyrosim byggs geometrin av 

brandscenariot upp i både 3D och 2D. Detta genererar en textfil som kan simuleras i FDS. 

4.3.3 Smokeview 
Versionen som har använts är smokeview 6.1.12. Programmet visualiserar resultaten som FDS har 

genererat. Här syns hur brand och rök sprider sig under brandförloppet i den aktuella geometrin. 

Användaren kan välja att visa olika parametrar som har angetts i FDS-filen och att endast visa vissa 
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delar av geometrin. Programmet producerar ingen data själv utan visar endast det som FDS räknat 

fram. 

4.3.4 Argos 
Argos är ett program som också används för att simulera brandgasspridning. Skillnaden mot FDS är 

att Argos är en två-zons modell och räknar således med en undre zon med kalla gaser och en övre 

zon med varma förbränningsgaser. Det innebär att ingen hänsyn tas till transporttiden av 

brandgaserna från branden upp till taket. Brandgaserna antas alltså direkt förflytta sig upp till taket 

där de även fördelas jämt.  

Fördelen med Argos är att simuleringarna går fort vilket gör att en direkt fingervisning fås om hur fort 

det kan gå innan det blir kritiskt för människor att vistas i byggnaden.  

Nackdelen är, som ovan nämnts, att ingen hänsyn tas till transporttiden av varma brandgaser. Detta 

får särskilt stort genomslag i mer komplexa geometrier eller större byggnader där detta spelar stor 

roll.  

4.3.5 Pathfinder 
Pathfinder är ett program som används för att simulera utrymningsscenarier. Programmet definierar 

individer genom en rad olika parametrar för att sedan ge varje individ en typ av profil.  Profilerna har 

en gemensam gånghastighet och axelbredd. Individerna tilldelas sedan beteenden. Ett beteende 

innehåller två parametrar; val av utgång och reaktionstid. Vid val av utgång kan allt från en specifik 

utgång till alla utgångar väljas. Reaktionstiden innebär den tiden från att simuleringen börjar till dess 

att individen inleder sin förflyttning, vilket motsvarar förberedelsetiden. Denna kan varieras genom 

olika typer av fördelningar så som normal, uniform och konstant fördelning.  

Individerna placeras sedan ut i en uppritad lokal. Lokalen måste ha minst en nödutgång som 

individerna kommer söka sig till. Samtliga dörrar i lokalen går att variera med både bredd och flöde. 

Samma gäller för trappor. För samtliga objekt och profiler finns standardinställningar och individerna 

kan placerats ut både slumpmässigt eller jämnt. För att få ett tillförlitligt resultat bör ett scenario 

göras många gånger eftersom alla simuleringar ger olika resultat. Detta eftersom individerna har 

olika hastighet och förberedelsetid och framförallt har olika långt till nödutgången. 
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5 Riskidentifiering 
Riskidentifieringen är en viktig del i värderingen av personskyddet och för att kunna utvärdera 

personsäkerheten på skolan kommer ett antal scenarier att tas fram. Genom att använda sig av 

scenarier kan troliga händelser tas fram men även scenarier som har en stor påfrestning på skolan. 

Sedan kan en jämförelse göras mellan alla scenarier för att se vilka som är mest utmanande i 

förhållande till varandra. Riskidentifiering görs här för att kunna identifiera de brandscenarier som 

påverkar personsäkerheten i skolan och därmed även utrymningen mest. Scenarierna presenteras 

sedan i en riskmatris för att underlätta att välja ut de scenarier som bedöms utgöra en stor risk och 

som kräver vidare analys. 

Skolan undervisar i många olika ämnen vilket gör att riskerna skiljer sig åt mellan de olika 

byggnaderna och lektionssalarna. Som utgångspunkt för att bedöma risken för brand på skolan 

användes tillgänglig statistik och kvalitativt resonerande, se Figur 28. Det finns två tydliga tidpunkter 

då brandfrekvensen är hög. Den ena är kring lunchtid då verksamhet bedrivs och många elever är i 

skolan, här startar branden oftast inomhus. Den andra är senare på kvällen då det inte bedrivs någon 

verksamhet, här startar ofta branden utomhus. (Klason, et al., 2010) 

 

Figur 28 Statistik över bränder på skolor dit räddningstjänsten larmats (MSB, 2017) 

De fem vanligaste kända brandorsakerna identifierades och presenteras i Figur 29. När statistiken 

togs fram valdes de orsaker som var kända, detta innebär att kategorier som ”okänd” och ”annan” 

inte togs med. 

0

100

200

300

400

500

600

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

A
n

ta
l b

rä
n

d
er

År

Brand i byggnad (skola)



- 34 - 
 

 

Figur 29 De fem vanligaste orsakerna till brand på skolor (MSB, 2017) 

Anlagd brand är den absolut vanligaste orsaken till brand på skola och utgör därför en stor risk. 

Vanliga startutrymmen är toalett, korridor, trapphus och utanför byggnaden (MSB, 2017). 

Brandscenarier utanför byggnaden sker oftast på kvällarna då ingen verksamhet bedrivs, därför är 

dessa inte intressanta ur ett utrymningsperspektiv. 

5.1 Grovanalys 
Nedan görs en grovanalys för att identifiera de olika scenarierna som kan innebära en risk för 

personsäkerheten i Mjällby skola. Grovanalysen baseras på information från platsbesöket och utifrån 

de möjliga risker som uppmärksammades kommer ett flertal scenarier att tas fram. Varje scenario 

beskrivs utförligt om var och hur branden startar och även vilken påverkan scenariot kan ha på säker 

utrymning. Sannolikhet och konsekvens för varje scenario kommer sedan bedömas utifrån en skala 

från 1 till 5. Skalan är en rankning mellan de olika scenarierna. Rankningen för konsekvensen går 

mellan 1 och 5 och kvantifieras enligt Tabell 1. De olika nivåerna vid bedömning av konsekvensen är 

kvantifierade på ett sådant sätt att en tydlig skillnad uppstår mellan dem.  Sannolikheten kommer 

inte att kvantifieras utan bygger endast på förhållandet mellan sannolikheten för scenarierna. 

Bedömningen bygger främst på data som beskrivits ovan, se Figur 29. 

Tabell 1 Kvantifiering av rankingen för konsekvens för grovanalysen 

 Konsekvens 

1 Ingen personskada 

2 Lindrig personskada 

3 Viss personskada 

4 Allvarlig personskada 

5 Dödsfall 

 

Vad som är viktigt att poängtera är att även de scenarier som inte väljs ut till vidare analys kan 

innebära en tillräckligt stor risk för att åtgärder ska föreslås. Därför beskrivs alla scenarier tillräckligt 

noggrant i grovanalysen så att ytterligare beskrivning inte behövs senare. 
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5.1.1 Scenario 1: Brand i korridor, utrymning från ovanliggande våning 
En elev anlägger en brand i papperskorgen på en toalett på plan 1 i hus B. Branden sprider sig till 

hållaren för pappershanddukar och effekten tilltar. Röken sprider sig i korridoren utanför där 

brandvarnaren detekterar branden och dörren till trapphuset som står uppställd på magnet slår igen. 

Dörren går däremot inte att stänga helt och dessutom är rörgenomföringar ovanför innertaket inte 

tätade på ett korrekt sätt. Detta gör att brandcellsgränsen ut till trapphuset är satt ur spel. Röken tar 

sig ut i trapphuset och gör att elever som befinner sig på plan ett och två inte kan använda detta som 

en utrymningsväg. I Figur 30 nedan visas en skiss över aktuellt scenario. Scenariot bedöms som troligt 

då ungefär hälften av skolbränderna är anlagda och att toalett/badrum är vanliga startutrymmen 

(Klason, et al., 2010). Brandbelastningen anses måttlig på toaletten och spridningsrisken utanför 

startutrymmet låg. Dock gör begränsningen på utrymningsvägar att konsekvenserna kan bli stora.  

Antal personer som kan förväntas befinna sig på våningsplanet varierar beroende på vilken tid och 

dag det är. För att få ett konservativt scenario antas undervisning ske i samtliga lokaler vid 

brandstart. Klassrummen rymmer ca 25-30 elever (Sjöström, 2017) och grupprummen antas främst 

användas av dessa elever. Utifrån detta bedöms det vara ca 150 personer, inräknat lärare, som kan 

behöva utrymma från våningsplanen i händelse av brand. Plan ett och två ser identiska ut gällande 

planlösning och antal personer som befinner sig på respektive våningsplan kan antas vara lika.  

Utrymningsvägarna utgörs av ett trapphus i väster utan hiss samt en spiraltrappa som är åtkomlig 

från klassrummet som ligger i byggnadens nordliga del. Detta klassrum samt nödutgången är låst när 

det inte bedrivs undervisning i salen. Vid en utrymningssituation är det rimligt att anta att endast 

eleverna som befinner sig i rummet med spiraltrappan använder denna. Resterande utrymmer via 

trapphuset. Då utrymning sker via trappor kan detta bli problematiskt för de som har någon form av 

rörelsehinder eller sitter i rullstol. Det finns endast en hiss ner från ovanliggande våningsplan och 

denna kan inte användas ifall trapphuset är rökfyllt.  

Sannolikhet: 4 

Konsekvens: 4 
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Figur 30 Översikt över scenario 1, hus B och O 

5.1.2 Scenario 2: Brand i kemisal  
I kemisalen, i byggnad B, används gasolbrännare och ett brandscenario kan vara att en bok eller 

anteckningsblock kommer för nära den öppna lågan och antänds. Alternativt att en av brännarna 

som används välter och på så sätt antänder det som ligger på bänkarna. Det bedöms att 

sannolikheten för detta är måttlig och att konsekvenserna blir låga. Detta då det alltid är en lärare på 

plats som kan ingripa, att brännarna är utformade så att de inte välter så lätt samt att 

spridningsrisken från startföremålet är låg. Ordningen i salen är god och ingen onödig 

brandbelastning ligger framme på bänkarna när ingen undervisning bedrivs. Då gasolen inte används 

förvaras den i ett låst plåtskåp, se Figur 31 för skiss över scenariot. 

Salen är dimensionerad för en normalstor klass och är enkelt utformad. Ett brandförlopp här 

förväntas ha så låg tillväxthastighet att samtliga hinner utrymma i god tid. Då skolan är utrustad med 

automatlarm bör elever och lärare i övriga utrymmen också hinna utrymma innan brand eller 

brandrök sprider sig ut i korridoren. Samtliga tre utrymningsvägar från våningen kan användas vid en 

utrymningssituation i det här scenariot varför en utrymning inte bedöms problematisk.  

Sannolikhet: 2 

Konsekvens: 1 
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Figur 31 Översikt över scenario 2, hus B 

5.1.3 Scenario 3: Brand i paviljong 
Detta scenario beskrivs av att någon anlägger en brand i kläderna vid huvudingången till paviljongen, 

se Figur 32. Här förvaras en del ytterkläder och en snabb brandtillväxt kan förväntas. Branden antas 

bli tillräckligt stor för att blockera huvudingången så att utrymning genom den inte längre är möjlig. 

Paviljongen har endast en dörr som nödutgång vilken är huvudingången, resterande nödutgångar 

utgörs av sex stycken fönster. Detta gör att utrymning endast är möjlig via fönster vid detta scenario, 

fönster som är placerade i midjehöjd. I paviljongen bedrivs verksamhet för elever med särskilda 

behov vilket innebär att de som kan antas befinna sig här under skoltid är personer med både fysiska 

och psykiska hinder. Detta innebär att utrymning via fönster inte är optimalt. Vissa av eleverna som 

rör sig i denna del av skolan är rullstolsburna vilket ytterligare försvårar utrymning via fönster. Detta 

ställer stora krav på att ansvariga i byggnaden kan hjälpa till vid en utrymning.  Det kan dock bli 

väldigt problematiskt ifall någon som inte kan ta sig ut själv befinner sig i en del av paviljongen som 

blir avskärmad i händelse av brand, tex den östra eller västra delen.  

Antal personer som kan befinna sig i paviljongen uppskattas till ca 10-15 stycken inräknat både lärare 

och elever. Uppskattningen görs bland annat utifrån antal rum och sittplatser i byggnaden. Antalet 

beror mycket på vilken dag det är och tid på dagen då det exempelvis endast var 5 personer under 

besöket som befann sig i huset. Besöket i denna del av skolan skedde under eftermiddagen då en del 

slutat för dagen. 

Sannolikhet: 2 

Konsekvens: 5 
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Figur 32 Översikt över scenario 3, hus G 

5.1.4 Scenario 4: Brand i textilslöjdssal  
Möjliga startföremål i salen utgörs av varma strykjärn, alternativt elfel i någon utrustning som 

används. Skulle en brand uppstå utgörs brandbelastningen främst av textiler och trämaterial. 

Sannolikheten att en brand skulle starta i detta utrymme bedöms som osannolik. En lärare är alltid i 

lokalen då undervisning bedrivs och kan på så sätt ingripa i ett tidigt skede. Konsekvenserna bedöms 

bli små då salen är liten, lätt överblickbar och en utrymning härifrån hade troligtvis inte varit 

problematisk.  

Möjligt brandscenario kan vara att ett elfel i en av symaskinerna i textilslöjdssalen, i hus A på plan 2, 

startar en brand som sprider sig till en bit tyg som en elev håller på att sy i. Eleverna ser branden och 

börjar utrymma. Då branden har startat i närheten av den högra dörren måste utrymning ske genom 

dörren på salens vänstra sida och ut genom musiksalen. Under tiden aktiveras rökdetektorerna i 

salen och brandlarmet sätts igång. Då salen ligger på andra våningen måste eleverna ner en våning 

innan de kan komma ut ur byggnaden, men då de kommer gå ner från branden kommer inte den 

stigande röken att vara något problem. Figur 33 nedan visar var branden startar och hur utrymning 

sker. Antal personer som kan antas befinna sig i textilslöjdsalen i händelse av brand är runt 15-20 

personer inräknat både lärare och elever. 

Sannolikhet: 1 

Konsekvens: 2 

 

 

Figur 33 Översikt över scenario 4, hus A plan 2 
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5.1.5 Scenario 5: Brand i träslöjdssal 
Vid hantering av gasolbrännare i salen välter denna och lågan antänder ett objekt i trä som är i 

närheten. Brännaren kommer inte antända objektet i trä med detsamma utan det måste värmas upp 

innan elden får fäste. Ett långsamt förlopp är att vänta vilket gör att läraren eller en annan elev har 

tid att upptäcka den välta brännaren innan en brand har utbrutit. Skulle elden få fäste finns alltid en 

lärare på plats samt att lokalen är utrustad med en handbrandsläckare för att kunna släcka en brand.  

I lokalen vistas i storleksordningen 20 elever och en lärare. På grund av att lokalen är lätt 

överblickbar, det långsamma brandförloppet samt att utrymning kan ske direkt ut till det fria bedöms 

en utrymning kunna ske utan svårigheter. Scenariot beskrivs i Figur 34 nedan. 

 

Figur 34 Översikt över scenario 5, hus P 

Sannolikhet: 2 

Konsekvens: 1 

5.1.6 Scenario 6: Brand i hemkunskapssal 
Hemkunskapssalen ligger på plan 1 i hus I. I denna sal finns det många möjliga antändningskällor, det 

skulle till exempel kunna vara en elev som satt igång fel spisplatta samtidigt som det ligger en 

grytlapp på en platta som blir varm. Det skulle också kunna vara en elev som glömt något i ugnen, 

eller så skulle det kunna bli elfel i någon elektrisk utrustning. Ifall det börjar brinna i denna sal finns 

det kolsyrebrandsläckare och brandfiltar att släcka branden med. Det finns även fyra 

värmedetektorer som startar utrymningslarmet på skolan vid brand i denna sal. Då branden inte 

släcks kommer den ha svårt att sprida sig då det inte finns något lättantändligt material i närheten av 

spisarna.  
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I salen antas det vistas en lärare och max tre elever per köksstation, detta betyder att det är 25 

personer som kommer behöva utrymma lokalen. Då de enda möblerna i salen är ett långbord, stolar 

och en hylla ges gott om plats för personerna i lokalen att utrymma utan att behöva trängas. Detta 

gör att de snabbt kommer ut antingen via terrassdörren eller via kapprummet då salen ligger i 

markplan. Skyltning för utrymningsvägar saknas och eleverna antas använda samma väg som använts 

för att komma in i salen, i detta fall dörren genom kapprummet. Då det kan vara högljutt i denna sal 

hörs inte alltid larmet. Dock antas branden snabbt upptäckas av eleverna som då kommer säga till 

varandra. Skulle det däremot brinna i någon annan sal, så att eleverna inte ser elden, måste de förlita 

sig på brandlarmet för att börja utrymma. Detta leder till att utrymningstiden i detta fall förlängs. 

Ett möjligt scenario i denna sal skulle alltså kunna se ut så att en elev har glömt någonting på spisen 

närmast dörren som leder ut ur hemkunskapssalen. Det börjar brinna och brandlarmet sätts igång. 

Då det är hög ljudvolym i salen hörs inte larmsignalen särskilt bra och inte förrän en uppmärksam 

lärare ser vad som hänt påbörjas utrymningen genom kapprummet enligt Figur 35 nedan.  

Sannolikhet: 3 

Konsekvens: 1 

 

 

Figur 35 Översikt över scenario 6, hus I 
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5.1.7 Scenario 7: Brand i förråd vid hemkunskapssal 
Längst norrut i hus I, plan 1, ligger ett förråd där det förvaras allt från dammsugare till färg, men även 

stora mängder lättantändligt material så som toalettpapper och kartonger. Längs ena väggen 

förvaras allt material till städning av toaletterna, så som toalettpapper, kartonger med soppåsar och 

plasthandskar och pappershanddukar, staplat på samma ställe. Skulle detta antända får branden en 

snabb tillväxtkurva. Då detta utrymme bara är till för förvaring används här inga apparater som skulle 

kunna antända materialet. I detta fall är det troligast att det börjar brinna för att någon anlägger en 

brand. Det finns inte heller några detektorer i detta rum vilket gör att branden inte kommer 

upptäckas förrän röken sprids till antingen kapprummet som ligger öster om förrådet, eller 

hemkunskapssalen som ligger åt söder. Om det dröjer tillräckligt länge innan dörren öppnas kommer 

branden att bli underventilerad vilket gör att rök och flammor kommer välla ut genom öppningen. 

Det antas inte finnas några personer i förrådet, men däremot kan det finnas tre personer i 

personalrummet. Som nämnts ovan uppskattas det även finnas 25 personer i hemkunskapssalen. Om 

dörren öppnas från hemkunskapssalens sida kommer de personer som befinner sig i klassrummet att 

kunna utrymma utan problem eftersom det fortfarande går att utrymma via de två dörrarna på södra 

sidan av salen. Utrymningen påbörjas dock inte förrän larmet sätts igång eller då de ser röken. 

Personen som öppnar dörren till brandrummet kan däremot få livshotande skador av flammorna.  

Öppnas dörren mellan personalens kapprum och brandrummet kommer personen som öppnar 

dörren även här att få svåra skador. Därefter kommer röken från brandrummet välla ut och fylla 

kapprummet. Då detta är enda utrymningsvägen för personerna som befinner sig i personalrummet 

kommer de inte kunna ta sig ut.  

Här ges först ett förslag på ett möjligt brandscenario och brandstart och sedan delas det upp i två 

scenarier med avseende på utrymning. Det börjar med att någon anlägger en brand i förrådet och då 

här finns stora mängder brännbart material kommer branden får en snabb tillväxt. Dörrarna till 

brandrummet antas vara stängda och det finns inte någon detektor i rummet. Därför hinner branden 

växa och bilda mycket rök innan den upptäcks. Dock finns det bara en begränsad mängd syre i 

rummet vilket gör att branden efter ett tag blir underventilerad. Figur 36 nedan visar var branden 

befinner sig i förhållande till var lärare och elever kan tänkas befinna sig.  
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Figur 36 Översikt över scenario 7A och B, hus I 

Då det som sagt finns två dörrar som leder från brandrummet och vidare in i byggnaden finns det 

därför två tänkbara utrymningsscenarier för denna brand. 

Scenario 7A är då en lärare från personalrummet går ut i kapprummet och öppnar dörren till branden 

för att se vad som händer. Då dörren öppnas kommer tjock, varm rök sprida sig in i kapprummet 

vilket försvårar utrymning. Detta då enda utrymningsvägen från personalrummet går ut genom 

kapprummet.  

Sannolikhet: 2 

Konsekvens: 5 

Scenario 7B är då en hemkunskapslärare ska in i förrådet och hämta hushållspapper. Då dörren 

öppnas kommer varm rök sprida sig ut via tvättrummet och in i hemkunskapssalen. Eleverna 

utrymmer via de två utrymningsvägarna på andra sidan av salen.  

Sannolikhet: 2  

Konsekvens: 4 

5.1.8 Scenario 8: Brand i ett vanligt klassrum 
Söder om hemkunskapssalen i hus I, plan 1, ligger klassrummen där mellanstadieeleverna håller till, 

ett av dessa klassrum används för att beskriva ett vanligt klassrum. De möjliga antändningskällorna i 

detta klassrum är få. Här finns inte speciellt mycket elektrisk utrustning, endast en projektor och en 

kaffekokare. Sannolikheten att någon anlägger en brand här bedöms som låg. Här finns inte heller 
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mycket lättantändligt material, så om en brand skulle starta kommer den inte att snabbt kunna 

sprida sig vidare.  

I detta klassrum antas det finnas 25 elever och en lärare. Om grupprummen används antas detta vara 

av någon av de 25 eleverna. Börjar det brinna i klassrummet antas eleverna upptäcka det innan 

brandlarmet går, men gör de inte det kommer brandlarmet höras tydligt i rummet. Då det i 

klassrummet finns gott om plats mellan bänkarna kan eleverna snabbt ta sig ut. Dock går inte 

terrassdörren alltid att öppna ordentligt, detta då det kan finnas snö som blockerar den om det inte 

skottats hela vägen fram till dörren. Eleverna i grupprummet kommer också höra brandlarmet och 

antas försöka ta sig tillbaka till sitt eget klassrum. Brinner det i detta rum kan de ta sig ut på andra 

sidan via det intilliggande klassrummet.  

Ett tänkt brandscenario kan se ut så att ett tekniskt fel i en kaffekokare startar en brand i ett vanligt 

klassrum. En elev som sitter i närheten av branden upptäcker den och eleverna i klassrummet börjar 

utrymma via de två utrymningsvägarna. Då det skottats dåligt går inte dörren som leder ut utomhus 

att öppna helt vilket fördröjer utrymningen något. Röken har under tiden aktiverat brandlarmet som 

utrymmer resten av skolan. Figur 37 nedan visar var branden startar och de olika utrymningsvägarna.  

Sannolikhet: 1 

Konsekvens: 1 
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Figur 37 Översikt över scenario 8, hus I 

5.1.9 Scenario 9: Utrymning från klassrum med spiraltrappa 
I hus O på plan 2 finns en korridor med grupprum på båda sidor som leder fram till ett klassrum. I 

detta klassrum finns inte några självklara brandscenarier, någon elektronik skulle kunna börja brinna, 

men då inredningen till största delen är stolar och bord av trä så kommer det ta ett tag innan 

branden tar sig. Här är det därför troligare att det börjar brinna utanför klassrummet till exempel på 

en av toaletterna och att korridoren utanför klassrummet rökfylls. 

Det antas finnas 25 elever och en lärare i klassrummet. Börjar det brinna i själva klassrummet 

kommer eleverna kunna ta sig ut via korridoren då inte branden blockerar denna dörr, se Figur 38 

nedan. Är denna blockerad och branden inte hunnit bli särskilt stor kommer eleverna istället kunna 

använda någon av de två intilliggande dörrarna som leder ut till korridoren via grupprummen. Är det 

istället en brand som startar utanför klassrummet och rökfyller korridoren kommer eleverna inte 

kunna använda någon av dessa vägar. De tvingas istället använda dörren som leder ut och utrymma 

via spiraltrappan. Detta går bra för de flesta elever, men då elever som sitter i rullstol även kan antas 

vistas i detta rum måste även de kunna utrymma. Skulle en elev med rullstol befinna sig i detta 

klassrum och behöva utrymma via spiraltrappan måste eleven lämna rullstolen och förlita sig på 

andra elever och lärare för att kunna ta sig ut.  
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Scenariot här börjar med att en brand har startat på en av toaletterna. Brandlarmet har aktiverat och 

en av eleverna öppnar dörren till korridoren som nu börjat fyllas med rök. Enda utrymningsvägen 

som är tillgänglig är via spiraltrappan som leder ut från klassrummet. Eleverna börjar utrymma men 

problem uppstår för de elever som sitter i rullstol och inte själva kan ta sig ner för trappan. Det finns 

inte heller någon brandcellsgräns mellan branden och eleverna vilket gör att det inte finns någon 

säker plats för dem att ta sig till. Med hjälp av lärare och andra elever kan alla ta sig ut, men tiden för 

utrymning blir betydligt längre och på egen hand hade de rullstolsburna eleverna inte kunnat 

utrymma. Figur 38 nedan visar den tänkta branden och rökspridningen.  

Sannolikhet: 3 

Konsekvens: 4 

 

 

Figur 38 Översikt över scenario 9, hus O plan 2 

5.1.10 Scenario 10: Brand i idrottshallen 
Brandbelastningen i idrottshallen, hus A, utgörs av det permanenta fast monterade materialet som 

alltid finns i salen och det variabla som är den del som används vid lektioner och som kan variera 

över tiden. Den variabla brandbelastningen kan då utgöras av bland annat mattor och plintar. Men 

då salen är så pass stor antas materialet stå utspritt vilket gör att en möjlig brand inte kommer sprida 

sig till allt material. 
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Branden startar i ribbstolarna på väggen i Idrottshallen, hus A. I detta scenario antas branden starta 

på grund av en anlagd brand vid ribbstolarna som även sedan antänder dem. Som nämnts tidigare är 

där högt i tak, ca 7,8 meter. På grund av dess storlek i förhållande till det material som antas befinna 

sig i hallen bedöms inte konsekvenserna vid utrymning kunna bli stora. Detta eftersom att det 

kommer ta lång tid för ett brandgaslager att nå ned till en höjd över golvet som skulle kunna påverka 

utrymning. Även att det finns två av varandra oberoende utrymningsvägar bidrar till att 

konsekvenserna antas bli små. Det finns inte heller en tydlig antändningskälla som skulle innebära att 

sannolikheten för brand blir stor. Det tänkta brandscenariot åskådliggörs i Figur 39. 

Som nämnts i objektsbeskrivningen är idrottshallen dimensionerad för 250 personer men då det 

främst hålls idrottslektioner där är det inte så många som normalt befinner sig i hallen. Utan för en 

vanlig idrottslektion räknas det med att 25 elever och en lärare behöver utrymma.  

Sannolikhet: 2 

Konsekvens: 1 

 

 

Figur 39 Översikt över scenario 10, hus A 

5.1.11 Scenario 11: Brand i skolmatsal 
Skolan anordnar ett disko för eleverna som kommer hållas i matsalen. Då det är vinter och eleverna 

har tjocka jackor som tar mycket plats kommer dessa samlas in och förvaras i en hög på golvet i ett 

av rummen. En brand startar i jackorna och tar sig snabbt. Då miljön är stökig med prat, musik och 

dov belysning från olika källor, kommer branden inte upptäckas direkt. Detta betyder att eleverna 

inte börjar utrymma förrän brandlarmet aktiveras. Ingen av nödutgångarna kommer att blockeras av 

branden, däremot väljer större delen av eleverna att ta utrymningsvägen genom kapprummet då det 

är denna väg de brukar använda för att ta sig in och ut ur byggnaden.  
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Eleverna utrymmer först in i kapprummet genom skjutdörrarna som förväntas vara öppna. Här 

ansluter elever som befinner sig i det mindre rummet väster om branden i Figur 40 nedan. 

Utrymningen fortsätter sedan ut genom den första glasdörren och sedan genom den sista ut i det 

fria. Branden kommer hålla sig i jackorna och inte spridas vidare då salen tömts på stolar och bord. 

En översikt på scenariot finns i Figur 40. 

Som nämnts tidigare är de två större salarna dimensionerande för 96 respektive 68 personer och 

hela matsalen således för 164 stycken.   

Sannolikhet: 3 

Konsekvens: 3 

 

 

Figur 40 Översikt över scenario 11, hus H 

5.1.12 Scenario 12: Brand utanför lärarkorridor 
Då renovering sker på plan 2 i hus C har det lämnats kvar kartonger och plankor i närheten av dörren 

som går till trapphuset. En elev antänder kartongen och branden växer snabbt. Brandlarmet aktiveras 

och personalen börjar utrymma. Branden hindrar utrymning genom trapphuset så enda 

utrymningsvägen är genom fönstret som leder ut på taket. Då detta fönster ligger i samma korridor 

som branden kan personalen komma att behöva gå genom röken för att utrymma. Fönstret går inte 

att öppna hela vägen utan att lyfta på en hasp vilket gör att det tar lite tid innan någon kan ta sig ut 

denna väg. Väl ute på taket finns det en liststege som kan fällas ut och användas för att ta sig ner till 

marken. Denna är dock låst med ett hänglås och kan inte fällas ut utan nyckel. Figur 41 visar brand 

och rökspridning. 

Totalt ca 10 personer antas kunna befinna sig i de rum som sammanbinds av korridoren i denna del 

av skolan och som påverkas av branden. I detta antal ingår både anställda på skolan och 

byggarbetare/installatörer. Under besöket var dock vissa rum under renovering vilket gör att antalet 

kan komma att ändras men bedömningen är gjord utifrån hur det såg ut vid besöket eftersom 

scenariot bygger på att en renovering sker.  

Sannolikhet: 3  

Konsekvens: 4  
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Figur 41 Översikt över scenario 12, hus C plan 2 

5.2 Riskmatris 
I riskmatrisen nedan går det att se hur allvarliga de olika scenarierna blir. Ett scenario med låg risk 

utgör fortfarande en risk men den är lägre i förhållande till de andra scenarierna. I Figur 42 nedan 

presenteras de olika scenarierna i riskmatrisen. Här ses vilka som utgör en större risk i jämförelse 

med andra scenarier.  
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Figur 42 Sammanställning av scenarierna i en riskmatris 

I Tabell 2 nedan finns en sammanställning av scenarierna och deras uppskattade risk. 

Tabell 2 Översikt av scenarierna och av deras riskbedömning 

Nummer Scenario Risk 

1 Brand i korridor, utrymning från ovanliggande våning Hög 

2 Brand i kemisal Låg 

3 Brand i paviljong Hög 

4 Brand i textilslöjdssal Låg 

5 Brand i träslöjdssal Låg 

6 Brand i hemkunskapssal Låg 

7A Brand i förråd med spridning mot personalrum Hög 

7B Brand i förråd med spridning mot hemkunskapssal Medel 

8 Brand i ett vanligt klassrum Låg 

9 Utrymning från klassrum med spiraltrappa Hög 

10 Brand i idrottshallen Låg 

11 Brand i skolköket Medel 

12 Brand utanför lärarkorridor Hög 

 

De scenarier där risken bedöms som låg kommer inte tas med i en vidare analys. Däremot kommer 

eventuella åtgärder för dessa att tas fram senare. Även om risken är låg relativt sätt så kommer 

åtgärderna ändå vara nödvändiga för att minska risken. 

Scenario 3: Paviljong och scenario 12: Lärarkorridor kommer inte analyseras vidare genom 

simuleringar eftersom det här är ett litet antal personer och problemet ligger främst i hur 

utrymningsvägen ser ut. Därför kommer en djupare kvalitativ analys göras för dessa under 

åtgärdsförslag. Dessa åtgärder kommer att vara mycket viktiga då risken är hög för de som befinner 

sig i lokalerna. De övriga scenarierna med en risk som är över låg, 1,7, 9 och 11, kommer att 

analyseras djupare. Anledningen till varför just dessa väljs ut är för att antingen brandens effekt är 

stor eller att utrymningen påverkar många personer. Dessa är komplicerade scenarier men går att 

simulera.  
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För scenario 7 kommer fokus ligga på brandutvecklingen. Målet är att ta reda på hur snabbt branden 

utvecklas och vad som händer då dörrar öppnas, antingen till personalrummet eller till 

hemkunskapssalen.  

Vid analys av scenario 11 ligger fokus på utrymning. Målet här är att ta reda på hur lång tid en 

utrymning kommer att ta då lokalen har maximal persontäthet och detta kommer att göras genom 

simuleringar. I samtliga scenarier kommer både brand- och rökutveckling simuleras för att jämföra 

med utrymningssimuleringar.  
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6 Skadekriterier 
I följande analyser av utvalda scenarier bedöms utrymningssäkerheten främst avseende 3 

parametrar. I simuleringsprogrammen som används mäts samtliga parametrar på en höjd av 1,5 

meter. Detta motiveras med att det är en trolig huvudhöjd för eleverna på skolan. 

6.1 Temperatur  
Temperaturen bör inte överstiga 80 °C i utrymningsvägarna. Det är vid temperaturer över detta som 
smärta uppstår på bar hud vid fuktig luft. Temperaturer under 80 °C leder till en långsamt förhöjd 
kroppstemperatur vilket får anses okej vid utrymning i aktuella lokaler (Purser & McAllister, 2016). 
Detta för att en utrymning kan förväntas genomföras snabbt. 

6.2 Sikt 
Då lokalerna är kända för eleverna som går på skolan samt att korridorer och klassrum är relativt små 

och okomplicerade kan en kortare sikt än de 10 meter som normalt används accepteras (Nystedt & 

Frantzich, 2011). Sikten bör inte understiga 5 meter i utrymningsvägarna och om den gör det antas 

förflyttningen vid en utrymning ta längre tid. Hänsyn till den längre utrymningstiden tas om någon av 

de andra skadekriterierna når kritiska nivåer. Skulle skillnaden mellan tillgänglig tid och utrymningstid 

vara liten avseende skadekriterierna temperatur eller kolmonoxid i kombination med dålig sikt kan 

inte säker utrymning säkerställas. 

Forskning har visat på att vid sikt lägre än 3 meter tenderar personer att hellre vända om än att 

fortsätta i den avsedda utrymningsriktningen (Bryan, 2008). Detta antas inte gälla här på grund av 

den enkla geometrin som skolans utrymmen utgör och den goda lokalkännedomen som eleverna 

förväntas ha. 

6.3 Kolmonoxid 
Det är först om utrymmande personer riskerar att utsättas för brandgaser under mer än ett par 

minuter som deras toxicitet analyseras. Kolmonoxid anses av många vara den största anledningen till 

att människor blir medvetslösa på grund av exponering för brandgaser (Purser & McAllister, 2016).  I 

den här rapporten har förenklingen gjorts att koncentrationen kolmonoxid får representera 

toxiciteten i brandgaserna. Koncentrationen kolmonoxid som de utrymmande personerna utsätts för 

bör inte överstiga 2000 ppm (NKB, 1994) och detta sätts som kritiskt värde för toxiciteten i 

brandgaserna. Om personer utsätts för kolmonoxid under en längre tid kan även lägre 

koncentrationer vara giftiga. En utrymning från skolan tar inte så lång tid vilket innebär att de 

utrymmande inte utsätts för gasen under en längre tid. Därför har ingen hänsyn tagits till påverkan 

av kolmonoxid vid lägre koncentrationer. 
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7 Dimensionerande scenarier 
I följande avsnitt kommer en djupare analys göras av de utvalda scenarierna. Varje scenario har 

delats upp i tre delar; brännbart material, brandförlopp och utrymning. Dessa delar binds sedan 

samman i en känslighetsanalys med diskussion och avslutas med en slutsats. Under brandbelastning 

tas en effektkurva fram genom resonemang kring möjliga antändningskällor, storleken på lokalen, 

hur mycket och typ av brännbart material. Brandförloppet tas fram genom CFD-simuleringar i FDS 

(Fire Dynamics Simulator) eller två-zonsmodeller i Argos och handberäkningar för att sedan jämföras 

med möjligheten till utrymning som kommer att simuleras i Pathfinder.  

I analysdelen presenteras konkreta värden som tagits fram ur simuleringarna. Dessa värden är 

framförallt tider för att jämföra rökgasspridning med utrymning. Känslighetsanalysen går ut på att se 

hur systemet fungerar om någon parameter avviker från vad som antagits. Vad som är viktigt att 

komma ihåg är att flera parametrar inte avviker samtidigt då sannolikheten för detta kommer bli 

försumbart liten. 

Värden för D*/dx för alla simuleringar har beräknats och redovisas i bilaga B och D. Som det går att 

se där ligger inte alla värden inom det rekommenderade intervallet 10-20 för samtliga simuleringar. 

De rekommenderade värdena är just rekommendationer och garanterar inte att det är en bra eller 

en dålig simulering. För att kontrollera om simuleringen är bra skulle det behöva köras fler 

simuleringar där olika parametrar varieras, men detta har inte varit möjligt på grund av de 

tidskrävande beräkningarna. 

Eftersom både rökgasspridning och utrymningstid är mycket komplexa variabler kommer 

simuleringarna framförallt göras för att se ungefär hur gasen sprids och i vilka situationer 

utrymningen kommer ta lång tid. De exakta resultaten som fås från simuleringarna kommer att ses 

som ett riktvärde att jämföra med. Om den tillgängliga tiden och utrymningsiden skiljer sig mycket, 

givet att den tillgängliga tiden är större, kommer detta inte ses som problematiskt. Däremot, om 

utrymningstiden närmar sig den tillgängliga tiden kommer detta scenario att granskas noggrannare. 

Likaså om utrymningstiden överstiger den tillgängliga tiden. I detta fall bör åtgärder vidtas. 

Förberedelsetid och förflyttningstid simuleras i PathFinder. Eftersom det är samma typ av 

persongrupper som utrymmer kommer samma typ av indata att användas vid simuleringarna. Här 

beskrivs de grundläggande beteenden som de olika persongrupperna har och dessutom hur de olika 

individerna definieras. Här definieras även objekt, såsom trappor och dörrar, som finns i lokalerna 

som utryms. 

För att göra skillnad på de olika profilerna i dessa simuleringar ändras axelbredd och hastighet enligt 

Tabell 3. Utöver de indata i tabellen ändras även boundary layer till väggen för barn från 0,15 m till 

0,05 m. Detta för att barn har en tendens att ”flyta” i en jämnare hastighet även nära väggar 

(Larusdottir & Dederichs, 2011). Barn har dessutom en tendens att springa i nödsituationer, därav 

det höga maxvärdet. Anledningen till varför lärarna har i princip samma hastighet som eleverna är för 

att de förväntas gå med sina elever, i verkligheten ökar gånghastigheten för vuxna upp till 1,4 m/s 

(Rinne, et al., 2010).  

Tabell 3 Indata för de olika profilerna 

Profil Axelbredd (cm) 

medel std max min 

Låg/mellanstadieelev 40 4 46 30 

Högstadieelev 46 5 56 36 
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Lärare 46 3 50 40 

Rullstolsburna 80 - - - 

  Hastighet (m/s) 

medel std max min 

Låg/mellanstadieelev 1,19 0,2 4,5 0,8 

Högstadieelev 1,19 0,2 1,3 1 

Lärare 1,19 0,2 1,3 1 

Rullstolsburna 0,4 - - - 

 

Fördelningarna kommer i de flesta fall ha ett medelvärde på 60 sekunder eller kortare. Detta är ett 

relativt lågt värde för en förberedelsetid men då det sker utrymningsövningar kontinuerligt under 

terminerna bör individerna veta vad signalen innebär. Dessutom kommer alla lärare att ha ansvar för 

eleverna och därför vara måna om att alla börjar utrymma byggnaden så snabbt som möjligt. I detta 

fall kommer samtliga individer att vara en del av en större grupp och därför lär ingen stanna i 

byggnaden mycket längre än det satta medelvärdet. 

Värdet för ”Rullstolsburna” är konservativt uppskattat. De är tillräckligt snabba för att inte i sig skapa 

långa utrymningstider men kan samtidigt vara hinder för övriga individer. Axelbredden är svår att 

definiera för exempelvis en rullstol som har en större längd än bredd. Därför anges 80 cm för att de 

ska komma ut genom samtliga dörrar.  

7.1 Scenario 1 och 9: Brand i korridor 
Syftet med detta hopslagna scenario är att se hur brandgasspridningen i korridoren ser ut och hur 

utrymningen ur klassrummen kommer ske från de olika våningarna. Scenariot kommer att simuleras i 

två omgångar med avseende på brandförloppet, där den första branden är en anlagd brand på en av 

toaletterna. Den andra delen består av en brand i en soffa som är placerad i ett av uppehållsrummen 

i korridoren. Syftet med branden i soffan är främst att utvärdera säker utrymning vid ett större 

brandscenario då branden på toaletten innebär en mindre påfrestning. Soffan finns alltså inte i 

korridoren i nuläget utan är tänkt som ett test av personsäkerheten om mängden brännbart material 

ökar här. Då branden startar på våning 1 finns risken att utrymning via trapphusen från plan 2 inte 

längre är möjligt utan utrymning måste ske via spiraltrappan istället. För att ta hänsyn till 

brandgasernas spridning i korridorerna under utrymningstiden används ett program som kan 

simulera brandgasspridning i komplexa geometrier. I båda scenarierna valdes FDS. 

7.1.1 Brännbart material och effektkurva 
För papperskorgsbranden startar alltså branden i en soptunna inne på en av toaletterna som är 

belägen i mitten av hus B. Inne på toaletten finns en papperskorg, där branden startar, en 

toalettpappershållare och en pappersservettbehållare som kan brinna. Vid brandscenariot med 

soffan är det endast soffan i sig som utgör brandbelastningen i det utrymmet. I själva korridorerna 

finns det enstaka träbänkar med stålstomme placerade i uppehållsutrymmen och även plåtskåp åt 

eleverna som är placerade längs vissa väggar. I stort sett saknar alltså korridorerna material som 

skulle kunna utgöra en brandbelastning vid ett brandscenario. 

För att få ett utmanande brandförlopp för korridorerna görs antagandet att papperskorgen är helt 

full vid antändning samtidigt som personen som antänder även slänger in ytterligare bråte i form av 

papper och plast. Branden antas även sprida sig till hållaren för pappershanddukar. Tillsammans 

antas massan uppgå till 3,5 kg och effektkurvan tas då från Initial Fires (Särdqvist, 1993) för ”Rubbish 

sacks” och specifikt då ”Three sacks” med en massa på 3,51 kg. Denna brand antas stämma bra 
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överens med en brand i en soptunna på skolan och representerar därför det valda scenariot. 

Förbränningsvärmet, ΔHc, räknas sedan fram genom att beräkna arean under grafen som hämtades 

från Initial Fires (Särdqvist, 1993). Effektutvecklingskurvan som tagits fram får följande utseende som 

kan ses i Figur 43 nedan. 

 

Figur 43 Effektkurva för brand i papperskorg 

Som nämnts innan skulle det även kunna vara så att skolan köper in nya soffor att ha i korridorerna 

och i detta fall börjar en av dessa brinna. Eftersom soffan inte är befintlig i nuläget antas den likna en 

av IKEAs 2-sits soffor med trästomme som är stoppad med polyeterskum och klädd med polyester, 

värden på area och massa kan då tas från deras hemsida (IKEA, 2017). Med hjälp av denna 

information går det att se att soffan går under kategorin ”Moderate-weight type B upholstered 

furniture” som används då värden tas fram ur Enclosure Fire Dynamics (Karlsson & Quintiere, 1999). 

När ΔHc sedan ska tas fram tas värdet för en 3-sits soffa stoppad med polyeterskum och klädd i 

polyester. Här spelar soffans storlek inte så stor roll så länge materialet stämmer överens, detta 

eftersom ΔHc mäts per kg. Figur 44 nedan visar effektkurvan för soffan som tagits fram i Excel. 
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Figur 44 Effektutveckling för brand i soffa 

7.1.2 Simulerat brandförlopp toalett 
Tabell 4 nedan visar värdena för de viktigaste parametrarna som använts dels för att ta fram 

effektkurvan för papperskorgsbranden och dels för att simulera scenarierna i Pyrosim och FDS. För 

ytterligare indata se bilaga B. 

Tabell 4 Värden som använts för att ta fram kurvan för brand i papperskorg i FDS 

 

Effektkurvan tillsammans med temperaturmätare, gaslagerhöjdmätare, siktmätare och rökdetektorer 

lades sedan in i den uppbyggda geometrin i Pyrosim. I detta scenario är dörren öppen till toaletten 

där det brinner och dörrarna mellan trapphusen och korridorerna är också öppna då det antas att 

utrymning sker under tiden som branden fortskrider. Även dörren till klassrummet med spiraltrappan 

är öppen på båda våningarna då detta är utrymningsvägar och personer som befinner sig i 

korridorerna kan förväntas utrymma här igenom. Däremot är dörrarna till kemisalarna stängda 

eftersom dessa inte är utrymningsvägar och därför inte kan förväntas hållas öppna under en längre 

tid. De dörrar som har tagits med kommer inte alltid att vara öppna och en viss del av öppningen 

kommer att vara blockerad av de som utrymmer. Därför har dörrbredden minskats med ca en 

tredjedel. Det finns inget givet värde på hur stor en sådan minskning borde vara men detta bedöms 

som rimligt. Hur scenariot är uppbyggt på första plan kan ses i Figur 45 nedan. 
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Maxeffekt 350 kW (Klason, et al., 2010) 

Area 0,1 m2 (Platsbesök Mjällby skola, 2017) 

ΔHc (effektiv) 20,4 MJ/kg (Beräknat) 

Massa 3,5 kg (Klason, et al., 2010) 

Soot yield 0,11 g/g (Robbins & Wade, 2008) 

 CO yield 0,01 g/g (Nystedt, 2017) 
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Figur 45 Översikt av scenariot med toalettbranden i hus B och O 

Nedan i Figur 46 går det att se den simulerade effektutvecklingen från FDS. För att bättre kunna 

jämföra de olika kurvorna har flytande medelvärden tagits för den simulerade effekten genom att ta 

medelvärdet av 10 värden i taget. 

 

Figur 46 Den simulerade effektutvecklingen i jämförelse med den som hämtats från Initial Fires (Särdqvist, 1993) 

I simuleringen detekteras branden efter ca 20 sekunder och denna detektor befinner sig i korridoren 

utanför toaletten, se Figur 45. Figur 47 visar en graf över temperaturfördelningen i dörröppningen 
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som sammanbinder korridoren och det vänstra trapphuset. Temperaturen uppgår som max till strax 

under 50 °C vilket innebär att en kritisk temperatur inte uppnås och utrymningen kommer inte att 

begränsas av temperaturen. 

 

Figur 47 Temperaturfördelningen över höjd mellan 1-2 meter över golvet vid öppningen mot vänstra trapphuset, brand i 
toalett 

Temperaturfördelningen vid öppningen mellan korridoren och rummet med spiraltrappan syns 

nedan i Figur 48. Temperaturen når sitt max på två meters höjd och kommer då upp i ca 45 °C och 

alltså nås inte den kritiska temperaturen på 80 °C. Detta betyder att ingen tid till kritiska förhållanden 

kan tas fram för temperaturen. 

 

Figur 48 Temperaturfördelningen över höjd mellan 1-2 meter över golvet vid öppningen mot klassrummet med spiraltrappan 
på 1:a plan, brand i toalett 

I Figur 49 som följer beskrivs temperaturfördelningen över höjd vid öppningen mellan korridoren och 

det högra trapphuset. Temperaturen når här som högst nästan 20 °C vilket är en minimal ökning och 

det blir ingen påverkan vid en utrymning. Att temperaturen inte börjar på exempelvis 20 °C beror på 

att omgivningstemperaturen är satt till 10 °C då besöket skedde i februari månad. 
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Figur 49 Temperaturfördelningen över höjd mellan 1-2 meter över golvet vid öppningen mot vänstra trapphuset, brand i 
toalett 

Som graferna ovan visar kommer aldrig temperaturen att vara något problem för säker utrymning då 

den kritiska nivån aldrig uppnås. Men skadekriterierna som använts gällde även för sikten och 

toxiciteten i brandgaserna. För sikten används både så kallade slice-files som mäter sikten i meter 

längs ett plan och även siktmätare som är placerade vid öppningarna och mätte siktminskningen på 

en 5 meter lång sträcka. Både slice-files och siktmätare var placerade i huvudhöjd på 1,5 meter över 

golvet. 

Korridoren mot vänstra trapphuset och mot spiraltrappan rökfylls förhållandevis lika och de tas 

därför upp och jämförs samtidigt. Vid ca 50 sekunder blir sikten mindre än 5 meter för siktmätaren 

placerad vid utrymningsvägen mot klassrummet med spiraltrappan och vid 60 sekunder är sikten 

mindre än 5 meter mot öppningen mot vänstra trapphuset. Denna senare tid används sedan i 

smokeview för att jämföra med en slice-file över sikten för att se om de ger liknande resultat. Nedan i 

Figur 50 redovisas sikten i meter vid tiden 60 sekunder i smokeview där de gul/orangea områdena 

visar på en sikt mindre än tre meter. Detta tyder på att resultaten har en viss överenstämmelse. 

Mätningarna är gjorda på höjden 1,5 meter över golvet vilket gör att sikten i det översta lagret inte 

syns. Röken sprider sig längs taket, över 1,5 meter, och stöter mot väggen över dörröppnigen så att 

röken börjar spridas tillbaka i brandens riktning och bli tjockare så att siktförändringen börjar 

registreras i mätningarna. 
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Figur 50 Bild från smokeview som visar sikten i meter över korridoren vid tiden 60 sekunder vid höjden 1,5 meter 

Vid analys av sikten i den högra korridoren tar det ca 150 sekunder för siktmätaren att för första 

gången uppmäta en sikt på mindre än 5 meter. Efter ett par sekunder blir sikten bättre för att sedan 

bli mindre än 5 meter vid 170 sekunder igen. När detta sedan jämförs med resultaten från 

smokeview syns det även här att sikten varierar mycket över tiden mellan 140-180 sekunder. 

Gällande toxiciteten blir volymfraktionen av kolmonoxid som högst efter ca 200 sekunder i alla 

riktningar i korridoren. Den uppgår då till under 200 ppm vilket är betydligt mindre än gränsvärdet på 

2000 ppm. Detta betyder således att toxiciteten gällande kolmonoxid inte kommer påverka eller 

förhindra utrymning. Volymfraktionen når dock upp till runt 400 ppm precis vid öppningen till 

toaletten där det brinner men minskar sedan. Eftersom den inte överstiger gränsvärdet och eftersom 

ingen antas passera här vid utrymning kommer det inte heller att ha någon påverkan. 

7.1.3 Simulerat brandförlopp soffa 
I Tabell 5 nedan ses värdena som använts för att beräkna effekten av branden och de viktigaste 

värdena som använts i simuleringen i FDS och Pyrosim. För mer information om indataparametrar till 

FDS hänvisas till bilaga B. 

Tabell 5 Värden som använts för att ta fram effektkurvan för brand i soffa och för brandsimuleringen 

Parameter Värde Källa 

Maxeffekt 1020 kW/m2 (Karlsson & Quintiere, 1999) 

Area 1,8 * 0,9 m2 (IKEA, 2017) 

α 0,012 kW/s2 (Karlsson & Quintiere, 1999) 

ΔHc (effektiv) 13,4 MJ/kg (A. James Clark School of Engineering, 2017) 

Massa 50 kg (IKEA, 2017) 

Soot yield 0,2 g/g (Robbins & Wade, 2008) 

CO yield 0,04 g/g (Robbins & Wade, 2008) 
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I detta brandscenario var uppbyggnaden av korridorernas geometri nästintill identisk med geometrin 

för papperskorgsbranden i toaletten. Det som främst skiljer dem åt är brandens placering och storlek 

samt att cellernas storlek har ändrats så att de är mindre runt utrymmet där soffan är placerad och 

större kring toaletten. På grund av soffans placering stängs dörren ut mot det högra trapphuset i 

Figur 51 med en viss fördröjning efter att brandvarnaren utanför aktiverats. Anledningen till detta är 

att i startskedet av branden antas personer kunna utrymma genom det högra trapphuset från plan 1.  

Efter ett tag kommer inte denna utrymningsväg att vara tillgänglig varför dörren kommer att stängas. 

Detta kommer att ha betydelse för rökspridningen då den inte kan gå via det högra trapphuset och 

upp på plan 2 utan det kommer att sprida sig mer in i korridoren. Dock har ett hål lagts in precis 

ovanför dörren som ska representera otätheter i själva dörren och även de otäta genomföringarna 

som gjorts genom väggen. Eftersom de finns två fönster vid uppehållsrummet där soffan är placerad 

har det också här byggts upp två hål som spricker när gastemperaturen når 450 °C. Hålen är dock inte 

lika stora som fönsterna utan det antas att det endast blir en spricka och sedan ett mindre hål där 

röken kan välla ut (Babrauskas, 2010). 

 

Figur 51 Översikt av scenario med soffan i hus B och O 

Samma resonemang har förts här gällande minskningen av dörrbredden som vid föregående 

scenario. Figur 52 nedan visar effektutvecklingen som simulerats i FDS i jämförelse med den som 

handberäknats för soffbranden. Även här har flytande medelvärden använts som tidigare för att få 

en bättre jämförelse. Som det går att se i grafen stämmer dessa inte överens med varandra utan den 

simulerade blir betydligt mindre, vad detta kan bero på diskuteras senare i scenarioanalysen. 
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Figur 52 Jämförelse mellan simulerad och beräknad effektkurva för branden i soffan 

Efter ca 30 sekunder går den första brandvarnaren igång som är belägen i den högra delen av 

byggnaden precis utanför uppehållsrummet där soffan brinner, se Figur 51. I Figur 53 under redovisas 

fördelningen av temperaturen i öppningen mellan korridoren och det vänstra trapphuset. Här 

uppnås en kritisk temperatur på 80 °C på 1,5 meters höjd men det tar ungefär 560 sekunder innan 

detta sker. 

 

Figur 53 Temperaturfördelningen över höjd mellan 1-2 meter över golvet vid öppningen mot vänstra trapphuset, brand i 
soffa 

För öppningen mot klassrummet med spiraltrappan på första plan redogörs temperaturfördelningen 

nedan i Figur 54. Som det går att se här nås den kritiska temperaturen på 1,5 meters höjd lite tidigare 

men det tar fortfarande relativt lång tid och efter ca 440 sekunder uppgår temperaturen till 80 °C. 
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Figur 54 Temperaturfördelningen över höjd mellan 1-2 meter över golvet vid öppningen mot klassrummet med spiraltrappan 
på 1:a plan, brand i soffa 

Den kritiska temperaturen kommer att nås vid utrymningsvägarna vid branden i soffan men det tar 

över 400 sekunder innan det sker vid någon öppning. Eftersom dörren mot det högra trapphuset 

hålls stängd kommer varken temperaturen eller sikten att mätas här.  

Som nämnts innan kommer även sikten i korridorerna att undersökas och det görs på samma sätt 

som föregående scenario, alltså med siktmätare vid öppningarna och med hjälp av smokeview. Sikten 

faller under 5 meter först vid 130 sekunder för korridoren mot spiraltrappan och efter 200 sekunder 

mot det vänstra trapphuset, båda tider är tagna från FDS utdata för siktmätarna. Precis som tidigare 

sätts tiderna in i smokeview för att jämföra resultaten med varandra. Bilden från smokeview undertill 

i Figur 55 visar att sikten nära öppningen är mindre än 5 meter men endast på ett avstånd på runt 2 

meter. Detta visar på att de två olika siktmätningarna inte stämmer lika bra överens som i scenariet 

med papperskorgen men de ger ändå liknande resultat. Precis som innan läggs mest tyngd i 

resultatet från siktmätningarna ovanför öppningarna. 
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Figur 55 Bild från smokeview som visar sikten i meter över korridoren vid tiden 130 sekunder vid 1,5 meter 

Figur 56 nedan visar en bild från smokeview vid samma tid som när sikten blev mindre än 5 meter vid 

vänstra trapphuset. Här finns en bättre överensstämmelse mellan resultaten då nästan hälften av 

korridoren åt vänster har dåligt sikt. 

 

Figur 56 Bild från smokeview som visar sikten i meter över korridoren vid tiden 200 sekunder vid 1,5 meter 

För toxiciteten fås resultatet att i korridoren där soffan är placerad uppnås en volymfraktion på strax 

under 2000 ppm efter 400 sekunder men utrymning sker endast här precis i början av branden och 

det utgör därför inget problem. Efter 300 sekunder är fraktionen 1000 ppm i korridoren mot 
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spiraltrappan och det tar ytterligare 100 sekunder för att korridoren åt vänster ska uppnå ca 900 

ppm. Alltså kommer volymfraktionen av kolmonoxid inte heller att vara något problem i detta 

scenario. 

I Tabell 6 visas tiden till kritiska förhållanden i de olika scenarierna för de skadekriterier som mättes. 

Ett sträck innebär att kritiska förhållanden aldrig uppnåtts för parametern.  

Tabell 6 visar tid till kritiska förhållanden för de båda scenarierna. Vänster, upp och höger beskriver placeringen av 
mätinstrumenten i korridoren.  

Scenario Sikt < 5 m 
(vänster) 

Sikt < 5 m 
(upp) 

Sikt < 5 m 
(höger) 

80 °C 
(vänster) 

80 °C 
(upp) 

80 °C 
(höger) 

Detektor 

Toalett 60 s 50 s 170 s - - - 20 s 

Soffa 130 s 200 s Mättes ej 560 s 440 s Mättes 
ej 

30 s 

 

I Figur 52 är den simulerade effekten mycket lägre än den beräknade. Detta tros främst bero på att 

datan som använts för den beräknade effektkurvan gäller för fritt brinnande föremål. Dessa har fri 

tillgång till syre och syreinträngning i branden kan ske från alla håll. I simuleringen är branden 

placerad intill en vägg vilket kommer påverka branden så att den får ett annat beteende. Som 

nämnts tidigare stängs dörren mot det högra trapphuset vilket gör att mängden syre som kan 

tillföras branden minskar. Att den simulerade effekten är lägre än den beräknade gör att resultatet 

får mindre trovärdighet. Det är dock först efter ca 250 sekunder som effektutvecklingen avviker från 

den beräknade och resultatet fram till dess har högre trovärdighet. Vid den tidpunkten har de flesta 

hunnit utrymma så tiden efter det är inte lika viktig ur ett personsäkerhetsperspektiv. 

Vid analys av sikten i smokeview syns det att korridorerna börjar fyllas från utrymningsvägarna och in 

mot branden, detta ses även i Figur 50, Figur 55 och Figur 56. Egentligen sprider sig röken från 

branden och utåt i byggnaden men eftersom mätningarna är gjorda på höjden 1,5 meter över golvet 

innebär detta att sikten i det översta lagret inte syns. Det som istället händer är att röken sprider sig 

längs taket, över 1,5 meter, och krockar mot väggen över dörröppnigen för att sedan börjar spridas 

tillbaka i brandens riktning och bli tjockare så att siktförändringen börjar registreras i mätningarna. 

Detta ger alltså intrycket av att brandgaserna sprids åt ”fel” håll medans de egentligen sprids ut från 

branden. 

I båda simuleringarna har undertaket använts som taket i korridorerna vilket kan ha stor påverkan på 

rökspridningen. Beroende på hur tätt undertaket är kommer olika stora mängder rök att sprida sig 

upp ovanför undertaket vilket kan medföra att korridorerna inte rökfylls lika snabbt. Vid besöket 

uppfattades undertaket som tätt vilket var anledningen till att det sattes som takhöjd i 

simuleringarna. Detta medför att en konservativ simulering av rökspridningen har gjorts. 

7.1.4 Utrymning 
I denna byggnad finns det sex normalstora klassrum och vid utrymningssimuleringarna antas det 

finnas en normalstor klass i varje rum. Detta innebär 25 elever och en lärare vilket blir 156 individer 

totalt i byggnaden. Byggnaden är en del av högstadiet och därför förväntas främst äldre elever 

befinna sig här men i vissa simuleringar antas även lägre klasser ha lektion här. Spiraltrappan beskrivs 

genom ett lågt flöde genom dörrarna som leder ut till denna. 

Då branden antas starta på 1:a plan antingen på en toalett eller i en soffa sker utrymningen så att så 

få individer som möjligt passerar dessa. Det trapphus som rökfylls kommer inte att vara tillgängligt 

för de som befinner sig på 2:a plan och används endast av de som måste på 1:a plan. 
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Utrymningstiden efter detektion från denna byggnad vid det tänkta scenariot under normala 

förhållanden är ungefär två minuter. Normala förhållanden innebär att alla nödutgångar är 

tillgängliga, förutom det rökfyllda trapphuset, och det befinner sig inte fler individer i byggnaden än 

vad kapaciteten för klassrummen är. Bilaga C beskriver de olika scenarier som simulerats och Tabell 

17 visar tydligt att då någon dörr är blockerad kommer utrymningstiden att öka. Övriga förändringar 

skapar inte så stora tidsdifferenser, möjligtvis scenario 28 i Bilaga C med 140 extra elever. Tabell 7, 

nedan, visar en sammanfattning av de olika scenarierna i bilagan. 

Tabell 7 Sammanfattning av scenarier 

 

7.1.5 Analys 
Figur 57 visar en tidslinje för viktiga händelser under brand- och utrymningsförloppet. De händelser 

som markeras med nummer är tagna från Tabell 7, ovan.  

 
Figur 57 Tidslinje för viktiga händelser i korridoren i sekunder 

Den tillgängliga tiden bestäms till 130 sekunder för branden i soffan och 53 för branden i toaletten. 

Vid dessa tider kommer sikten på några ställen i korridoren på första våningen vara under fem meter 

vilket gör att en utrymning blir svår. Eleverna som befinner sig här förväntas ha god lokalkännedom 

och därför bör de kunna utrymma även vid minskad sikt. Tiden till detektion är snabb för båda 

scenarierna och slås därför samman till ungefär 20 sekunder. 

Utrymningstiden utgår från varseblivningstiden och simuleringstiden för normala förhållanden vilket 

blir 140 sekunder. Vid jämförelse mellan den tillgängliga tiden och utrymningstiden kommer 

utrymningen inte att hinnas med innan vissa utrymmen blir rökfyllda. Däremot kommer det ta 

relativt lång tid innan temperaturen överstiger kritiska förhållanden och då individerna förväntas 

kunna utrymma även vid försämrad sikt ses inte detta som kritiskt. Dessutom är den kritiska tiden 

satt då sikten är minskad på vissa ställen och dessa ställen förväntas individerna inte vara speciellt 

SCENARIO TID FÖR UTRYMNING FRÅN DETEKTION (S) 

1. NORMALA FÖRHÅLLANDEN 115 

2. EN VIKTIG DÖRR BLOCKERAD 195 

3. LITET ANTAL FLER INDIVIDER ÄN NORMALT 140 

4. LÅG REAKTIONSTID ELLER SNABB 
UTRYMNING 

105 

5. FLER ÄN EN VIKTIG DÖRR BLOCKERAD 230 
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länge innan de befinner sig i bättre utrymmen. Även de scenarier som tar längre tid än det normala 

antas vara säkra av samma anledning som ovan.  

Eftersom branden väntas ske under skoltid kommer samtliga elever befinna sig i klassrummen och 

har därför ingen koppling till vad som sker i korridoren. Därför kommer utrymningstiderna alltid att 

vara direkt kopplade till hur lång tid det tar innan brandlarmet aktiveras. Tiden till de kritiska 

förhållandena vad gäller temperatur är 440 sekunder, vilket är långt efter alla hunnit utrymma i 

samtliga scenarier men ger larmet ungefär 3 minuters marginal att aktivera. Detta bedöms som 

mycket säkert då någon bör upptäcka branden innan detta och kunna sätta igång larmet manuellt. 

Det antas även vara säkert för handikappade att utrymma. Även om detta kommer ta längre tid och i 

viss mån skapa stockning kommer tiden ändå alltid att räcka till. Detta oavsett om individen använder 

trapphuset, spiraltrappan eller hissen. Då trappan används krävs hjälp från personal eller elever men 

då samtliga elever i högstadiet ses som vuxna bör inte detta vara något problem, tidsmarginalen är 

tillräckligt stor. 

7.1.6 Slutsats  
Byggnaden är säker för utrymning och ingen förväntas komma till skada. Sikten kommer att 

begränsas snabbt men då lokalkännedomen är god hos individerna är detta inte något problem. 

7.2 Scenario 7: Brand i förråd vid hemkunskapssal 
Syftet med detta scenario är att ta reda på hur brandutvecklingen i förrådet vid hemkunskapssalen 

påverkar utrymningen från de intilliggande salarna. Här finns en stor mängd material som är 

lättantändligt och det finns en risk för övertändning. De två scenarierna som simuleras beror på 

vilken av de två dörrarna som öppnas. Eftersom brandgasspridningen ska undersökas i flera olika rum  

i kombination med förhållanden i höjdled vissa öppningar används FDS som simuleringsprogram.  

7.2.1 Brännbart material och effektkurva 
I detta scenario börjar det brinna i material framför hyllan längs den östra väggen av förrådet. Här 

förvaras material till städning av toaletterna och det finns mycket lättantändligt material i form av 

papper och plast. Då detta är saker som kontinuerligt används kan det inte förväntas finnas samma 

mängd här hela tiden. Förrådet antas därför se ut som vid platsbesöket. Här finns även en del 

träskåp, böcker, papplådor med diverse innehåll och mycket annat som gör att mängden brännbart 

material är hög i rummet.   

I Tabell 8 nedan syns de värden som använts för att ta fram effektkurvan för branden i förrådet.  

Tabell 8 Värden som använts för att ta fram brand i förråd (värden för mailbags) 

Parameter  Värde Källa 

Maxeffekt 400 kW/m2 (Karlsson & Quintiere, 1999) 

Area 3,75 m2 (Platsbesök Mjällby skola, 2017) 

α 0,047 kW/s2 (Karlsson & Quintiere, 1999) 

ΔHc (effektiv) 25 MJ/kg (Hurley, 2016) 

Massa 250 kg (TORK, 2017) 

Soot yield 0,11 g/g pre-flashover (50/50) (Robbins & Wade, 2008) 

CO yield 0,01 g/g som minst för skola (Nystedt, 2017) 

 

Branden består av papper, kartonger men även en del plast. Den antas starta i pappret och bör då 

bete sig på ungefär samma sätt som postsäckar. För denna typ av brand finns experimentell data 
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tillgänglig (Karlsson & Quintiere, 1999). Dessa har en snabb brandtillväxt där α-värdet ges som ”fast”, 

se Tabell 8. Postsäckarna som använts i försöken hade en höjd på 1,5 meter vilket är ungefär samma 

höjd som materialet i förrådet hade. Den maximala effektutvecklingen som togs fram i försöket 

definierades per kvadratmeter golvarea. Genom detta samband togs den maximala 

effektutvecklingen för förrådet fram. Golvarean har tagits fram med hjälp av bilder och ritningar från 

platsbesöket. 

Vid framtagningen av ett ΔHc antas materialet innehålla samma mängd energi som ett material som 

består till 50% papper och 50% plast. Massan av materialet i hyllan tas fram med hjälp av bilderna 

från platsbesöket och vikten av de pappershanddukar som förvaras här. En pall som består av 32 

paket pappershanddukar väger ca 250 kg. Efter att ha granskat ritningar och bilder antas den totala 

massan av materialet vara densamma.  I Figur 58 nedan går det att se effektkurvan för branden i 

startföremålet, det vill säga om branden inte sprider sig. 

 

Figur 58 Effektkurva för brand i förråd (som mailbags) 

På grund av det långa förloppet och maxeffekten som kan förväntas i det här scenariot är det även 

troligt att branden sprider sig utanför startföremålet. Detta leder till att brandens maxeffekt 

kontrolleras av mängden syre som kan ta sig in genom öppningar i rummet. I det simulerade 

scenariot beräknades maxeffekten efter att en dörr in till rummet stod öppen och att 

tillväxthastigheten är densamma som redovisas i Tabell 8. Den beräknade effektkurvan redovisas i 

Figur 59. 
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Figur 59 Effektkurva för brand i förråd som sprider sig 

Värt att notera är att räddningstjänsten kan förväntas vara på plats inom 10 minuter och påbörja en 

insats. Effektkurvan på branden kommer då få ett annat utseende och de ekonomiska 

konsekvenserna blir antagligen lägre. Detta har dock ingen påverkan på effektutvecklingen under 

brandens inledningsskede när utrymningen förväntas ske. Därför påverkar inte detta brand eller 

utrymningssimuleringarna något. 

Två olika scenarier simulerades i FDS där temperatur, rökgaslagrets höjd och sikt mättes i olika 

punkter. Dörren in till förrådet hålls stängd från brandstart. Det är först när rökgaser läcker ut och 

den närmaste rökdetektorn larmar som en av dörrarna in till förrådet öppnas. De öppnas med en 

fördröjning på 20 sekunder om det är dörren in mot personalrummet som ska öppnas, eller en 

fördröjning om 30 sekunder om det är dörren in mot hemkunskapssalen. Detta för att representera 

den fördröjning som uppstår då brandlarmet går tills att någon upptäcker den. Den relativt korta 

tiden motiveras med att branden är nära de som visats i lokalen och att de därför skulle kunna 

lokalisera brandrummet inom den angivna tiden. Utrymning kommer kunna ske via dörrarna som 

leder ut fram tills att kritiska förhållanden infinner sig i anslutning till dessa. En översikt av scenariot 

presenteras i Figur 60. För samtlig indata till simuleringarna se bilaga D. 
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Figur 60 Översikt av scenario 7 i hemkunskapssalen i norra änden av hus I 

 

7.2.2 Simulerat brandförlopp förråd – dörr till personalrummet öppnas 
Den simulerade brandeffekten visas i Figur 61. Effektutvecklingen är lite lägre än den beräknade, 

men följer ändå kurvan. 

 

Figur 61 Effektutveckling från branden då dörren in till personalrummet öppnas 

Detektorn aktiverar efter ca 80 sekunder och dörren in mot personalrummet öppnas med en 

fördröjning om 20 sekunder. Branden har då hunnit producera en hel del brandgaser och 

brandgaslagret befinner sig ungefär 0,4 meter över golvet i brandrummet. Röken sprider sig in i 

personalrummet och det blir snabbt kritiska förhållanden i form av förhöjd temperatur i öppningen in 

till rummet, se Figur 62.  
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Figur 62 Temperaturfördelning i öppningen in mot personalrummet 

7.2.3 Simulerat brandförlopp förråd – dörr till hemkunskapssalen öppnas 
Den simulerade brandeffekten visas i Figur 63. Att den simulerade effekten inte stämmer överens 

med den beräknade beror antagligen bland annat på simuleringsprogrammets begränsningar i att 

simulera underventilerade bränder. 

 

Figur 63 Effektutveckling från branden då dörren in mot hemkunskapssalen öppnas 

Detektorn i angränsande utrymme aktiverar efter ca 70 sekunder och dörren in till 

hemkunskapssalen öppnas med en fördröjning på 30 sekunder. Brandgaslagret befinner sig då 0,4 

meter över golvet i brandrummet och varma brandgaser väller ut genom den öppna dörren. Salen är 
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stor och det leder till att de varma brandgaserna som väller in kyls ner genom inblandning av luft. Det 

innebär att det inte blir kritiska förhållanden avseende temperaturen i rummet förrän efter ca 500 

sekunder, se Figur 64.  

 

 

Figur 64 Temperaturfördelning vid den övre nödutgången 

Temperaturfördelningen för den nedre nödutgången redovisas i Figur 65. Även här är det först efter 

ca 500 sekunder som kritiska förhållanden infinner sig. 

 

Figur 65 Temperaturfördelning vid den nedre nödutgången 

Sikten i rummet når kritiska nivåer efter ungefär 180 sekunder, vilket motsvarar ca 80 sekunder efter 

att dörren öppnats. I Figur 67 ses en tvärsnittsbild över sikten i rummet efter 180 sekunder. Rummet 

är avklippt vid höjden 1,5 meter. Skalan till höger om bilden anger hur god sikten är i meter.  
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Figur 66 Siktförhållanden i hemkunskapssalen vid 180 sekunder 

Koncentrationen kolmonoxid mättes men kom aldrig upp i kritiska koncentrationer. Högsta 

koncentrationen som noterades vid den kritiska höjden under simuleringen var ungefär 400ppm. En 

sammanställning över tider till det att kritiska förhållanden infinner sig presenteras i Tabell 9. 

Tabell 9 Tid till kritiska förhållanden i de olika delscenarierna 

Scenario Sikt < 5m Temperatur > 
80̊C 

Detektor 
aktiverar 

Tid till 
dörröppning 

Personalrum Mättes ej 110 s 80 s 100 s 

Hemkunskapssal 180 s 500 s 70 s 100 s 

 

Då dörren in till hemkunskapssalen öppnas tar det längre tid innan kritiska förhållanden infinner sig i 

salen i jämförelse med då dörren till personalrummet öppnas. Den simulerade effektkurvan stämmer 

inte överens med den beräknade. Detta beror troligen på att FDS har problem med att simulera 

underventilerade förhållanden. Flödet in till brandrummet blir även mer komplext i detta scenario än 

om öppningen ut till omgivande luft skulle vara nära brandrummet. Det kan innebära att uträkningen 

som maxeffekten i rummet baserades på inte gäller för de aktuella förhållandena. Underventilerade 

bränder är även väldigt komplexa och det är svårt att förutse hur de kommer att utvecklas. I 

simuleringen konstaterades även att mängden bränsle som pyrolyserades inte stämde överens med 

mängden som förbrändes. Det innebär att mycket oförbrända brandgaser kommer lämna rummet 

och riskera att antändas utanför. Även sotproduktionen och mängden giftiga gaser som produceras 

vid underventilerade bränder ändras under förloppet. På grund av svårigheterna att förutse dessa är 

det viktigt att ha marginal till gränsvärdena. Kod till simuleringen visas i bilaga E. 

7.2.4 Utrymning 
Eftersom detta utrymme är litet och relativt okomplicerat gjordes här endast 10 olika scenarier som 

simulerades. Vid normala förhållanden tar förflyttningen ungefär 20 sekunder och då en av 

nödutgångarna är blockerad ökar tiden till ungefär en halv minut, se bilaga C. Då individerna tvingas 
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till huvudingången tar utrymningen längre tid men detta beror oftast mer på att vägen dit är längre 

än att det blir stockning. Vid två scenarier anslöt sig 20 individer vid ytterdörren men även då tog 

förflyttningen cirka 30 sekunder. Eftersom brandgaser kommer välla ut så fort dörren öppnas antas 

samtliga individer börja utrymma direkt. Även handikappade individer ingick i vissa simuleringar men 

skapar inga större stockningar som ger längre utrymningstider. Som tidigare nämndes så sker inga 

stora förändringar av tiden oavsett situation då transportsträckan är så liten. Tabell 10, nedan, visar 

en överblick av de simulerade scenarierna. 

Tabell 10 Överblick av scenarier 

SCENARIO TID FRÅN DETEKTION (S) 

1. NORMALA FÖRHÅLLANDEN 20 
2. EN DÖRR BLOCKERAD 30 

3. FLER ELEVER 30 

4. EN HANDIKAPPAD ELEV 30 

 

Simuleringarna tar endast upp de individer som befinner sig i klassrummet. För dem som befinner sig 

i personalrummet eller öppnar dörren till brandrummet går det inte att göra denna typ av simulering.  

7.2.5 Analys 
I simuleringen där dörren till personalrummet öppnas blir det snabbt kritiska förhållanden i form av 

förhöjd temperatur, men sannolikt även försämrad sikt. Tiden som visas i Tabell 9  kan inte ses som 

en exakt tid till kritiska förhållanden, utan mer att tillgänglig tid för utrymning är väldigt kort. Detta 

gör en utrymning väldigt problematisk för de som befinner sig i utrymmet trots att det är litet, lätt 

överblickbart och det är nära till dörren som leder ut. Enda utrymningsvägen är i anslutning till 

förrådet och blir snabbt obrukbar på grund av värme och rök. Alternativet som finns kvar är att 

utrymma via fönstret som finns i personalrummet. Huruvida detta är möjligt är dock oklart då 

fönstret inte är klassat som en utrymningsväg. 

I Figur 67 visas en tidslinje för viktiga händelser då dörren in mot hemkunskapssalen öppnas. 

Scenarierna som finns med på tidslinjen är hämtade från Tabell 10 ovan. 

 

 

Figur 67 Tidslinje i sekunder för viktiga händelser i hemkunskapsrummet 
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Den tillgängliga tiden tas från Tabell 9 och bestäms till 180 sekunder. Då kommer sikten vara så dålig 

att det kan vara svårt för personer med begränsad lokalkännedom att ta sig ut. Eleverna som 

befinner sig i lokalen förväntas däremot ha god lokalkännedom och därför bedöms den tillgängliga 

tiden som mycket konservativ. 

I samtliga utrymningsscenarier kan utrymning ske innan sikten blir kritisk i lokalen varför säkerheten 

för eleverna bedöms som god. 

I båda scenarier styrs tiden till att dörrarna öppnas av att den närmaste brandvarnaren aktiverar. 

Tiden till detta beror på hur läckorna från brandrummet ut till angränsande rum har definierats i 

simuleringsprogrammet. Hade läckorna definierats annorlunda hade tiden till detektoraktivering 

även påverkats och då hade scenarierna utvecklats annorlunda. I simuleringarna förutsätts även att 

dörrarna öppnas. Skulle utrymning ske när brandvarnare larmar utan att dörrarna öppnas bedöms 

samtliga kunna utrymma på ett säkert sätt.  

Den simulerade effektkurvan för branden då dörren in till hemkunskapssalen öppnas ser ut att 

stämma bra överens med den beräknade under tillväxtfasen. Att den simulerade effekten efter 

tillväxtfasen inte längre följer den beräknade gör att resultaten vid dessa tidpunkter blir svårare att 

använda sig av. Detta inträffar först efter ca 240 sekunder när alla har utrymt sedan länge varför 

ingen vikt läggs vid att analysera detta fenomen närmare. 

7.2.6 Slutsats 
Utrymning från personalrummet är problematisk om en brand har fått fäste i förrådet och har 

producerat en stor volym rökgaser då dörren öppnas. Säker utrymning kan inte säkerställas med 

dagens utformning på brandskyddet. 

Utrymning från hemkunskapssalen bör kunna ske utan att eleverna utsätts för fara på grund av 

branden. Det föreligger dock en risk för den personen som öppnar dörren in mot förrådet då varma 

brandgaser kan slå ut genom dörren. 

7.3 Scenario 11: Skolmatsal 
Syftet med detta scenario är att ta reda på hur väl en utrymning kan ske då maximalt antal tillåtna 

personer befinner sig i lokalen. Beräkningarna och simuleringen av branden kommer utgå från det 

beskrivna scenariot under riskidentifieringen.  

7.3.1 Brännbart material och effektkurva 
Här startar branden i de jackor som samlats i en hög på golvet då skolan anordnat ett disko för 

eleverna. Det antas finnas 100 jackor totalt och de personer som vistas i lokalen antas lägga sina 

jackor på samma ställe. Då information enbart hittats om brand i kläder på hängare, (Zalok & 

Hadjisophocleous, 2007), har dessa värden så gott som möjligt översatts till en brand i en hög med 

jackor enligt Tabell 11 nedan. 

Tabell 11 Hur värdena anpassats från brand i kläder på hängare till brand i hög med jackor 

 α (kW/s2) Brandbelastning 
(MJ/m2) 

Area (m2) Max HRR (kW) 

Kläder på hängare 0,017 661 1 1528 

Kläder i hög 0,012 661 5 1500 
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Experimentet med klädesställningarna visar att α för branden i tillväxtfasen ligger väldigt nära det α 

som gäller för medelsnabb brandtillväxt. Experimentet representerar inte den tänkta branden för 

jackorna på golvet eftersom syretillförseln inte kommer vara lika för jackor på klädställningar och 

jackor i hög. Därför sätts α till ett lägre värde av 0,012 kW/s2, medium, och inte 0,017 kW/s2 som är 

det värde som fås för experimenten i rapporten. Belastningen för branden antas vara densamma då 

det är samma typ av material som brinner. Antalet jackor är fem gånger fler och även tjockare än de 

kläder som använts i experimentet, samtidigt som de är mindre då det är barnjackor. Därför antas 

mängden material bli fem gånger så mycket som kläderna på ställen. Den maximala HRR som fås från 

ett ställ, med ca 20 jackor, är 1528 kW. Här hänger jackorna mitt i rummet och har då gott om syre åt 

alla håll, jämför detta med en hög där endast det yttersta lagret jackor kommer har god syretillförsel. 

Därför antas inte alla jackor brinna på samma gång, vilket de kan göra i ett ställ, och då det brinner 

som mest antas HRR vara 1500 kW. Med denna information kan nu effektkurvan för branden tas 

fram, denna ses i Figur 68 nedan.  

 

Figur 68 Effektkurva för brand i hög med jackor 

7.3.2 Simulerat brandförlopp 
För att ta fram brandförloppet för detta scenario används programmet Argos. Detta för att 

geometrin i matsalen är enklare än i skolkorridoren vilket är en förutsättning för att programmet 

skall ge trovärdiga resultat. Beräkningstiden blir också betydligt kortare än om FDS hade valts som 

simuleringsprogram. I Argos kan max fem rum simuleras samtidigt därför fick de rum som ansågs 

viktigast för scenariot väljas ut. I Figur 69 nedan går det att se vilka rum som valts. Rum 1-3 är de rum 

där eleverna äter lunch och där största delen av personerna antas befinna sig. Rum 4 och 5 är 

kapprummen som eleverna använder för att ta sig in i matsalen och antas därför även vara den väg 

eleverna i första hand väljer för att ta sig ut genom. Köket tas alltså inte med i denna simulering.  

För att sedan utforma branden användes de värden som tagits fram i föregående avsnitt. Denna 

placerades i hörnet av Rum 1 enligt Figur 69 nedan. Detta för att inte blockera utrymningsvägen 

genom kapprummet, samtidigt som det går att se hur brandgaserna sprider sig i utrymmet.  
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Figur 69 De rum som valts ut för simulering av matsalen och brandens placering 

Alla dörrar antas vara öppna utom de som leder från Rum 1 och in i köket och en av dörrarna som 

leder ut från både Rum 4 och 5. Inga fönster har heller tagits med i simuleringen.  

Rökdetektor placeras också ut i de olika rummen enligt skolans ritningar, i den mån programmet 

tillåter. I Tabell 12 nedan går det att se resultatet från simuleringen i form av tidpunkter för viktiga 

händelser. Mer om hur dessa tider tagits fram och hur simuleringen gått till hittas i bilaga F. 

Tabell 12 Kritiska tider för de olika rummen 

 DETEKTION GASLAGRETS HÖJD ÖVER 
GOLV < 1,5 M 

TEMPERATUR > 80ᵒC 

RUM 1 90 s 240 s 270 s 

RUM 2 250 s 330 s 660 s 

RUM 3 234 s 300 s 480 s 

RUM 4 233 s 300 s 480 s 

RUM 5 276 s 360 s - 

 

Brandlarmet på hela skolan kommer aktivera då en av detektorerna larmar, därför kommer tiden till 

detektion att vara 90 sekunder för alla rum. Detta lämnar 150 sekunder att utrymma innan kritiska 

förhållanden uppnås i brandrummet. Det finns däremot en felmarginal på ca 15 sekunder dessa tider 

då de tagits ur svåravlästa diagram.  

7.3.3 Utrymning 
Vid utrymning av matsalen antas det vid normala förhållanden vara maximalt antal individer som 

salarna är dimensionerade för.  

Då alla dörrar är tillgängliga tar det ungefär 90 sekunder att utrymma byggnaden från det att larmet 

aktiverats. Då en av de tre nödutgångarna är blockerade ökar utrymningstiden med ungefär 30 

sekunder. Detta gäller även då en del av individerna tvingas till huvudingången. Om samtliga eller 

nästan samtliga individer tvingas till huvudingången tar utrymningen åtminstone 200 sekunder. 
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Längre utrymningstid ges då rullstolsburna eller flera dörrar i lokalen är blockerade. Tiderna omfattar 

tiden från att individerna blir medvetna om larmet tills det att de är ute. 

Tabell 18 i bilaga C redovisar samtliga simulerade scenarion och visar tydligt hur sårbar lokalen är då 

fler än en dörr är blockerad. Även om alla dörrar är tillgängliga uppstår samma scenarier om alla 

tvingas till samma dörr. För de längsta utrymningstiderna tvingas samtliga, samt handikappade, 

individer till nödutgången. Dessa scenarier ger utrymningstider på över 4 minuter.  

Figur 69 visar de olika rummen. Under utrymningarna som tar längst tid kommer den huvudsakliga 

stockningen att ske i kapprummet, rum 4, och därför är eleverna till viss del skyddade här om det 

skulle brinna i rum 1. Däremot är dörrarna inte röktäta och skyddet kommer inte räcka länge även 

om de är stängda. 

Lokalen simuleras i några fall med bord och stolar. Dessa möbler utgörs av ytor som individerna inte 

kan beträda, vilket inte stämmer helt överens med verkligheten och detta tenderar dessutom till att 

ge en bättre utrymningstid eftersom flödet till nödutgångarna blir jämnare och stockningen mindre. 

Även då passagen mellan borden placeras annorlunda ändras inte tiden märkbart och därför ses inte 

möblerna som ett problem i jämförelse med nödutgångarna. Tabell 13 visar en sammanfattning av 

de simuleringar som gjorts. 

Tabell 13 Överblick av scenarier 

SCENARIO TID FRÅN DETEKTION (S) 

1. NORMALA FÖRHÅLLANDEN 90 

2. EN NÖDUTGÅNG BLOCKERAD 140 

3. STÖRRE ANDEL VÄLJER HUVUDENTRÉN 200 

4. HANDIKAPPADE INDIVIDER I KAPPRUM TRÄNGS, 
STÖRRE ANDEL SOM VÄLJER HUVUDENTRÉN 

250 

 

7.3.4 Analys 
Figur 70 visar en tidslinje för viktiga händelser. Tider till kritiska förhållanden i rum 1 är inte med då 

individerna inte förväntas befinna sig här efter så lång tid. Det gör också att detta rum inte är 

tillgängligt för genomgång. 

 

Figur 70 Tidslinje i sekunder för viktiga händelser i matsalen 
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Scenariet med skoldiskot är ett av många olika scenarier som kan ske i lokalen. Liknande scenarier 

som mindre konserter, skolavslutningar med mera där många elever vistas samtidigt med ytterkläder 

lagda åt sidan kommer ge samma typ av brand och utrymning. Dessutom är även köket en stor 

brandrisk men då detta är i ett annat rum ses klädhögen som ett mer konservativt scenario. Eftersom 

nödutgången i köket inte används kommer inte heller utrymningen att påverkas om det brinner där. 

I detta scenario har eleverna 150 sekunder på sig att utrymma efter att brandlarmet gått, innan 

brandrummet uppnår kritiska förhållanden. Då brandlarmet är kopplat till hela skolan kommer det 

larma överallt om en av detektorerna aktiveras. Därför kommer endast tiden till den första detektorn 

aktiverar vara av intresse. Jämförs detta med hur lång tid det tar för eleverna att utrymma går det att 

se att de hinner ut om alla dörrar är öppna, men att de i resten av fallen inte hinner ut innan kritiska 

förhållanden uppnås i brandrummet. Denna tid gäller dock bara brandrummet vilket betyder att om 

alla elever lyckas ta sig ur brandrummet har de ytterligare minst 60 sekunder till på sig innan nästa 

rum, Rum 4, når kritiska förhållanden. Detta betyder att den totala tiden för utrymning istället blir 

210 sekunder, se Tabell 12, så länge det inte finns några elever kvar i Rum 1 efter 150 sekunder, 

vilket det inte var.  

Då de flesta eleverna antas välja att utrymma genom kapprummet kommer det vara 

utrymningsscenario 7 som gäller, se Tabell 18 i bilaga C. Här tvingas 85% av samtliga utrymma genom 

huvudingången medans övriga får välja själva. Detta ger en utrymningstid på 193 sekunder. Jämförs 

nu detta med de 210 sekunder det tar innan kritiska förhållanden uppnås i Rum 4 betyder det att 

eleverna precis hinner ta sig ut i tid.  

Ett annat mer tänkbart scenario kan vara att det börjar brinna i jackorna som hänger i kapprummet. 

Detta ger en liknande brand, men här kommer utrymning genom kapprummet inte längre vara 

möjlig. Detta gör att alla elever kommer tvingas utrymma genom dörrarna i sal 2 istället vilket ger en 

utrymningstid på ca 120 sekunder, se scenario 15 i Tabell 18 i bilaga C. Här kommer även branden 

vara längre bort från eleverna då den istället kommer vara placerad i Rum 4. Detta brandscenario 

kommer alltså ge eleverna längre tid att utrymma än de ca 240 sekunder det tar för Rum 2 att nå 

kritiska förhållanden i det första simulerade brandscenariot, se Tabell 12. Detta ger alltså eleverna en 

marginal på mer än 120 sekunder. 

7.3.5 Slutsats 
Då samtliga dörrar används vid utrymning antas individerna klara sig med god marginal men då 

majoriteten använder huvudingången kommer sikten hinna bli dålig. Däremot är det god marginal 

innan temperaturen når kritiska förhållanden i samtliga rum utom brandrummet. 
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8 Möjliga åtgärder och validering 
I detta avsnitt kommer förslag på möjliga åtgärder tas upp som kan öka personsäkerheten på skolan. 

Förslagen valideras genom att ytterligare simuleringar genomförs för att se ifall de får avsedd effekt, 

alternativt görs detta genom resonemang. 

8.1 Skolkorridoren 
För att öka personsäkerheten är det viktigt att mängden brännbart material i korridoren är så låg 

som möjligt. Vid platsbesöket såg det bra ut, men det är viktigt att ha med sig vilka konsekvenser det 

kan medföra om det tillförs brännbart material här. Simuleringen med soffbranden ger en indikation 

på hur förhållandena kan förändras. För att minska risken för att brännbart material tillförs 

korridorerna kan regelbundna kontrollronder genomföras. Detta bör implementeras i verksamhetens 

SBA. Det bästa är även om all personal, som dagligen rör sig i byggnaden, är medveten om riskerna 

med brännbart material i korridorerna. Detta kan göras med regelbundna brandutbildningar, men 

även att det tas upp på möten där personal medverkar.  

I korridoren fick soffbranden representera ett scenario där en ommöblering gjorts vilket leder till en 

ökad brandbelastning. Simuleringen visade att den kritiska temperaturen uppnåddes vilket den inte 

gjorde i det ursprungliga scenariot. Eftersom branden i soffan är en större brand än den i toaletten 

finns även risken att branden lättare sprider sig i byggnaden som kan leda till större 

egendomsskador. Därför är det viktigt att mängden brännbart material begränsas i korridorer och 

trapphus. 

Figur 57 visar att sikten snabbt blir sämre i denna byggnad. Det konstateras även att eleverna på 

skolan har bra lokalkännedom och bör kunna utrymma även då sikten är nedsatt. Däremot kommer 

många av scenarierna fortgå även efter att de kritiska värdena överskridits och sikten kommer bli 

ännu sämre. Ett sätt att tydligt visa utrymningsvägen även vid dålig sikt är upplysta 

utrymningsskyltar. Då dessa skyltar syns bättre genom den täta röken får samtliga personer i 

byggnaden bättre möjligheter att hitta ut. 

Det är även mycket viktigt att se till att samtliga dörrar är användbara för utrymning. Det är tydligt 

att byggnaden är dimensionerad för att ett trapphus är otillgängligt men läget kan bli kritiskt då fler 

utrymningsvägar blir otillgängliga. Att göra personal uppmärksam på detta är ett enkelt sätt att 

förbättra säkerheten. Detta innebär dels att dörrarna inte är blockerade av exempelvis möbler men 

även att dörrarna inte är låsta. Utrymningsvägen mot spiraltrappan går genom ett klassrum som bör 

vara tillgänglig vid utrymning. Klassrummet är idag låst när ingen undervisning sker här. Detta 

eftersom elever inte skall vara i klassrummen då det inte är lektion och här uppstår därför ett 

problem. En lösning på detta är att installera ett utrymningsbeslag på denna dörr mellan korridoren 

och klassrummet. Då detta används går det att öppna dörren även om den är låst. Handtaget är 

försett med en plombering vilket kan göra att eleverna drar sig för att använda dörren då det inte är 

en nödsituation. På så sätt minskar risken för att elever missbrukar utrymningsbeslaget för att få 

tillgång till salen utanför lektionstid. 

I utrymningsscenariot med korridoren antas alla dörrar vara öppna. Detta är givetvis det bästa 

scenariot då samtliga dörrar krävs för att avskilja klassrum eller brandceller. Den åtgärd som tas upp 

med utrymningsbeslag kan däremot visas i bilaga C, Tabell 17. Utrymningen tar ungefär en halv 

minut längre tid då klassrummen vid spiraltrappan är låsta och de övriga används. Skulle det antal 

elever som antas vara i dessa klassrum istället vänta ute i korridoren ökar utrymningstiden med 

nästan två minuter. Detta tyder på att det är direkt nödvändigt med ett beslag för att kunna ta sig in 

då det alltid finns elever i korridoren. 
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8.2 Förrådet vid hemkunskapssalen 
En brand som utbryter i förrådet vid hemkunskapssalen kan pågå länge och nå en hög maxeffekt på 

grund av brandbelastningen i rummet. Därför är det viktigt att en sådan brand upptäcks så tidigt som 

möjligt. Idag finns det ingen detektor i utrymmet vilket gör att branden inte upptäcks förrän detektor 

i angränsande utrymmen detekterar branden. För att möjliggöra en tidigare upptäckt bör en detektor 

installeras i utrymmet. Detta kommer att resultera i en ökad personsäkerhet för de som vistas i 

byggnaden och även ge ett ökat egendomsskydd. 

Simuleringen i förrådet vid hemkunskapssalen visar på att en utrymning från framförallt 

personalrummet hade varit problematisk. Som åtgärdsförslag föreslås att en detektor borde 

installeras i utrymmet för att möjliggöra en tidigare upptäckt. Ytterligare en simulering genomfördes 

med en detektor placerad mitt i förrådet. Resultatet från denna jämfört med tidigare simulering då 

dörren till personalrummet öppnas syns i Tabell 14.  

Tabell 14 Jämförelse med simulering där åtgärder är genomförda 

Detektor Tid till 
aktivering 

Brandens effekt Brandgaslagrets höjd i 
brandrummet 

Utanför brandrummet 83 s 341 kW 0,45 m 

I brandrummet 21 s 26 kW 2,88 m 

 

En vanlig handbrandsläckare oavsett typ bör kunna släcka en brand på 150-200 kW (Wetterlund, 

1999). Då detektering sker så pass mycket snabbare om en detektor installeras i utrymmet finns det 

möjlighet för personalen att göra en släckinsats. Alternativt så kan de utrymma på ett betryggande 

sätt. 

För ett ytterligare skydd kan det befintliga fönstret i personalrummet bytas ut mot ett som är 

anpassat för utrymning. Görs detta kommer individer som befinner sig i rummet kunna komma ut 

även om dörren är otillgänglig. 

I nuläget förvaras större delen av pappret i förrådet på golvet i en hög. Ett sätt att minska den 

maximala effektutvecklingen från branden är genom att minska golvytan som pappret lagras på. 

Detta kan göras genom en bättre organisering av materialet, till exempel genom att förvara 

materialet i hyllor. 

För hemkunskapssalen tas inga större åtgärder upp för utrymning eftersom om branden upptäcks 

tidigt med hjälp av brandlarmet, som nämns ovan, kommer individerna ändå kunna ta sig ut på ett 

säkert sätt. Däremot kan utrymningslarmet vara svårt att höra i hemkunskapssalen. Därför bör ett 

optiskt utrymningslarm installeras i denna sal. På detta sätt kan eleverna se att brandlarmet 

aktiverats även genom en ljussignal, på samma sätt som redan finns i musiksalen. Detta kan göra att 

förberedelsetiden förkortas. 

8.3 Skolmatsalen 
I de simuleringar som gjorts på utrymningen av lokalen syns tydligt att då större delen av individerna 

dras mot huvudingången kommer stockning ske. Detta skapar en lång utrymningstid vilket kan bli 

kritiskt. Att samtliga elever är medvetna om alla tillgängliga nödutgångar är mycket viktigt. Dessutom 

måste eleverna även känna sig trygga med att använda dem. Eftersom huvudingången är den enda 

dörren eleverna använder i normala fall kan detta skapa en osäkerhet med att använda andra dörrar 

även vid en nödsituation.  
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Att utnyttja nödutgångarna under skoltid skulle minska denna osäkerhet då eleverna blir medvetna 

om hur dörren öppnas och vart den leder. Användandet av dörrarna bör ske i begränsad omfattning 

då huvudingången fortfarande ska vara det enda alternativet i normala förhållanden. Att använda 

dörrarna vid exempelvis aktivitetsdagar då eleverna rör sig in och ut från lokalen många gånger skulle 

kunna ge dem en undermedveten säkerhet och kunskap.  

Då eleverna använder samtliga utgångar tar utrymningen knappt 1,5 minut men då 85% av dem 

tvingas till huvudingången ökar utrymningstiden till över 3 minuter. Detta betyder att det är mycket 

viktigt att samtliga dörrar är tillgängliga och används då resultatet av blockerade dörrar är detsamma 

som av dörrar som inte används.  

Ett sätt att minska trycket vid huvudentrén är att byta dörrar så att alla fyra dörrar öppnas utåt och 

är tillgängliga för utrymning. Detta kommer nästan helt eliminera den stockning som uppstår men är 

en mer omfattande åtgärd som inte ger ett bättre resultat än den föregående åtgärden enligt 

resultat av simuleringar. 

I bilaga C, Tabell 18, visas skillnaden i scenario 7 och 8. Dessa scenarier är uppbyggda nästan likadant 

med 85% av individerna som tvingas till huvudingången men tiden kortas av med nästan 1,5 minuter 

då båda dörrar går att användas eftersom ingen stockning skapas. I detta fall befinner sig dessutom 

fler handikappade individer vilket skapar större påfrestning på huvudentrén. 

Dessutom bör skjutdörrarna hållas helt öppna under serveringstiden. Skjutdörrar tar mindre plats, 

vilket är bra, men kan vara svåra att öppna vid påtryckning bakifrån jämfört med en vanlig dörr som 

svänger utåt. Genom att montera en hasp för att säkerställa att dörrarna alltid är helt öppna är en 

enkel och billig åtgärd för att öka säkerheten. Dessutom är det en hjälp för personalen att veta om 

dörrarna är ordentligt öppna. 

8.4 Lärarkorridor 
Korridoren där personalen på skolan har sina kontor håller på att renoveras och här finns en del 

bråte och byggmaterial. Rutinerna för materialhanteringen under byggtiden bör ses över för att 

minimera mängden brännbart material som förvaras i korridoren. Det kan innebära att skräp, tomma 

kartonger mm samlas ihop vid arbetsdagens slut och kastas på anvisade platser utanför 

skolbyggnaden. 

I samma korridor utgör ett fönster den ena utrymningsvägen. Detta är inte lätt öppningsbart vilket 

bör åtgärdas. Väl ute ska utrymning ske längs taket bort mot en liststege som är låst med ett hänglås. 

Det är inte uppenbart vart personerna ska ta vägen väl ute på taket och därför måste skyltningen bli 

tydligare. Även hänglåset på liststegen bör tas bort under arbetstid. 

Den bästa lösningen på detta problem hade varit att byta ut fönstret mot en dörr och liststegen mot 

en trappa. Höjden ner till markplan bedöms som för stor för att kunna säga att en liststege är säkert. 

Detta hade underlättat utrymning men kräver omfattande ingrepp. Mellan trappan och dörren bör 

även någon typ av brygga installeras. Utrymningsvägen går nu över ett tak vilket ska undvikas i så 

stor mån som möjligt. Om inte bryggan installeras bör någon typ av räcke finnas på taket för att 

underlätta utrymning. 

8.5 Paviljongen 
Då en brand startar i anslutning till byggnadens entré krävs det att de som befinner sig i byggnaden 

kan behöva utrymma via fönster. I normala fall hade detta inte varit något problem då byggnaden är 

liten, fönstren är nära marknivå och det är ett litet antal individer i byggnaden. Problemet här är att 

det finns ett antal elever som befinner sig här som kräver assistans för att ta sig runt och framförallt 
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utrymma. Att installera dörrar för utrymning där det nu är fönster skulle minska problemet att 

snabbt utrymma samtliga individer. Dessutom ökar chansen att eleverna kan öppna och ta sig ut 

själva, något som inte väntas ske genom fönstren. 

Eleverna som befinner sig här är också känsliga för stressiga situationer, så som en utrymning och 

framförallt då brandlarmet sätter igång. Genom att minska ljudstyrkan i brandlarmen och 

komplettera med ett optiskt brandlarm kan denna stressiga situation minskas.  
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9 Åtgärdsförslag 
Här presenteras ett antal åtgärder som kan genomföras på skolan för att öka personsäkerheten. 

Några av förslagen har validerats genom simuleringar medan andra har tagits fram genom kvalitativt 

resonemang. Förslagen kan omfatta både utökning av det brandtekniska skyddet, men även vara av 

organisatorisk karaktär såsom ändrade rutiner. I följande kapitel presenteras och värderas samtliga 

förslag.  

9.1 Allmänna åtgärder 
Vid platsbesöket noterades att snöskottning utanför vissa nödutgångar inte var gjord. Rutiner för 

detta bör ses över. Detta är en nödvändig åtgärd. 

Se till så att brandbelastningen i utrymningsvägarna hålls så låg som möjligt. Förslagsvis genom att 

personal och elever blir medvetna om riskerna med att tillföra brandbelastning här. Även att 

kontrollronder genomförs i lokalerna med jämna mellanrum. Detta bör implementeras i skolans SBA 

och är en nödvändig åtgärd.  

9.2 Skolkorridoren 
Installera genomlysta utrymningsskylltar för att underlätta utrymning vid begränsad sikt. Denna 

åtgärd är inte nödvändig men rekommenderas.  

Installera utrymningsbeslag på dörren in till salen med spiraltrappan för att möjliggöra denna som 

utrymningsväg. För att detta ska ses som en utrymningsväg är det nödvändigt att detta installeras. 

9.3 Förrådet vid hemkunskapssalen 
En rökdetektor bör installeras i förrådet för att möjliggöra en tidigare upptäckt. Detta är en 

nödvändig åtgärd. 

Byt ut det befintliga fönstret i personalrummet mot ett som är anpassat för utrymning för att 

möjliggöra utrymning även då dörren är blockerad. Detta är en rekommenderad åtgärd. 

Bättre förvaring av brännbart material i förrådet, till exempel förvaring på hyllor istället för på golvet 

för att minska risken för antändning. Detta är en rekommenderad åtgärd. 

Komplettera utrymningslarmet med ett optiskt larm i hemkunskapssalen för att lättare 

uppmärksamma om brand. Detta är en rekommenderad åtgärd. 

9.4 Lärarkorridor 
Se över rutiner för hantering av byggmaterial under renovering. Detta är en nödvändig åtgärd. 

Gör utrymningsfönstret lätt öppningsbart för att underlätta utrymning. Även hänglåset på liststegen 

bör tas bort under arbetstid. Detta är en nödvändig åtgärd. 

Fönstret kan bytas ut mot en dörr och det kan även installeras en trappa ner från taket. Detta är ett 

mer omfattande rekommenderat ingrepp. Det bör även installeras en brygga mellan dörren och 

trappan. 

9.5 Skolmatsalen 
Öka medvetenheten om de nödutgångar som finns tillgängliga för bättre utrymningsmöjligheter. Till 

exempel genom att dessa används vissa dagar under skoltid. Detta är en nödvändig åtgärd. 

Bygg om huvudentrén så att samtliga dörrar öppnas utåt vilket ger ett bättre flöde vid utrymning. 

Detta är ett mer omfattande rekommenderat ingrepp. 
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Installera haspar på dörrarna i matsalen för att säkerställa att de hålls öppna. Detta är en 

rekommenderad åtgärd. 

9.6 Paviljongen 
Installera dörrar för utrymning istället för de fönster som används som nödutgång i dagsläget vilket 

ger bättre förutsättningar för utrymning. Detta är en nödvändig åtgärd. 

Sänk ljudnivån på nuvarande brandlarm och komplettera med ett optiskt utrymningslarm. Detta är 

en rekommenderad åtgärd. 
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10 Slutsats 
Vid en eventuell brand på skolan kommer en utrymning kunna genomföras relativt snabbt i de flesta 

fall och säkerheten för elever och personal bedöms överlag vara god. Ett antal brister noterades dock 

och förslag på åtgärder för att höja personsäkerheten har tagits fram. Åtgärderna delas in i tre nivåer 

där nivå ett är nödvändiga åtgärder. Nivå två är åtgärder som rekommenderas för att skapa 

ytterligare en lite säkrare miljö. Nivå tre innebär mer omfattande ingrepp i byggnaden och kan ses 

som egenambition för att öka säkerheten ytterligare. 

10.1 Nivå 1 – nödvändiga åtgärder 
• Installera en detektor i förrådet intill hemkunskapssalen. 

• Se till att både personal och elever förstår riskerna om brännbart material samlas i allmänna 

utrymmen. Implementera detta i skolans SBA. 

• Se över rutiner för snöröjning utanför nödutgångar. 

• Lärarkorridoren under ombyggnad skall rensas från onödig brandbelastning i form av skräp 

och byggmaterial. 

• Fönster i utrymningsväg från lärarkorridoren skall göras lätt öppningsbart. 

• Låset på liststegen som används för att ta sig ner från taket vid utrymning från 

lärarkorridoren skall tas bort samt att skyltning hit måste tydliggöras. Ett räcke som leder till 

stegen ska installeras. 

• Göra samtliga elever medvetna om de olika utrymningsvägarna som finns på skolan. 

• Installera utrymningsbeslag på dörr mellan klassrum och korridor. 

• Bygg om så att det går att utrymma via dörr från paviljongerna istället för fönsterutrymning. 

10.2 Nivå 2 – rekommenderade åtgärder 
• Möjliggöra fönsterutrymning från lärarrummet intill förrådet vid hemkunskapssalen. 

• Installera genomlysta utrymningsskyltar i skolans korridorer. 

• Skapa bättre ordning för förvaring av materiel i förråd vid hemkunskapssal. 

• Montera haspar för skjutdörrarna i matsalen. 

• Installera optiskt utrymningslarm i hemkunskapssalen. 

• Komplettera brandlarmet i paviljongen med ett optiskt larm. 

10.3 Nivå 3 – omfattande ingrepp för att öka säkerheten vid brand 
• Bygg om så att båda dörrar i huvudentrén till matsalen öppnas utåt och kan användas vid en 

utrymningssituation.  

• Byt ut utrymningsfönstret i lärarkorridoren mot en dörr och en trappa ner från taket med en 

brygga mellan dörr och trappa. 
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Bilaga A – Enkät till anställda på skolan 
Följande frågor var ställda i enkäten som skickades till anställda på skolan. 

1. Vad har du för arbetsuppgift på skolan?  

Majoriteten av de som svarade på enkäten var lärare i högstadiet, men även andra lärare, pedagoger 

och anställda svarade. 

 

2. Hur agerar du om brandlarmet går på skolan?  

I princip alla har en uppfattning om vad de borde göra. De flesta beskriver hur de samlar ihop sina 

elever och sedan utrymmer skolan tillsammans för att sedan kontrollera att alla elever är med. Vissa 

tar upp att de stänger dörrar och fönster efter sig. Ett fåtal skriver att de kontrollerar toaletter och 

grupprum efter att eleverna utrymt. 

 

3. Hur agerar du om du upptäcker en brand på skolan?  

Många beskriver hur de först larmar 112 för att sedan följa samma princip som föregående 

fråga. Vissa skriver också att de försöker släcka och ett fåtal tar upp ”rädda-larma-släck”-principen. 

 

4. Har du varit med om någon utrymningsövning? Hur gick det tyckte du?  

Alla har varit med om minst en utrymningsövning. Överlag tycker de att övningarna gått bra och 

utrymningen varit smidig. Några kommenterade att vissa inte tagit övningen på allvar vilket gjort att 

utrymningen tagit onödigt lång tid. Vissa tycker att det blir problematiskt med rullstolsbundna elever. 

Även elever med särskilda behov (särskolan) tycker att situationen är jobbig. 

 

5. Har du någon gång använt en handbrandsläckare? Skulle du känna dig säker på att 

använda en handbrandsläckare vid en liten brand? 

Blandade svar på denna fråga. Många har övat med en brandsläckare men känner sig inte säkra att 

använda den i skarpt läge. Vissa känner sig helt bekväma med den medans vissa aldrig hållit i en 

brandsläckare. Många skriver att de vill ha fler övningar för att känna sig helt säkra. 

 

6. Finns det något du har uppmärksammat som kan utgöra en risk vid en brand- eller 

utrymningssituation på skolan? 

Några tar upp svårigheterna att utrymma för rullstolsbundna. Även trånga utrymmen i 

korridorer pga. möbler och skåp. Utrymningsdörrar har varit blockerade eller låsta. Vissa elever 

kommer från andra skolor och är inte under någons ansvar vid utrymning. Utrymningsvägen från 

personalrummen på våning 2 har en utrymningsväg som går genom ett haspat fönster över ett tak 

som leder mot antingen en byggställning eller en låst liststege.  
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Bilaga B – Simulering av korridor 
Bilaga för brand i papperskorg och soffa i korridoren. 

Siktmätare placerades ut i anslutning till utrymningsdörrarna och mätte sikten 5 meter från dessa. 

Tiden till kritiska förhållanden togs då dessa registrerade en sikt mindre än 5 meter. För att räkna ut 

siktminskningen som krävdes för detta användes formlerna nedan, där sikten räknas ut för belysta 

föremål. 

𝐷𝐿 =
ln(10)

𝑆𝑖𝑘𝑡(𝑚)
=

ln(10)

5𝑚
= 0,4605    Ekvation 2 

𝐷𝐿 = −
1

𝐿
∗
𝐼

𝐼0
=> 𝐼 = 0,1     Ekvation 3 

L = 5 m 

I0 = 1 

DL = 0,4605 dB/m 

Att I = 0,1 innebär att den ursprungliga intensiteten har minskat med 90% och det är då kritiska 

värden infinner sig avseende sikten. 

Papperskorg 
Den karakteristiska diametern för branden, D*, beräknades enligt Ekvation 4 nedan. 

𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞∗𝑐𝑝∗𝑇∞∗√𝑔
)

2

5
= 0,63     Ekvation 4 

�̇�= 350 kW 

𝜌∞= 1,204 kg/m3 

𝑐𝑝= 1,005 KJ/kg*K 

𝑇∞= 293 K 

𝑔= 9,81 m/s2 

Den dimensionslösa effektutvecklingen , Q*, beräknades enligt Ekvation 5. 

𝑄∗ = (
�̇�

𝜌∞∗𝑐𝑝∗𝑇∞∗√𝑔∗𝐷∗𝐷2
) =4,14    Ekvation 5 

�̇�= 350 kW 

𝐷= 0,357 m 

𝜌∞= 1,204 kg/m3 

𝑐𝑝= 1,005 KJ/kg*K 

𝑇∞= 293 K 

𝑔= 9,81 m/s2 

Med indataparametrarna ovan ges Q*= 4,14. 

Storlek på cellerna, antal celler och D*/dx för de olika mesherna redovisas i Tabell 15. 
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Tabell 15 Simuleringsförutsättningar för de olika mesherna 

Mesh Cellstorlek (cm) Antal celler D*/dx 

1 20 86043 3,15 

2 20 89010 3,15 

3 20 19305 3,15 

4 10 154440 6,3 

5 20 23760 3,15 

6 20 83160 3,15 

7 20 92220 3,15 

8 20 122960 3,15 

 

Meshernas placering visas i Figur 71 nedan, placeringen är samma för både scenariot i 

papperskorgen och soffan. Det som skiljer dem åt är att vid papperskorgsbranden ligger branden i 

mesh 4 varför den har mindre cellstorlek och i soffbranden brinner det i mesh 5. 

 

Figur 71 Meshuppdelning 

Soffa 
D* beräknades enligt Ekvation 4 ovan med följande värden på parametrarna: 

�̇�= 1652 kW 

𝜌∞= 1,204 kg/m3 

𝑐𝑝= 1,005 KJ/kg*K 
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𝑇∞= 293 K 

𝑔= 9,81 m/s2 

Följande värden ger D*=1,17. Den dimensionslösa effektutvecklingen , Q*, beräknades enligt 

Ekvation 5 ovan med följande värden. 

�̇�= 1652 kW 

𝐷= 1,436 m 

𝜌∞= 1,204 kg/m3 

𝑐𝑝= 1,005 KJ/kg*K 

𝑇∞= 293 K 

𝑔= 9,81 m/s2 

Med dessa värden ges att Q*=0,60 

Cellstorleken, antal celler och D*/dx för de olika mesherna redovisas i Tabell 16. 

Tabell 16 Simuleringsförutsättningar för de olika mesherna 

Mesh Cellstorlek (cm) Antal celler D*/dx 

1 20 86043 5,85 

2 20 89010 5,85 

3 20 19305 5,85 

4 20 19305 5,85 

5 10 190080 11,7 

6 20 83160 5,85 

7 20 92220 5,85 

8 20 122960 5,85 
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Bilaga C – Utrymning 
Följande bilaga beskriver tillvägagångssättet för simuleringarna av utrymningen.  Samtliga scenarion 

som analyserats vidare har simulerats i programmet Pathfinder. Bilagan delas upp i tre delar, en 

beskrivning av varje scenario.  

Varje scenario presenteras i en tabell. För två av scenarierna har 30 delscenarion gjorts och för ett 

scenarie, hemkunskapssalen, har 10 delscenarion gjorts för att se vilka typer av situationer som kan 

skapa problem. I tabellen visas tiden för utrymning, totalt antal individer, elever, lärare och en kort 

beskrivning av scenariot. Eftersom lokalerna är relativt små kommer den satta utrymningstiden att 

ses som representativ. Vid större utrymningar bör varje scenario göras många gånger för att få ett 

medelvärde. I detta fall rör det sig bara om några få sekunder och därför är det mer intressant att se 

på olika förutsättningar.  

Korridor 
Korridoren består av sex klassrum, två trapphus och en spiraltrappa. Byggnaden används i första 

hand av högstadieelever och därför består eleverna alltid av ”högstadieelever” om inget annat anges. 

Branden antas starta på första våningen och brandgaser förvändas spridas till det ena trapphuset och 

detta går därför inte att använda. Våning två antas inte begränsas av brandgaser utöver trapphuset. 

Spiraltrappan återspeglas av ett lågt flöde genom dörrarna som leder till denna då det är mycket 

komplicerat att bygga upp en fungerande trappa. Ett lågt flöde representerar denna på ett tillräckligt 

bra sätt. Flödet på andra våningen kommer alltid att vara högre än på första eftersom det är en 

gemensam trappa som används. Standardflödet för dörrarna kommer vara 0,7 pers/s på övre 

våningen och 0,5 pers/s på nedre om inget annat anges. 

Trappornas bredd och höjd mättes upp vid besöket och är vanliga raka trappor och under 

simuleringarna används därför standardvärden. 

Tabell 17 Beskrivning av de olika simuleringarna för korridoren med en kort kommentar 

Scenario Tid(s) Individer Elever Lärare Beskrivning 

1 132 192 186 6 31 elever + 1 lärare i varje klassrum. 

2 143 264 258 6 Samma som 1 och 6 elever i varje grupprum 

3 144 192 186 6 Samma som 1 och yngre elever i övre klassrummet 
närmst användbara trapphuset. 

4 121 156 150 6 25 elever + 1 lärare i varje klassrum. 

5 118 131 125 6 Ett tomt klassrum och en klass jämnt fördelad i 
grupprum, i övrigt 25 elever + 1 lärare i varje klassrum. 

6 117 131 125 6 Ett tomt klassrum och en klass fördelad i grupprum, i 
övrigt 25 elever + 1 lärare i varje klassrum. En elev 
handikappad. 

7 118 131 125 6 Samma som 5 men med mycket lägre flöde genom 
dörrarna. 

8 117 156 150 6 Utspridda över hela skolan, även i korridorerna. 

9 146 106 100 6 Inga personer i klassrummen vid spiraltrappan, 
dörrarna till denna är låst, endast ett trapphus 
tillgängligt. 

10 230 156 150 6 Samma som 9 men nu är de elever som borde vara i 
klassrummen istället i korridoren. 
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11 182 106 100 6 
Snarlikt scenario som 9 men alla elever är nu i de 
övriga fyra klassrummen 

12 193 131 125 6 

Liknande 11 men nedre klassrummet vid spiraltrappan 
används nu och det nedre vid trapphuset används av 
barn. 

13 217 156 150 6 
Alla klassrum används men övre dörren till trapphuset 
är blockerad. 

14 160 156 150 6 
25 elever + 1 lärare i varje klassrum. Flowrate 0,3 resp 
0,2 genom dörrarna till spiraltrappan 

15 124 156 150 6 
Som 4 men uniform fördelning på fördröjningstid, 10-
60s. 

16 117 156 150 6 25 elever + 1 lärare i varje klassrum. Alla elever barn. 

17 149 156 150 6 Dörren på 1a plan i trapphuset är blockerad. 

18 182 156 150 6 Som 17 och dörren till trapphus på våning 2 blockerad. 

19 273 156 150 6 Endast spiraltrappan tillgänglig. 

20 135 156 150 6 
Som 4 men uniform fördelning på fördröjningstid, 0-
100s. 

21 138 186 150 36 15 lärare extra på varje plan. 

22 139 157 151 6 en handikappad elev, använder inte spiraltrappa. 

23 244 161 155 6 
Fem handikappade på ovanvåningen, använder 
trapphus. 

24 109 156 150 6 
Normalfördelning på gånghastigheten mellan 1 - 2,5 
m/s 

25 99 156 150 6 
Eleverna springer med en normalfördelning, 1,8-
3,5m/s. 

26 109 156 150 6 Lärarna antas vänta längre med att urymma. 

27 109 156 150 6 
Eleverna har en uniform spridning på reaktionstiden, 0-
80s. 

28 219 296 290 6 70 extra elever på varje våning 

29 209 296 290 6 Dörr till trapphus blockerad på 2a plan 

30 102 156 150 6 Normala förhållanden men ingen fördröjningstid. 
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Figur 72 Stillbild av utrymningssimuleringen för Korridoren, delscenario 29 

Skolmatsal 
Skolrestaurangen står för elevernas lunchservering och hit kommer samtliga elever under lunchtid 

för att äta. Byggnaden består av en liten och två större matsalar, ett stort kapprum och ett kök med 

personal. Matsalarna har en kapacitet på 92+64 personer och i simuleringarna används ofta detta 

personantal som normalvärde. Dessutom adderas 8 personer som ses som kökspersonal och går 

under ”Lärare”. 

Entrén består av två ytterdörrar, en sluss och sedan två dörrar till kapprummet. Dörrarna är en-

vägsdörrar och därför kan bara en dörr per dörrpar användas vid utrymning. I övrigt antas alla dörrar 

i byggnaden vara öppna under de verksamma timmarna. 

Många dörrar mellan rummen i byggnaden består av skjutdörrar. På vilket sätt detta skulle påverka 

en utrymning är inte inkluderat i simuleringarna men skillnaderna lär vara små, framförallt när de är 

öppna. En tänkbar skillnad är om de skulle vara stängda så är det en mer naturlig rörelse att öppna 

en vanlig dörr om den går utåt än att öppna en skjutdörr. 

Till skillnad från ”Korridoren” kommer restaurangen att användas av samtliga åldersgrupper och i 

simuleringarna kommer det varieras men standard kommer vara ”låg/mellanstadieelev”. En del av 

simuleringarna handlar om att ”tvinga” individerna till olika dörrar. Detta ska representera beteendet 

om att vilja utrymma från samma dörr som individerna är vana vid att gå ut genom eller där de kom 

in. Även om eleverna äter i restaurangen varje dag kan lokalkännedomen inte antas vara tillräckligt 

god för att alla ska veta om alla nödutgångar. De är där en kort tid och då med samma aktivitet. 

De första 15 simuleringarna kommer golvet att vara fritt från möbler och individerna kan röra på sig 

som de vill. I de övriga 15 simuleringarna placeras bord ut i de större salarna. Borden representeras 

genom golv som inte går att använda. 
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Tabell 18 Beskrivning av de olika scenarierna för skolmatsalen med en kort kommentar 

Scenario Tid(s) Individer Elever Lärare Beskrivning 

1 85 164 148 16 Alla dörrar öppna. 

2 88 164 148 16 Ingen genomgång genom sal 3. 

3 150 164 148 16 Ena nödutgången (ut) i sal 2 blockerad. 

4 138 164 148 16 Andra nödutgången (in) i sal 2 blockerad. 

5 223 164 148 16 Båda nödutgångarna i sal 2 blockerade. 

6 109 165 148 16 
85% av de i sal 1 tvingas gå igenom huvudingången, 
övriga får välja själva. 

7 193 165 148 16 
85% av samtliga tvingas gå genom huvudingången, 
övriga väljer själva. 

8 110 168 151 17 
Som 7 men båda dörrarna vid huvudentrén är 
tillgängliga. 

9 98 165 148 16 En av kapprumsdörrarna till sal 2 är blockerad. 

10 97 68 61 7 Endast sal 1 används, alla nödutgångar tillgängliga. 

11 67 93 84 9 Endast sal 2 används, alla nödutgångar tillgängliga. 

12 123 80 72 8 
Halva antalet personer av de maximalt tillåtna. 85% 
tvingas till huvudingången. 

13 157 162 146 16 dörren till kapprummet har ett flöde på 0,6 pers/s 

14 160 162 146 16 
Båda dörrarna mellan kapprummet och sal 1 
blockerade 

15 121 162 146 16 Huvudingången blockerad. 

16 83 162 146 16 Alla dörrar öppna, bord utplacerade som vid besöket. 

17 123 162 146 16 Ena nödutgången (in) i sal 2 blockerad. 

18 153 162 146 16 Andra nödutgången (ut) i sal 2 blockerad. 

19 136 162 146 16 
Samma som föregående men hinder mellan vissa bord 
och väggar. 

20 177 162 146 16 
Samma som föregående men fler hinder mellan vissa 
bord och väggar. 

21 101 162 146 16 Alla dörrar öppna, mindre bord. 

22 205 162 146 16 
Alla tvingas till huvudingången, uniform reaktionstid 0-
80s 

23 212 162 146 16 
Båda dörrarna mellan kapprummet och sal 1 
blockerade, även ena dörren mellan 1 och 2 

24 272 172 155 17 
Alla tvingas till huvudingången. 9 handikappade elever 
och en lärare i sal 3 

25 232 168 151 17 Som 24 men fem handikappade. 

26 248 168 151 17 
Som 25 men dörren mellan sal 3 och kapprummet 
blockerad 

27 108 168 151 17 Som 25 men alla kan nu gå till alla utgångar. 



IX 
 

28 117 168 151 17 huvudingången blockerad. 

29 98 168 151 17 Som 28 men ingen reaktionstid. 

30 81 168 151 17 samtliga dörrar öppna, ingen reaktionstid 

 

 

Figur 73 Stillbild av utrymningssimuleringen för Matsalen, delscenario 30 

Hemkunskapssal  
Hemkunskapssalen består av ett större klassrum med åtta mindre kök för elevundervisning. I övrigt 

är salen möblerad med matbord och stolar. Det förväntas inte att det befinner sig mer än en klass 

här då undervisningen kräver gott om utrymme. 

Detta scenario simuleras endast 10 gånger eftersom skillnaderna mellan scenarierna är små och det 

bara är ett klassrum som ska utrymmas. Däremot är tiden för utrymning viktig att ta reda på för att 

jämföra med rökgasfyllanden av rummet. I scenario 5 och 6 möts eleverna av andra elever som 

utrymmer från övriga delar av skolan. Hallen är en knutpunkt mellan hög- och 

mellanstadiebyggnaderna och det är sannolikt att ett fåtal elever kommer söka sig till denna utgång. 

Scenarierna gjordes för att se om de elever som skulle utrymma från hemkunskapssalen skulle få 

svårare att komma ut till hallen på grund av stockning vid ytterdörren. Försöken visade att eleverna 

från hemkunskapssalen kunde utrymma relativt snabbt och tidsskillnaden mellan de övriga 

scenarierna berodde främst på de övriga eleverna som skapade stockning vid sin dörr mot hallen. 

I det tänkta scenariot utsätts rummet direkt för brandgas då dörren till förrådet öppnas. Därför antas 

samtliga i rummet reagera och börja utrymma direkt, reaktionstiden blir med andra ord 0. 

Tabell 19 Beskrivning av de olika scenarierna för hemkunskapssalen med en kort kommentar 

Scenario Tid(s) Individer Elever Lärare Beskrivning 

1 17 26 25 1 Utrymning genom huvudingång och ytterdörr. 

2 37 26 25 1 Utrymning endast genom huvudingång. 

3 23 26 25 1 Utrymning endast genom ytterdörr. 

4 26 46 45 1 Som 1 men 20 extra elever. 
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5 30 46 45 1 Som 1 men 20 elever ansluter vid huvudingången. 

6 46 46 45 1 Som 5 men ytterdörren är blockerad. 

7 19 26 25 1 Som 1 men salen är möblerad med bord. 

8 37 27 26 1 
Som 1 men med en extra, handikappad, elev placerad 
långt från utgång. 

9 26 27 26 1 
Som 1 men med en extra, handikappad, elev placerad 
nära utgång. 

10 19 26 25 1 Som 1 med högstadieelever. 

 

 

Figur 74 Stillbild av utrymningssimuleringen för Hemkunskapssalen, delscenario 10 
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Bilaga D – Simulering av förråd 
Max effekt som är möjlig i rummet då en dörr är öppen ges av att ta ekvation 5.24 från Enclosure Fire 

Dynamics och sedan använda att ΔHc,syre= 13,2 MJ/kg och att luft innehåller ca 23% syre (Karlsson & 

Quintiere, 1999). 

�̇� = 0,5 ∗ 𝐴0 ∗ √𝐻0      (5.24) 

𝑄𝑀𝑎𝑥 = 1,518 ∗ 𝐴0 ∗ √𝐻0      Ekvation 6 

𝐴0 = 0,8𝑚 ∗ 2,0𝑚 = 1,6𝑚2 

𝐻0 = 2,0𝑚  

Vi antar att förbränning sker med en effektivitet om 0,8 och maxeffekten blir då: 

𝑄𝑀𝑎𝑥 = 0,8 ∗ 1,518 ∗ 1,6 ∗ √2 = 2,747𝑀𝑊 

Vid simuleringen där dörren in mot hemkunskapssalen öppnades användes meshuppbyggnaden som 

visas i Figur 75. 

 

Figur 75 Översikt simulering då dörr in till hemkunskapssalen öppnas 

Den karakteristiska diametern för branden, D*, beräknades enligt ekvation 4 ovan med parametrarna 

nedan. 

𝐷∗ = (
�̇�

𝜌∞∗𝑐𝑝∗𝑇∞∗√𝑔
)

2

5
= 1,437    Ekvation 4 

�̇�= 2750kW 

𝜌∞= 1,204 kg/m3 

𝑐𝑝= 1,005 KJ/kg*K 

𝑇∞= 293 K 

𝑔= 9,81 m/s2 

Den dimensionslösa effektutvecklingen , Q*, beräknades enligt Ekvation 5 ovan med följande värden. 
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�̇�= 2750 kW 

𝐷= 2,185 m 

𝜌∞= 1,204 kg/m3 

𝑐𝑝= 1,005 KJ/kg*K 

𝑇∞= 293 K 

𝑔= 9,81 m/s2 

Med dessa värden ges att Q*= 0,351 

Storlek på cellerna och D*/dx för de olika mesherna redovisas i Tabell 20. 

 

Tabell 20 Simuleringsförutsättningar för de olika mesherna 

Mesh Cellstorlek (cm) Antal celler D*/dx 

1 10 11520 14,37 

2 10 218400 14,37 

3 20 76160 7,19 

 

Vid simuleringen där dörren in mot personalutrymmet öppnades användes meshuppbyggnaden som 

visas i Figur 76. 

 

 

Figur 76 Översikt simulering då dörren in mot personalutrymmet öppnas 
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Då  det är samma brand blir det samma karakteristiska diameter för branden i den här simuleringen 

som i den där dörren in mot hemkunskapssalen öppnas. Simuleringsförutsättningarna redovisas i 

tabell 21. 

Tabell 21 Simuleringsförutsättningar för de olika mesherna 

Mesh Cellstorlek (cm) Antal celler D*/dx 

1 10 122720 14,37 

2 10 189600 14,37 
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Bilaga E – Källkod simulering av hemkunskapssal 
Nedan följer FDS koden som använts för ett av scenarierna. Scenariot som valts ut är Branden i 

förrådet där dörren öppnas ut mot hemkunskapssalen. 

hemkunskapsal_elever.fds 
 
2017-mar-23 08:25:59 
 
&HEAD CHID='hemkunskapsal_elever'/ 
&TIME T_END=600.0/ 
&DUMP RENDER_FILE='hemkunskapsal_elever.ge1', COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., 
DT_RESTART=300.0/ 
&MISC RESTART=.TRUE./ 
 
&MESH ID='Hemkunskapssal', IJK=60,56,20, XB=10.4,22.4,-0.4,10.8,-0.2,3.8/ 
&MESH ID='Förråd', IJK=107,60,40, XB=-0.3,10.4,-0.4,5.6,-0.2,3.8/ 
&MESH ID='Utrymme mot personalrum', IJK=24,12,40, XB=-0.3,2.1,5.6,6.8,-0.2,3.8/ 
 
&ZONE ID='Tryckzon brandrum', XB=0.3,7.0,0.4,4.7,0.0,2.75, LEAK_AREA=0.024/ 
 
&REAC ID='Papper och plast', 
      FUEL='REAC_FUEL', 
      FORMULA='C27H36O10N2', 
      CO_YIELD=0.01, 
      SOOT_YIELD=0.11, 
      HEAT_OF_COMBUSTION=2.5E4, 
      RADIATIVE_FRACTION=0.35/ 
 
&PROP ID='Cleary Photoelectric P1', 
      QUANTITY='CHAMBER OBSCURATION', 
      ALPHA_E=1.8, 
      BETA_E=-1.0, 
      ALPHA_C=1.0, 
      BETA_C=-0.8/ 
 
&CTRL ID='Öppnare', FUNCTION_TYPE='TIME_DELAY', DELAY=30.0, LATCH=.FALSE., INPUT_ID='latch'/ 
&CTRL ID='latch', FUNCTION_TYPE='ALL', LATCH=.TRUE., INPUT_ID='SD Personal'/ 
&DEVC ID='Brandrum 1 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=3.4, 2.3, 1.0/ 
&DEVC ID='Brandrum 1.2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=3.4, 2.3, 1.2/ 
&DEVC ID='Brandrum 1.4 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=3.4, 2.3, 1.4/ 
&DEVC ID='Brandrum 1.6 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=3.4, 2.3, 1.6/ 
&DEVC ID='Brandrum 1.8 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=3.4, 2.3, 1.8/ 
&DEVC ID='Brandrum 2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=3.4, 2.3, 2.0/ 
&DEVC ID='LAYER Brandrum', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=3.4, 3.4, 2.3, 2.3, 0.0, 3.0/ 
&DEVC ID='Mellanrum 1 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=7.4, 2.2, 1.0/ 
&DEVC ID='Mellanrum 1.2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=7.4, 2.2, 1.2/ 
&DEVC ID='Mellanrum 1.4 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=7.4, 2.2, 1.4/ 
&DEVC ID='Mellanrum 1.6 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=7.4, 2.2, 1.6/ 
&DEVC ID='Mellanrum 1.8 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=7.4, 2.2, 1.8/ 
&DEVC ID='Mellanrum 2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=7.4, 2.2, 2.0/ 
&DEVC ID='LAYER Mellanrum', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=7.4, 7.4, 2.2, 2.2, 0.0, 3.0/ 



XV 
 

&DEVC ID='Höger1 1 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=11.8, 1.0, 1.0/ 
&DEVC ID='Höger1 1.2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=11.8, 1.0, 1.2/ 
&DEVC ID='Höger1 1.4 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=11.8, 1.0, 1.4/ 
&DEVC ID='Höger1 1.6 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=11.8, 1.0, 1.6/ 
&DEVC ID='Höger1 1.8 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=11.8, 1.0, 1.8/ 
&DEVC ID='Höger1 2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=11.8, 1.0, 2.0/ 
&DEVC ID='LAYER Höger1', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=11.8, 11.8, 1.0, 1.0, 0.0, 3.0/ 
&DEVC ID='Höger2 1 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=21.4, 1.0, 1.0/ 
&DEVC ID='Höger2 1.2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=21.4, 1.0, 1.2/ 
&DEVC ID='Höger2 1.4 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=21.4, 1.0, 1.4/ 
&DEVC ID='Höger2 1.6 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=21.4, 1.0, 1.6/ 
&DEVC ID='Höger2 1.8 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=21.4, 1.0, 1.8/ 
&DEVC ID='Höger2 2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=21.4, 1.0, 2.0/ 
&DEVC ID='LAYER Höger 2', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=21.4, 21.4, 1.0, 1.0, 0.0, 3.0/ 
&DEVC ID='Upp 1 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=20.6, 9.6, 1.0/ 
&DEVC ID='Upp 1.2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=20.6, 9.6, 1.2/ 
&DEVC ID='Upp 1.4 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=20.6, 9.6, 1.4/ 
&DEVC ID='Upp 1.6 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=20.6, 9.6, 1.6/ 
&DEVC ID='Upp 1.8 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=20.6, 9.6, 1.8/ 
&DEVC ID='Upp 2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=20.6, 9.6, 2.0/ 
&DEVC ID='LAYER Upp', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=20.6, 20.6, 9.6, 9.6, 0.0, 3.0/ 
&DEVC ID='Mitten 1 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=16.6, 5.6, 1.0/ 
&DEVC ID='Mitten 1.2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=16.6, 5.6, 1.2/ 
&DEVC ID='Mitten 1.4 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=16.6, 5.6, 1.4/ 
&DEVC ID='Mitten 1.6 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=16.6, 5.6, 1.6/ 
&DEVC ID='Mitten 1.8 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=16.6, 5.6, 1.8/ 
&DEVC ID='Mitten 2 m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=16.6, 5.6, 2.0/ 
&DEVC ID='LAYER Mitten', QUANTITY='LAYER HEIGHT', XB=16.6, 16.6, 5.6, 5.6, 0.0, 3.0/ 
&DEVC ID='Rökdetektor Personal', PROP_ID='Cleary Photoelectric P1', XYZ=1.0, 5.9, 2.95/ 
&DEVC ID='Rökdetektor Brandrum', PROP_ID='Cleary Photoelectric P1', XYZ=3.6, 2.3, 2.95/ 
 
&MATL ID='CONCRETE', 
      FYI='NBSIR 88-3752 - ATF NIST Multi-Floor Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=1.04, 
      CONDUCTIVITY=1.8, 
      DENSITY=2280.0/ 
 
&MATL ID='GYPSUM PLASTER', 
      FYI='Quintiere, Fire Behavior - NIST NRC Validation', 
      SPECIFIC_HEAT=0.84, 
      CONDUCTIVITY=0.48, 
      DENSITY=1440.0/ 
 
&MATL ID='INSULATION', 
      FYI='Isolatek BLAZE-SHIELD DC/F - WTC FDS5 Validation', 
      SPECIFIC_HEAT_RAMP='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', 
      CONDUCTIVITY_RAMP='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', 
      DENSITY=208.0/ 
 
&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=20.0, F=0.05/ 
&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=377.0, F=0.1/ 
&RAMP ID='INSULATION_CONDUCTIVITY_RAMP', T=677.0, F=0.2/ 
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&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=20.0, F=0.8/ 
&RAMP ID='INSULATION_SPECIFIC_HEAT_RAMP', T=677.0, F=2.0/ 
 
&SURF ID='Yttervägg', 
      RGB=255.0,204.0,0.0, 
      BACKING='VOID', 
      MATL_ID(1,1)='CONCRETE', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      THICKNESS(1)=0.4/ 
 
&SURF ID='Innervägg', 
      RGB=255.0,255.0,153.0, 
      BACKING='VOID', 
      MATL_ID(1,1)='GYPSUM PLASTER', 
      MATL_ID(2,1)='INSULATION', 
      MATL_ID(3,1)='GYPSUM PLASTER', 
      MATL_MASS_FRACTION(1,1)=1.0, 
      MATL_MASS_FRACTION(2,1)=1.0, 
      MATL_MASS_FRACTION(3,1)=1.0, 
      THICKNESS(1:3)=0.1,0.074,0.013/ 
 
&SURF ID='Brand', 
      COLOR='RED', 
      HRRPUA=733.33, 
      RAMP_Q='Brand_RAMP_Q', 
      EMISSIVITY=0.82/ 
 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=1.0, F=1.70909E-5/ 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=2.0, F=6.83636E-5/ 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=3.0, F=1.53818E-4/ 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=4.0, F=2.73455E-4/ 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=5.0, F=4.27273E-4/ 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=6.0, F=6.15273E-4/ 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=7.0, F=8.37455E-4/ 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=8.0, F=0.00109382/ 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=9.0, F=0.00138436/ 
&RAMP ID='Brand_RAMP_Q', T=10.0, F=0.00170909/ 
(Följande rampning av effekten fortsatte till T=600 men här redovisas endast de tio första 
sekunderna) 
 
&OBST ID='Obstruction', XB=0.3,22.0,-2.22045E-16,0.4,0.0,3.0, SURF_ID='Yttervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=-0.1,0.3,1.06951E-16,10.4,0.0,3.0, SURF_ID='Yttervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=0.3,5.1,4.6,4.8,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=5.1,5.3,4.6,5.4,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=5.3,7.1,5.2,5.4,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=6.9,7.1,0.4,5.2,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=0.3,3.3,6.8,7.0,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=3.1,3.3,6.2,6.8,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=3.3,5.1,6.2,6.4,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=4.9,5.1,6.4,10.0,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=0.3,22.0,10.0,10.4,0.0,3.0, SURF_ID='Yttervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=21.8,22.0,0.4,10.0,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
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&OBST ID='Obstruction', XB=7.1,11.1,3.8,4.0,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=11.1,11.3,0.4,10.0,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=1.7,1.9,4.8,6.8,0.0,3.0, SURF_ID='Innervägg'/  
&OBST ID='Obstruction', XB=1.7,4.2,3.1,4.6,0.0,0.4, SURF_IDS='Brand','INERT','INERT'/  
&OBST ID='Golv', XB=-0.1,22.1,-3.50147E-16,10.4,-0.2,0.0, SURF_ID='Yttervägg'/  
&OBST ID='Tak', XB=-0.1,22.1,0.0,10.4,3.0,3.2, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='Yttervägg'/  
 
&HOLE ID='Dörr till mellanrum', XB=6.7,7.3,1.8,2.6,0.0,2.0, CTRL_ID='Öppnare'/  
&HOLE ID='Dörr till kapprum', XB=21.6,22.2,0.6,1.4,0.0,2.0/  
&HOLE ID='Dörr till hemkunskap', XB=10.9,11.5,0.6,1.4,0.0,2.0/  
&HOLE ID='Dörr ut från hemkunskapssal', XB=20.2,21.0,9.8,10.6,0.0,2.0/  
&HOLE ID='Läcka från utrymme mellan personalrum', XB=-0.2,0.4,5.9,6.7,0.0,0.1/  
 
&VENT ID='Mesh Vent: MESH-b [XMAX]', SURF_ID='OPEN', XB=22.4,22.4,-0.4,10.8,-0.2,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH-b [XMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=10.4,10.4,10.4,10.8,-0.2,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH-b [YMAX]', SURF_ID='OPEN', XB=10.4,22.4,10.8,10.8,-0.2,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH-b [YMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=10.4,22.4,-0.4,-0.4,-0.2,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH-b [ZMAX]', SURF_ID='OPEN', XB=10.4,22.4,-0.4,10.8,3.8,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH-a [XMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=-0.3,-0.3,-0.4,5.6,-0.2,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH-a [YMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=-0.3,10.4,-0.4,-0.4,-0.2,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH-a [ZMAX]', SURF_ID='OPEN', XB=-0.3,10.4,-0.4,5.6,3.8,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH [XMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=-0.3,-0.3,5.6,6.8,-0.2,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH [YMAX]', SURF_ID='OPEN', XB=-0.3,-0.1,6.8,6.8,-0.2,3.8/  
&VENT ID='Mesh Vent: MESH [ZMAX]', SURF_ID='OPEN', XB=-0.3,2.1,5.6,6.8,3.8,3.8/  
&VENT ID='Insida', SURF_ID='INERT', XB=6.9,6.9,1.8,2.6,2.0,2.1/  
&VENT ID='Utsida', SURF_ID='INERT', XB=7.1,7.1,1.8,2.6,2.0,2.1/  
&VENT ID='Personal ut', SURF_ID='INERT', XB=0.6,1.4,4.8,4.8,2.0,2.1/  
&VENT ID='Personal in', SURF_ID='INERT', XB=0.6,1.4,4.6,4.6,2.0,2.1/  
&VENT ID='Ut in', SURF_ID='INERT', XB=0.3,0.3,1.6,2.8,2.0,2.1/  
&VENT ID='Ut ut', SURF_ID='INERT', XB=-0.1,-0.1,1.6,2.8,2.0,2.1/  
 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=1.0/ 
&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=20.6/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBY=1.0/ 
&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', PBY=1.0/ 
&SLCF QUANTITY='VISIBILITY', PBX=20.6/ 
&SLCF QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='CARBON MONOXIDE', PBY=20.6/ 
 
&HVAC ID='TOP LEAK ELEVER', TYPE_ID='LEAK', VENT_ID='Insida', VENT2_ID='Utsida', AREA=0.008/  
&HVAC ID='TOP LEAK PERSONAL', TYPE_ID='LEAK', VENT_ID='Personal in', VENT2_ID='Personal ut', 
AREA=0.008/  
&HVAC ID='TOP LEAK UT', TYPE_ID='LEAK', VENT_ID='Ut in', VENT2_ID='Ut ut', AREA=0.012/  
 
&TAIL / 
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Bilaga F – Argos  
Programmet Argos användes för att simulera branden i Scenario 11: Skolmatsal. I denna bilaga finns 

de parametrar som använts samt de avgränsningar som gjorts.  

I Tabell 22 nedan går det att se vilka material som använts på de olika byggnadsdelarna vid 

uppbyggnad av rummet.  

Tabell 22 De material som använts för de olika byggnadsdelarna 

BYGGNADSDEL MATERIAL 

VÄGGAR MELLAN RUM Concrete wall, 15 cm 
VÄGGAR MOT OMGIVNINGEN Cavity wall, insulated, 30 cm 
TAK  Gypsum/mineral-wool/concrete 
GOLV Concrete floor 

 

Då det max går att ha med 5 rum i en Argos simulering har de viktigaste rummen, de som spelar 

störst roll vid utrymning, valts ut och scenariot har ritats upp som i Figur 77.  

 

Figur 77 Matsalen som den ritats upp i Argos 

Det finns egentligen två dörrar mellan Rum 4 och Rum 5, men då endast en av dessa är tänkt för 

utrymning antas den andra vara stängd. Samma sak gäller Rum 5 som egentligen har två dörrar som 

leder ut. Dörrarna till köket antas inte heller vara öppna i detta scenario. Detta då diskot sker på 

kvällstid vilket betyder att köket inte används och därför stängts för att inga elever ska vistas där. Det 

har inte heller satts ut några fönster i byggnaden. Detta dels eftersom mått saknas, men även 

eftersom temperaturen på brandgaserna aldrig blir så pass hög att eventuella fönster skulle gått 

sönder.  
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Alla rum i matsalen hade platt tak utom Rum 1, här var taket högst i mitten, i vertikal riktning enligt 

Figur 77, och sluttade sedan lika långt ned på båda hållen. Eftersom det i Argos endast går att göra 

rum med konstant takhöjd fick höjden räknas om på så sätt att volymen och arean behölls men 

formen på resten av rummet ändrades. Detta gjorde att takets höjd ändrades från att vara 5,4 m i 

högsta punkten och 2,6 m i de lägsta till att bli 4 m överallt. I Tabell 23 nedan finns en 

sammanställning av de värden för rummens geometri som matats in i Argos.  

Tabell 23 De värden på rummens storlek som matats in i Argos 

 Längd (m) Bredd (m) Höjd (m) Max. distance (m) 

Rum 1 9,8 10,5 4 12,8 

Rum 2 12,8 9,6 2,6 14,4 

Rum 3 5,6 6 2,6 7 

Rum 4 5,8 4,5 2,6 7,2 

Rum 5 2,4 3,4 2,6 4 

 

Där det i Figur 77 endast är hål i väggarna finns det skjutdörrar som antas stå öppna, det gör även 

resterande dörrar i figuren. Detta gör att dörrarna i simuleringen endast ritats som hål i väggen. I 

Figur 78 nedan har dörrarna numrerats för att underlätta vid refereringen av dessa. 

 

Figur 78 Numrering av dörrarna 
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Dimensionerna på dessa dörrar hittas nu i Tabell 24 nedan. Som det går att se är vissa av dessa 

värden mer exakta än andra, detta beror på att mätningar av alla dörrar inte gjordes vid platsbesöket 

utan fick tas fram med hjälp av ritningarna.  

Tabell 24 Storleken på de olika öppningarna som använts vid simuleringen 

Dörrnummer Bredd (m) Höjd (m) 

1 0,9 2 

2 0,8 2 

3 1,52 2 

4 1,52 2 

5 0,84 2,03 

6 0,84 2,03 

7 0,8 2 

8 2 2 

9 0,86 2,03 

10 0,83 2,03 

 

Branden gjordes som en ”Energy formula fire” där värden togs fram med hjälp av 

effektutvecklingskurvan för ”Brand i jackor”, som det finns mer information om under rubrik 6.3.1 

Brandbelastning. Radiation fraction och optical smoke potential hittades inte, men sattes som ett 

medelvärde utifrån liknande bränder som redan fanns i programmet. De värden som matats in i 

Argos hittas i Tabell 25 nedan. Då det är en stor brand användes Heskestads plym modell, och inte  

McCaffreys, då denna är starkare.  

Tabell 25 De värden som använts för branden  

PARAMETER  VÄRDE 

MAXIMUM Q(T)  1,5 MW 
PARABOLIC GROWTH  0,012 kW/s2 

OPTICAL SMOKE POTENTIAL 100 dB/m 
RADIATION FRACTION 0,35 

 

Efter detta sattes de rökdetektorer som fanns på skolan in i de olika rummen. Då det endast gick att 

sätta ut en detektor i varje rum användes den av detektorerna som var placerad närmst branden. 

Känsligheten för alla detektorerna sattes till 0,2 dB/m. Avståndet från detektorn till branden 

räknades fram med hjälp av takhöjden och ritningarna. Men då Argos vill ha avståndet mellan två 

detektorer, med en brand placerad mittemellan, måste avstånd från detektorn till branden 

multipliceras med √2 för att bli rätt. I Tabell 26 nedan hittas de värden som använts vid simuleringen. 

Tabell 26 Värden som använts för att placera ut detektorerna 

 Avstånd från detektor till branden (m) Avstånd mellan detektorer (m) 

Rum 1 4,6 6,5 

Rum 2 12,3 17,4 

Rum 3 5,8 8,2 

Rum 4 8,6 12,2 

Rum 5 12,0 17,0 
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Efter detta simulerades scenariot med brandstart i Rum 1 i form av den brand i jackor som tagits 

fram tidigare. I Figur 79 nedan syns en sammanfattning av de viktiga händelserna i simuleringen.  

 

Figur 79 Resultatet av simuleringen 

Argos tog även fram en hel del diagram med information om bland annat medeltemperaturen, 

syrenivån och den optiska rökdensiteten i de olika rummen över tid. Av dessa användes diagrammet 

med medeltemperaturen i de olika rummen, se Figur 80, och det som visar rökgaslagrets höjd över 

golvet, se Figur 81. 
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Figur 80 Diagram över medeltemperaturen i de olika rummen 

 

 

 

Figur 81 Diagram över rökgaslagrets höjd över golvet i de olika rummen 
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Eftersom Argos inte använder samma kriterier, som vid de andra simuleringarna, för kritiska värden i 

ett rum tas endast tiderna till aktivering av detektorerna från Figur 79. Värdena till kritiska 

förhållanden tas sedan fram manuellt med hjälp av Figur 80 och Figur 81. Då det kan vara svårt att 

mäta exakt i dessa diagram kommer tiderna tas fram i noggrannhetsgraden halvminuter. Detta leder 

till resultaten i Tabell 27.  

 

Tabell 27 Kritiska tider för de olika rummen 

 DETEKTION GASLAGRETS HÖJD ÖVER 
GOLV < 1,5 M 

TEMPERATUR > 80ᵒC 

RUM 1 90 s 240 s 270 s 

RUM 2 250 s 330 s 660 s 

RUM 3 234 s 300 s 480 s 

RUM 4 233 s 300 s 480 s 

RUM 5 276 s 360 s - 

 

 


