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Abstract 

 
In today´s society there are great demands on the safe evacuation of a building or facility. 

According to the Building Regulations of the Swedish Board of Housing, Building and 

Planning, there must be an adequate evacuation in case of fire when a building or facility is 

designed. The evacuation time is an important and decisive factor that will determine if the 

evacuation will be done in an adequate manner or not. 

 

An essential task for Fire Protection Engineers is the design of a building or a facility’s fire 

protection and to ensure that there is an adequate time for evacuation during a fire. When it 

comes to the evacuation there is various sets of calculation models that can be used as manual 

calculations and computer softwares. The advantage of using computer programs to calculate 

the evacuation time is that the calculations can be performed in complex buildings or facilities 

with large numbers of people and the results are visualized in a comprehensible manner. 

Manual calculations have the advantage that the calculations will be less time consuming and 

more efficient if the building or facility is easily designed and contains less numbers of people.  

 

This report deals with the validation of the evacuation program Pathfinder, and examine how 

well the program calculates realistic values of the evacuation time compared to real 

experiments. The report also compares Pathfinder with the manual calculation, regarding the 

evacuation time that has established by the Swedish Board of Housing, Building and Planning. 

This is done to indicate whether or not the result from the program is adequate. The goal of 

this report is to ascertain how Pathfinders calculations relate to reality and to the manual 

calculations established by the Swedish Board of Housing, Building and Planning. The goal is 

as well to provide knowledge about how Pathfinders two different calculation models, SFPE 

and Steering, relate to each other. 

 

By analysis of Pathfinders output values and simulations, there has been a comparison with 

Pathfinders values, the values from the real attempts and the performed manual calculations. 

All the experiments that has used for comparison at the validation is based on people's 

movement in corridors, stairs and through doors, i.e. in narrow passages where it easily occurs 

queue and congestion. 

 

The results in the report shows that Pathfinders two different calculation models are affected 

by the effective width of an opening in a horizontal corridor and this is a key factor in an 

evacuation situation. In narrow openings Steering-mode provide better consistent results with 

real experiments and SFPE-mode provide better consistent results in wide openings. 

Concerning passages through doors, the results from the SFPE-mode gives more consistent 

values with the real experiments. Steering-mode provides the shortest evacuation time in all 

the experiments that is examines in the report. For people moving through stairs, Pathfinders 

two calculation models gives equivalent results and the program makes no difference in the 

calculations if people moving down or up the stairs. 

 

It is difficult to say which of the Pathfinders two calculation models that best simulates the 

values from the real experiments and the manual calculations. Pathfinders evacuation 

calculations between the two models differ depending on whether the simulation is performed 

in a horizontal level or if people passes through doors. Each calculation shows effectiveness, 

deficiencies, strengths and weaknesses, and therefore it cannot be stated which of the models 

that are better than the other. 
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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle ställs det stora krav på säker utrymning av en byggnad eller anläggning. 

Enligt Boverkets byggregler, BBR, som är en svensk regelsamling för byggande ska det 

säkerhetsställas tillfredsställande utrymning vid brand när byggnader eller anläggningar 

utformas. En viktig och avgörande faktor för att utrymning sker på ett tillfredsställande sätt är 

utrymningstiden.  

 

En väsentlig arbetsuppgift brandingenjörer har är dimensioneringen av byggnadernas eller 

anläggningarnas brandskydd och säkerställa att förhållandena vad avser en tillfredsställande 

utrymning eftersträvas. När det kommer till utrymning finns en rad olika beräkningsmodeller 

att tillgå i form av handberäkningar och datorprogram. Fördelen med att använda 

datorprogram för att beräkna utrymningstiden är att beräkningarna kan utföras i komplexa 

byggnader eller anläggningar med stort antal personer och resultaten visualiseras på ett 

lättförståeligt sätt. Handberäkningar har den fördelen att beräkningarna blir mindre 

tidskrävande och effektiva om byggnaden eller anläggningen är lätt utformad och innehåller 

mindre antal personer.  

 

Denna rapport behandlar valideringen av utrymningsprogrammet Pathfinder för att undersöka 

hur väl programmet modellerar realistiska utrymningstider jämfört med verkliga försök som 

genomförts på utrymningstid. Även jämförelser med Boverkets handberäkningsmodell vad 

avser utrymningstid undersöks för att indikera om programmet uppvisar tillfredsställande 

resultat. Målet med rapporten är att få vetskap om hur Pathfinder förhåller sig till verkligheten 

samt Boverkets handberäkningar. Målet är även att ge kunskap om hur Pathfinders två olika 

beräkningsmodeller, SFPE och Steering, förhåller sig till varandra.  

 

Genom simuleringar i Pathfinder samt analys av utdata från programmet har jämförelser 

gjorts mot data från verkliga försök och utförda handberäkningar från Boverket. Försöken 

som legat som underlag vid valideringen grundar sig i personers förflyttningar i korridorer, 

trappor och genom dörrar, det vill säga i trånga passager där det lätt uppstår trängsel och 

köbildning.  

 

Resultatet visar att Pathfinders beräkningsmodeller påverkas av den effektiva bredden på 

öppningar i korridorer och är en avgörande faktor vid en utrymningssituation i 

horisontellplanet. I smala öppningar visar det sig att Steering-mode ger bättre 

överensstämmande resultat med verkliga försök och SFPE-mode överensstämmer bättre vid 

breda öppningar. När det kommer till passager genom dörrar uppvisar resultatet att SFPE-

mode ger mer överensstämmande värden med de verkliga försöken. Steering-mode ger kortast 

utrymningstid i samtliga försök som utförts i rapporten. För personer som förflyttar sig i 

trappor uppvisar Pathfinders två beräkningsmodeller likvärdiga resultat och programmet gör 

ingen skillnad i beräkningarna om personerna förflyttar sig nedför eller uppför en trappa. 

 

Det är dock svårt att konstatera vilken av Pathfinders två beräkningsmodeller som på bästa 

sätt efterliknar mätningar från de verkliga försöken och handberäkningarna från Boverket. 

Pathfinders beräkningar på förflyttningstiden mellan de olika modellerna skiljer sig åt 

beroende på om simulering genomförs för horisontellplanet, passage genom dörrar eller 

uppför/nedför trappor. Respektive beräkningsmodell uppvisar effektivitet, brister, styrkor och 

svagheter och det kan därför inte sägas vilken av modellerna som är bättre än den andra. 
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1 Inledning 
Rapporten ”Validering av utrymningsprogrammet Pathfinder - En jämförelse med Boverkets 

beräkningsmodell med avseende på utrymningstid” utgör examensarbete på 

brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Arbetet har utförts i samarbete med 

avdelningen Brand och Risk på WSP i Linköping, under hösten 2012, och omfattar 15 

högskolepoäng. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle ställs det stora krav på säker utrymning av en byggnad eller anläggning. 

Enligt Boverkets byggregler (BBR 19, 2011), en svensk regelsamling för byggande, ska  

 

”Byggnader utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid brand. Med 

tillfredsställande utrymning anses att personer som utrymmer, med tillräcklig säkerhet, inte 

utsätts för nedfallande byggnadsdelar, hög temperatur, hög värmestrålning, giftiga gaser 

eller dålig sikt som hindrar utrymning till en säker plats.”  

 

En väsentlig arbetsuppgift brandingenjörer har är dimensioneringen av byggnadernas eller 

anläggningarnas brandskydd och att se till så förhållandena vad avser en tillfredsställande 

utrymning eftersträvas. När det kommer till utrymning finns en rad olika beräkningsmodeller 

att tillgå, där varje modell har sin egna unika funktion. Det kan i många sammanhang vara 

svårt att veta vilken modell som ska väljas för att ge det bästa och mest trovärdiga resultatet. I 

vissa sammanhang är handberäkningar det effektivaste beräkningssättet och i andra fall krävs 

datoriserade utrymningsprogram i form av simuleringar. 

 

En avgörande faktor för att utrymningen sker på ett tillfredsställande sätt eller inte är 

utrymningstiden. Det är den tiden det tar för en eller flera personer att utrymma en byggnad 

eller annan anläggning. Tiden för utrymning får inte överskrida tiden det tar för att kritiska 

förhållanden ska uppstå i byggnaden eller anläggningen. De modeller som finns att tillgå för 

beräkning av utrymningstiden baseras på tiden det tar för en eller flera personer att förflytta 

sig från sin ursprungliga position i en byggnad eller anläggning till säker plats, vanligtvis är 

den platsen belägen i trapphus eller utomhus. I denna rapport kommer fortsättningsvis tiden 

det tar att förflytta sig från en plats i byggnaden eller anläggningen till säkerhet benämnas 

förflyttningstid.  

 

Att använda datorprogram för att beräkna utrymningstiden har sin fördel eftersom beräkningar 

kan utföras i komplexa byggnader eller anläggningar med stort antal personer. Innehåller 

byggnaden eller anläggningen trånga passager så som trappor, korridorer eller dörrar där det 

kan tänkas uppstå köbildning underlättar det att använda datorprogram gentemot 

handberäkningar. En annan fördel med att använda datorprogram är att resultaten visualiseras 

på ett lättförståeligt sätt. Handberäkningar har den fördelen att de blir mindre tidskrävande 

och det blir en fördel att använda den typen av beräkningar om byggnaden eller anläggningen 

är lätt utformad och innehåller mindre antal personer.  
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Begreppet utrymningsprogram kan i många sammanhang vara missvisande, då dessa inte 

simulerar hela utrymningsförloppet. I ett utrymningsförlopp inkluderas varseblivningstid, 

förberedelsetid samt förflyttningstid. Även faktorer som har att göra med det mänskliga 

beteendet påverkar utrymningsförloppet. Beräkningarna som genomförs av datorprogram i 

sammanhanget beräknar endast förflyttningstiden för en eller flera personer. För att inkludera 

hela utrymningsförloppet i ett datorprogram löser man detta problem genom att ansätta en 

fördröjningstid hos personerna i programmet. Genom att göra detta efterliknas tiden det tar att 

uppmärksamma att utrymning ska ske och att en viss tid till beslut krävs.  

 

När ett utrymningsprogram ligger till grund för uppskattning av realistiska utrymningstider 

finns höga förväntningar från användaren att resultatet ska vara trovärdigt. Hur vet då en 

brandingenjör att det datorprogram som används vid dimensionering ger realistiska värden? 

Ett möjligt svar på frågan kan ges genom validering av utrymningsprogrammet, det vill säga 

att undersöka hur väl utrymningsprogrammet förutspår det som det är tänkt att modellera. 

Enklast görs detta genom att modellera en situation där resultatet är givet redan innan 

simuleringen utförs.  

 

Problematiken när det kommer till validering av datorprogram är inte bristen på antalet 

verkliga försök på utrymning som utförts. Utan istället saknas väldokumenterade 

tillvägagångssätt vilket gör att det blir svårt att jämföra programmets beräkningar med 

försökens värden.  

 

Ett annat hjälpverktyg brandingenjörer har vid beräkningar av utrymningstiden och som redan 

nämnts är handberäkningsmodeller. Boverket har i sin rapport (Utrymningsdimensionering, 

2006) angett handberäkningar på förflyttningstider och gånghastigheter hos personer som ska 

utrymma i olika situationer. Boverket är en förvaltningsmyndighet vars uppgift är att, på 

uppdrag av riksdagen och regeringen, se till att boenden och byggnader har hög kvalité vad 

bland annat avser säkerheten som exempelvis bandskydd. Genom att göra jämförelser mellan 

utrymningsprogrammets beräkningar samt Boverkets handberäkningsmodell med avseende på 

utrymningstider och dessa anses överensstämma, kan indikationer påvisas att 

utrymningsprogrammet uppvisar ett tillfredsställande resultat. 
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2 Syfte och mål 
Arbetet genomförs för att ge en ökad förståelse för utrymning av personer vad avser 

förflyttningstider. Syftet och målet med arbetet är att beskriva skillnaden mellan 

utrymningsprogrammet Pathfinders beräknade förflyttningstider jämfört med uppmätta 

förflyttningstider från verkliga försök och från handberäkningsmodeller som Boverket anger. 

Genom att göra dessa jämförelser ges en bild av hur väl utrymningsprogrammet speglar 

verkligheten samt de allmänna råd Boverket ger kring beräkning av förflyttningstid utifrån en 

given situation, med andra ord att validera programmet. 

 

Syfte är även att ge en förståelse för hur Pathfinder använder sig av olika beräkningsmodeller 

för beräkning av förflyttningstider och hur dessa skiljer sig åt samt uppmärksamma potentiella 

skillnader med Boverkets handberäkningsmodeller för utrymning. 

 

Målsättningen är att ge rekommendationer för hur Pathfinder ska användas för att 

programmets beräkningar ska överensstämma med Boverkets handberäkningsmodeller med 

avseende på förflyttningstider. 

 

3 Frågeställning 
Utifrån angivet syfte och mål med rapporten har en frågeställning definieras. Frågorna som 

ska besvaras är: 

 

 Hur förhåller sig Pathfinders olika beräkningsmodeller till varandra och till Boverkets 

handberäkningsmodell? 

 

 Hur bör Pathfinder användas för att överensstämma med Boverkets handberäkningar 

med avseende på förflyttningstid? 

 

 Hur väl stämmer Pathfinders beräkningar på förflyttningstid mot verkliga försök?  
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4 Metod och disposition 
Arbetet påbörjades med en insamling av data för att skapa en bild av hur mycket tillgängligt 

material det fanns inom området. Vidare genomfördes identifiering av de beräkningsmodeller 

Pathfinder använder sig av samt tillgängligheten på väldokumenterade utrymningsförsök i 

fullskala och handberäkningsmodeller från Boverket. Den insamlade data för 

fullskaleförsöken och handberäkningsmodellerna användes sedan som underlag vid 

valideringen av Pathfinder. Tillvägagångssätt och bakomliggande teorier kring hur Boverkets 

handberäkningsmodeller genomförs samt de olika beräkningsmodellerna Pathfinder använder 

redovisas i kapitel 6 och 7. 

 

Arbetet har inriktats mot att jämföra datorprogrammet Pathfinders beräkningar på 

utrymningstid mot data från verkliga försök och handberäkningsmodeller från Boverket. 

Anledningen har varit att skapa en uppfattning om programmets förmåga att beskriva 

förhållandena från verkliga försök och på så sätt få en bild av programmets trovärdighet. 

Jämförelserna har gjorts dels genom enkla försöksuppställningar, för att skapa en uppfattning 

om hur programmet utför beräkningar så som det är tänkt och dels genom jämförelser mellan 

Pathfinders beräkningsmodeller samt verkliga försök i begränsade passager så som trappor, 

korridorer och dörrar.  

 

Det underlag som har varit tillgänglig vid valideringen har varit god och har därför använts i 

rapporten som jämförelsevärde. Det ska nämnas att det har funnits en uppsjö av verkliga 

försök som analyserat personers gånghastighet vid iscensatta utrymningar. Dock saknar 

majoriteten av dessa utförliga tillvägagångssätt, vilket gör att problematik har uppstått när 

försöken har efterliknats i Pathfinder. Underlag som har använts i rapporten, för att nämna 

några stycken, är Boverkets författningssamling (BBR 19, 2011), Boverkets rapport om 

utrymningsdimensionering (Utrymningsdimensionering, 2006), användardokument om 

programmet Pathfinder som (Pathfinders User Manual, 2011), (Pathfinders Technical 

Reference, 2011) och (Pathfinders Verification and Validation, 2011) samt dokumenterade 

försök på utrymning i trånga passager vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, och Akademiska 

Föreningens, AF, lokaler i Lund som finns presenterade i rapporten av Frantzich et al. (2007). 

 

Kapitel 8 och 9 redovisar de försök och försöksuppställningar som legat till grund för 

valideringen av Pathfinder. Kapitel 8 ger en presentation av försöken och kapitel 9 redovisar 

Pathfinders simuleringar och hur försöken byggts upp i programmet. Både kapitel 8 och 9 kan 

delas upp i två delar. Den första delen, grupp 1, redovisar försök 1A – 1D som utförs med 

avseende på hur Pathfinder utför beräkningar så som det är tänkt. Det är försök varvid det är 

lätt att förutse resultatet och dessa genomförs i korridorer och trappor. Till grunden för 

försöken ligger riktlinjer för evakueringsanalys av passagerarfartyg som finns presenterade i 

Annex 3 ”Vägledning för validering/verifiering av utrymningsverktyg” (Interim guidance on 

validation/verification of evacuation simulation tools, 2002). Den andra delen, grupp 2, i 

kapitel 8 och 9 redovisar försök 2A – 2D och fokuserar på jämförelsen mellan Pathfinders 

beräkningar med värden från verkliga försök. De verkliga försöken finns presenterade i 

rapporten av Frantzich et al. (2007) och har utförts på LTH och AF vid utrymningssituationer 

där flaskhalspassager finns, det vill säga där möjliga köbildningar kan uppstå.  
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I samtliga försök där Boverkets handberäkningar genomförts kan utförliga beräkningar och 

tillvägagångssätt ses i Bilaga A.  

 

En redovisning och analys av resultatet från försöken i grupp 1 och 2 görs i kapitel 10. 

Slutsatser som kan dras utifrån valideringsstudien presenteras i kapitel 11 följt av en 

diskussion i kapitel 12. I slutsatsen och diskussionen förs ett resonemang kring möjliga 

paralleller som kan dras mellan Pathfinders beräkningsresultat, vad gäller de olika 

beräkningsmodellerna, och handberäkningarna från Boverket samt de mätningar som finns 

från de verkliga försöken. 

 

5 Avgränsning 
Pathfinder simulerar endast förflyttningstider och avgränsningar har därför gjorts i 

beräkningarna i arbetet. Beräkningarna tar endast hänsyn till förflyttningstiden och inte hela 

utrymningsförloppet, det vill säga ingen hänsyn har tagits för personernas beteendemönster, 

varseblivningstid, beslutstid och reaktionstid.  

 

Förinställda värden, default värden, för beteendet hos personerna i programmet har använts. 

Vid simulering utifrån de verkligt försöken kan det därför förekomma vissa avvikelser och 

förenklingar. Det har även, i situationer där det krävts, gjorts vissa förenklingar i geometriska 

måttsättningar för att på ett optimalt sätt efterlikna de verkliga försöken.  
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6 Boverkets utrymningsteori 

6.1 Allmänt 

En av Boverkets väsentliga uppgift är att ge ut regelsamlingar för byggande som innehåller 

föreskrifter och allmänna råd inom bland annat brandskydd (BBR 19, 2011). När det kommer 

till utrymning är avsikten att en byggnad eller anläggning dimensioneras så att personer ska 

kunna lämna byggnaden eller anläggningen vid händelse av brand utan att utsättas för kritiska 

förhållanden (Utrymningsdimensionering, 2006). Vid dimensioneringen av utrymning finns 

det två metoder att arbeta efter. Den första heter ”förenklad dimensionering” och innebär att 

byggnaden följer de rekommendationer som Boverket har satt upp. Den andra metoden 

heter ”analytisk dimensionering” och baseras på beräkningar. Analytisk dimensionering blir 

aktuellt i byggnader där den förenklade dimensioneringen inte är tillämpbar. I Boverkets 

författningssamling (BBR 18, 2011) anges i kapitel 5:13 och 5:14 de krav och råd för när 

analytisk dimensionering ska genomföras. 

 

Om analytisk dimensionering genomförs kan beräkningar för utrymningsförloppet användas. 

Boverket har tagit fram beräkningsmodeller som kan användas som underlag för just sådana 

beräkningar. Verifiering av säkerheten för utrymning görs sedan genom att jämföra 

utrymningsförloppet mot ett förväntat brandförlopp. Även beräkningar för brandförlopp finns 

presenterade i ” Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders 

brandskydd” (BBRAD 1, 2011), men det är inget som i större utsträckning kommer tas upp i 

den här rapporten.  

6.2 Utrymningsförlopp 

I BBR uttrycks den nivå av säkerhet som medför en tillfredsställande utrymning i form av 

kritiskt förhållande (Utrymningsdimensionering, 2006). Vid dimensionering av en byggnad 

eller anläggning är enligt BBR villkoret att utrymningen ska vara avslutad innan tiden för 

kritiska förhållanden har uppnåtts. Tiden för utrymning kan delas upp i tre faser och varje fas 

kan kräva olika lång tid. De tre faserna är varseblivningstid, besluts- och reaktionstid samt 

förflyttningstid. Se ekvation (1) och (2) nedan (ibid.). I avsnitten som följer kommer 

respektive fas förklaras. 

 

                                                        (1) 

 

                                                          (2) 

 

Vid beräkning av utrymningstiden bör enligt BBRAD (2011) hänsyn tas till att en andel av 

personerna har nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Ett riktmärke vid denna bedömning 

är att i publika lokaler bör det dimensioneras att en procent av personerna i byggnaden eller 

anläggningen har nedsatt rörelseförmåga (ibid.). Personer med nedsatt rörelseförmåga har 

generellt även lägre gånghastighet vilket det måste tas hänsyn till. Den lägre gånghastigheten 

kan komma att påverka andra personer genom att dessa hindras av att gå förbi den personen 

som går långsammare. Vid utförande av Boverkets handberäkningar i denna rapport kommer 

det inte tas någon vidare hänsyn till att en viss andel av personerna har nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga då en osäkerhetsfaktor infinner sig vid bestämmande av gånghastigheten 

för dessa personer.  
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6.3 Kritiska förhållanden 

I BBR 18 och tidigare versioner har det satts upp tydliga gränsvärden för när kritiska 

förhållanden överskrids och att förhållanden i en byggnad eller anläggning inte får överskrida 

dessa gränsvärden. I den senaste versionen av BBR, BBR 19, har termen kritiska förhållanden 

upphävts och i stället redovisas godtagbara nivåer för exponering i samband med utrymning 

(BBRAD 1, 2011). Nivåerna kan ses i Tabell 1. 

 
Tabell 1: Nivå för kritisk påverkan vid analys av utrymningssäkerhet, utdrag ur (BBRAD 1, 2011). 

Kriterium Nivå 

1. Brandgaslagrets nivå ovan golv Lägst 1,6 m x rumshöjden. 

2. Siktbarhet 10 m i utrymmen > 100 m
2
. 

5 m i utrymmen ≤ 100 m
2
. Kriteriet kan även tillämpas 

för situationer där köbildning inträffar i ett tidigt skede 

vid den plats kön uppstår. 

3. Värmedos Max 60 kJ/m
2
 utöver energin från en strålningsnivå på 

1 kW/m
2
. 

4. Temperatur Max 80 ˚C 

5. Värmestrålning Max 2,5 kW/m
2
 

6. Toxicitet 2,0 m ovan golv Kolmonoxidkoncentration (CO) < 2000 ppm 

Koldioxidkoncentration (CO2) < 5 % 

Syrgaskoncentration (O2) > 15 % 

 

Om kriterierna 1 eller 2 samt kriterium 3-6  uppfylls sägs det vara en godtagbar nivå för 

exponering (BBRAD 1, 2011). Vidare är kriterierna i Tabell 1 satta så att om en person utsätts 

för angiven exponeringen i samband med utrymning är det med största sannolikhet att 

personen kommer klara sig utan några större obehag (ibid.).  

6.4 Varseblivningstid 

Boverket anger i rapporten Utrymningsdimensionering (2006) att tiden som fortlöper fram till 

att en person upptäcker att en onormal händelse har inträffat, i detta fall en brand, kallas 

varseblivningstid. En betydande faktor som påverkar varseblivningstiden är om personen ser 

branden eller inte. Det finns hjälpmedel som gör att varseblivningstiden kan kortas ner, 

exempelvis av automatiska brandlarm med tillhörande utrymningslarm. Om ett sådant system 

finns installerat kan den tid det tar från att en brand utbryter till dess att systemet larmar sättas 

som varseblivningstid (ibid.). Saknas däremot ett utrymningslarm är det betydligt svårare att 

uppskatta varseblivningstiden. Den påverkas nämligen bland annat av vilka som vistas i en 

byggnad eller anläggning samt lokalernas överblickbarhet. Det kan vara en stor variation på 

varseblivningstiden, allt från några få sekunder till flera minuter om branden har utbrutit i ett 

dolt utrymme (ibid.).   
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6.5 Besluts- och reaktionstid 

Besluts- och reaktionstiden är precis som det låter den tiden det tar för en person att reagera 

eller förstå att det brinner och fatta ett beslut om att utrymning ska ske 

(Utrymningsdimensionering, 2006). I besluts- och reaktionstiden ingår även tiden till att 

lyssna på utrymningslarmet om det är ett talat sådant, tiden till att hjälpa andra att utrymma, 

en viss tid till förberedelse och eventuellt tid till att personerna försöker bekämpa branden 

själva. Hjälpmedel som kan minska denna tid och som kan hjälpa personerna att fatta rätt 

beslut är exempelvis talande utrymningslarm, utrymningsskyltar som är tydliga och 

lättförståliga, synliga utgångar och tillfredsställande belysning (ibid.). Personliga faktorer som 

ålder påverkar besluts- och reaktionstiden, om personen är vaken eller inte samt kringliggande 

miljö har även en påverkan (ibid.). Boverket har i sina allmänna råd angett tabellerade förslag 

på besluts- och reaktionstider för några olika verksamheter (BBRAD 1, 2011). De föreslagna 

besluts- och reaktionstiderna kan ses i Tabell 2 nedan.  

 
Tabell 2: Förslag på besluts- och reaktionstid för några olika verksamheter, utdrag ur Tabell 2 (BBRAD 1, 2011). 

Verksamhet Person ser branden Besluts- och reaktionstid 

Offentlig miljö, skola, kontor, 

varuhus, butik 

Ja 1 minut 

Varuhus, inget utrymningslarm Nej 4 minuter 

Varuhus, utrymningslarm i 

form av ringklocka 

Nej 3,5 minuter 

Varuhus, enkelt talat 

meddelande som 

utrymningslarm 

Nej 2 minuter 

Varuhus, informativt talat 

meddelande som 

utrymningslarm 

Nej 1 minut 

Mindre lokal med larmdon i 

aktuell lokal, mindre biograf, 

butik, kyrka 

Nej 1 minut 

Sjukhus med god 

överblickbarhet, personal, 

utrymningslarm i form av 

ringklocka 

Nej 2 minuter 

Sjukhus med god 

överblickbarhet, personal, 

utrymningslarm i form av 

ljudsignal och textmeddelande 

Nej 1 minut 

Nattklubb, personal Nej 1-1,5 minut(-er) 

Nattklubb, gäster Nej 3-5 minuter 
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6.6 Förflyttningstid 

Den avslutande tiden i utrymningsförloppet är förflyttningstiden. Det är tiden det tar för 

personerna att ta sig ut ur byggnaden eller anläggningen alternativt att förflytta sig till säker 

plats i byggnaden eller anläggningen (Utrymningsdimensionering, 2006). Förflyttningstiden 

påverkas av ur många personer som måste utrymma, vart dessa är placerade i förhållande till 

utrymningsvägarna, vilka personer det är frågan om, deras hjälpbehov samt deras egen 

förmåga att förflytta sig (ibid.). Med andra ord kan man säga att personernas maximala 

gånghastighet påverkar förflyttningstiden. Förflyttningstiden kan beräknas med hjälp av 

handberäkningsmodeller eller datormodeller. Datamodeller används med fördel vid komplexa 

byggnader eller anläggningar där många personer ska utrymma och om risken för köbildning i 

trånga passager är överhängande.  

6.7 Boverkets handberäkningsmodell 

De handberäkningsmodeller Boverket presenterar för beräkning av förflyttningstiden kan ses i 

(Utrymningsdimensionering, 2006) samt (BBRAD 1, 2011) och är följande: 

 

      
 

 
      (3) 

 

      
 

   
      (4) 

 

                          
 

 
 

 

   
    (5) 

 

Där: 

l är avståndet till utgången, [m,] 

v är personernas aktuella gånghastighet, [m/s] 

n är antalet personer som ska passera en dörr, [pers] 

b är dörrens bredd, [m] 

f är det dimensionerade personflödet genom dörren, [pers/sm] 

 

Förflyttningstiden är en total tid bestående av den längsta tid det tar att gå till 

utrymningsvägen, tgång, och den tid det tar att passera genom dörren, tdörr, se ekvation (5) 

(Utrymningsdimensionering, 2006). Beräknas förflyttningstiden för fler än en person måste 

summan av alla personers tgång och tdörr beräknas (ibid.). Vidare kan det ses för ekvation (3) 

och (4) att variablerna l och n är situationsberoende, det vill säga att värdena för dessa 

variabler kommer skilja från situation till situation. För variabeln v finns Boverkets tabeller 

som visar generella värden för personernas gånghastighet vid olika förbindelser (BBRAD 1, 

2011). Tabellvärdena för variabel v kan ses i Tabell 3. Dörrens bredd, b, är det fria 

passagemåttet i dörröppningen och får inte understiga ett värde på 0,8 m enligt 

(Utrymningsdimensionering, 2006). Det dimensionerade personflödet genom en dörr, f, kan 

antas vara 0,75 pers/sm för okända dörrar och 1,1 pers/sm för kända dörrar (BBRAD 1, 2011). 

Med okända och kända dörrar menas om personer som ska gå igenom dörren vet om eller vet 

inte om vad som finns bakom (ibid.). Oftast görs bedömningen att det finns kända dörrar i 

bostäder, kontor samt in- och utgångar från lokaler (Utrymningsdimensionering, 2006).  
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Tabell 3: Boverkets beräkningstabell för gånghastighet och personflöde vid olika förbindelser för hög respektive låg 

persontäthet, utdrag ur Tabell 3 och 4 (BBRAD 1, 2011). 

Förbindelse Gånghastighet längs 

lutande planet [m/s] 

Personflöde [pers/sm effektiv 

bredd] 

 Låg/Hög persontäthet Låg/Hög persontäthet 

Horisontell 1,3/0,6 -/1,2 

Uppför trappa, lutning i 

intervallet 26˚-32˚ 

0,6/0,5 -/- 

Nedför trappa, lutning i 

intervallet 26˚-32˚ 

0,75/0,5 -/1 

Dörr  Flödet antas vara 0,75 pers/sm för 

okänd dörr och 1,1 pers/sm för 

känd dörr 
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7 Pathfinders beräkningsteori 

7.1 Allmänt 

Pathfinder är ett datorbaserat verktyg för att beräkna och simulera utrymning och 

utrymningstid. Genom beräkningar av en persons rörelse mot en utgång kan programmet få 

fram tiden det tar för personen att förflytta sig från ursprungspositionen fram till utgången. I 

Pathfinder finns möjlighet att själv bygga upp miljöer och bestämma antalet personer som ska 

utrymma (Pathfinders Technical Reference, 2011). Pathfinder stödjer även en rad olika format 

på filer och bilder som kan importeras i programmet och sedan användas i simuleringen för 

utrymning. Format som stöds av programmet, för att nämna några, är exempelvis DXF, FDS, 

PyroSim, GIF, JPG och PNG (Pathfinders User Manual, 2011). Resultatet av Pathfinders 

beräkningar redovisas sedan i ett antal utdatafiler samt simuleras i en 3D visualisering där det 

finns möjlighet att följa hela utrymningsförloppet (Pathfinders Technical Reference, 2011). 

 

Vid simuleringen av personernas rörelse finns det två olika beräkningsmodeller programmet 

använder. Det är inställningar för hur personerna i programmet påverkas av flödet av andra 

personer samt hur det ska ”bete sig” i situationer där exempelvis kollision mellan personer 

uppstår. De två olika beräkningsmodellerna heter Steering-mode och SFPE-mode (Pathfinders 

Technical Reference, 2011). SFPE-mode är en flödesmodell där gånghastigheten beror på 

persontätheten i rummet och flödet genom dörrar avgörs av dörrbredden (ibid.). I Steering-

mode använder varje person en modell för att planera sin gångväg samt hur de ska agera vid 

kollisioner med andra personer (ibid.). Längre fram i rapporten redovisas mer ingående 

programmets beräkningsmodeller och vad som ligger till grund för respektive modells 

beräkningar på förflyttningstiden. 

7.2 Geometri 

Pathfinder använder sig av en geometrisk 3D modell för att presentera den simulerade miljön 

(Pathfinders Technical Reference, 2011), se Figur 1. Denna 3D modell grundar sig i ett 

navigeringsnät bestående av trianglar. Varje triangel motsvarar en yta där personer har 

möjlighet att vistas på och röra sig inom. Objekt som finns utplacerade i miljön presenteras 

som öppna ytor eller luckor i navigeringsnätet vilket personerna uppfattar som hinder (ibid.). 

Navigeringsnätet är av oregelbunden geometri och varje triangel angränsas till en annan, se 

Figur 2. Filer eller ritningar som importeras till programmet genereras från den befintliga filen 

eller ritningen till Pathfinders triangelgeometriska navigeringsnät (ibid.).  

 
Figur 1: Pathfinders geometriska 3D modell, (Pathfinders Technical Reference, 2011). 
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Figur 2: Pathfinders navigeringsnät, (Pathfinders Technical Reference, 2011). 

Dörrar som presenteras i programmet fungerar som passagevägar mellan rum, detta enligt 

(Pathfinders Technical Reference, 2011). Saknar en dörr anslutning till två rum blir denna per 

automatik en utgångsdörr eller utrymningsdörr (ibid.). En person som passerar en 

utrymningsdörr anses vara i säkerhet och beräkningar på utrymningstiden för denna person 

slutar vid den tidpunkten. Trappor fungerar som smala rum med en angiven specifik lutning 

(ibid.). Personflödet i en trappa styrs av beräkningar som skiljer sig åt mellan de två olika 

beräkningsmodellerna.  

7.3 Vägval i Pathfinder 

I början av varje simulering genererar programmet en specifik väg för varje person som ska ta 

dem till en utrymningsväg. Längs den valda vägen sätter programmet ut punkter, så 

kallade ”waypoints”, som sträcker sig från personens position till utrymningsvägen 

(Pathfinders Technical Reference, 2011). Valet av väg som programmet gör väljs utifrån den 

bästa möjliga. Med bästa möjliga väg menas, i samband med utrymning, den väg som ger 

kortast avstånd och tid till en utrymningsväg (ibid.). Hur ska då Pathfinder veta att valet av 

väg är den bästa möjliga? Svaret på frågan är att Pathfinder använder sig av en algoritm 

kallad ”A* search algorithm” tillsammans med det triangulära navigeringsnätet (ibid.). I 

rapporten av (Hart, Nilsson, & Raphael, 1968) beskrivs ingående algoritmens olika delar och 

funktioner. I syfte att hitta den kortaste vägen sätter Pathfinder ut ett mista möjliga antal 

waypoints längs den valda vägen. Vid varje waypoint använder programmet A* search 

algoritmen för att söka efter nästa waypoint som ger den kortaste vägen (Pathfinders 

Technical Reference, 2011). Om utplaceringen av en waypoint sätts utanför den väg som ger 

kortast sträcka anses detta vara en omväg och en ny sökning av placeringen av waypointen 

görs (ibid.).  
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Figur 3: Pathfinders vägval för en person som befinner sig i ett rektangulärt rum samt utplaceringen av waypoints 

längs den valda vägen, (Pathfinders Technical Reference, 2011). 

Figur 3 visar Pathfinders utvalda väg för en person som befinner sig i ett rektangulärt rum och 

som ska röra sig mot en utrymningsväg. Personen är utplacerad i rummets nedre vänstra hörn 

och ska förflytta sig till en utrymningsväg som finns på rummets högra kortsida. Ett objekt är 

placerat i rummet som förhindrar personen från att gå direkt till utrymningsvägen. Det 

triangulära navigeringsnätet syns i figuren i form av de tunna svarta linjerna. Den kortaste 

möjliga vägen med dess waypoints syns i figuren som ett svart tjockt streck samt runda cirklar. 

En waypoint är alltid utplacerad på någon av navigationsnätets triangelsidor (Pathfinders 

Technical Reference, 2011).  

 

Det kan uppstå situationer där den kortaste möjliga vägen inte resulterar i den kortaste 

utrymningstiden. Situationer där detta kan inträffa är exempelvis om ett flertal personer är 

utplacerade i ett rum som har en utrymningsväg på vardera sida av rummetoch gångavståndet 

till respektive utrymningsväg är nästan lika långt. Vid utrymningsvägen som har något kortare 

gångavstånd kommer betydligt fler personer att utrymma genom än den andra 

utrymningsvägen som bara har ett par meter längre gångavstånd. Resultatet blir, om hänsyn 

endast tas till kortaste möjliga väg, att flertalet personer går mot den utrymningsväg som har 

kortast gångavstånd och kö bildas vilket ger en längre utrymningstid. Pathfinder tar hänsyn 

till situationer som den här genom att jämföra tidsuppskattningen för varje utrymningsväg 

med avseende på personantalet (Pathfinders Technical Reference, 2011). Tidsuppskattningen 

baseras på beräkningar som tar hänsyn till den tiden det tar att nå en utrymningsväg och den 

tiden det tar att stå i kö för att nå fram till utrymningsvägen (ibid.). Den utrymningsväg som 

sedan ger den kortaste utrymningstiden blir den aktuella utrymningsvägen för personen. 

7.4 SFPE-mode 

En av de två beräkningsmodellerna Pathfinder använder vid beräkningen av utrymningstiden 

är SFPE-mode. Det är en flödesmodell där gånghastigheten definieras utifrån persontätheten. 

Flödeshastigheten genom dörrar och trappor definieras utifrån dörr- och trappbredden 

(Pathfinders Technical Reference, 2011). Beräkningarna som utförs i Pathfinders SFPE-mode 

grundar sig i ”SFPE Handbook of Fire Protection Engineer” (Nelson & Mowrer, 2002). När 

SFPE-mode används i Pathfinder är grundinställningen att personerna inte har något 

begränsningsavstånd till varandra, det görs inga ansträngningar till att personerna försöker 

undvika varandra (Pathfinders Technical Reference, 2011). I simuleringen ser det ut som om 

personerna vidrör, överlappar och går på varandra. Däremot finns det i SFPE-mode 

potentiella möjligheter att kö bildas framför dörrar. För att kö ska bildas gäller det att dörrens 

flödeskapacitet understiger personflödet till dörren. Ett annat nämnvärt antagande som SFPE-

mode använder är personernas förmåga att direkt uppnå maximal hastighet när simuleringen 

startar (ibid.). Det tas med andra ord ingen hänsyn till personernas acceleration.  
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I SFPE handboken tar Nelson och Mowrer (2002) upp olika beräkningsmoment som kan 

användas vid beräkningar för förflyttningstid. Samtliga moment som nämns baseras på 

relationen mellan gånghastigheten och persontätheten av personer i utrymningssituationer. 

För att beräkningarna ska spegla mätningar från verkliga försök krävs att vissa förutsättningar 

gäller. Förutsättningarna som måste gälla är: 

 

 Utrymningen av alla personer börjar samtidigt. 

 Inga avbrott i personflödet förekommer vid utrymningen. 

 Ingen person som ska utrymma har nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som 

påverkar gånghastigheten för sig själv eller någon annan. 

7.5 SFPE-modes beräkningsmodell, SFPE Handbook 

Nedan redovisas de olika beräkningsmomenten SFPE-mode går igenom för att simulera en 

utrymning samt beräkna utrymningstiden. Samtliga beräkningarna som SFPE-mode använder 

är baserade på beräkningar som Nelson och Mowrer (2002) anger. 

7.5.1 Effektiva bredden, We (effective width) 

När personer rör sig mot en utgång krävs att utrymmet, korridoren eller trappan fram till 

utrymningsdörren är fri från föremål. Om vägen fram till utgången är fri skapas ett harmoniskt 

flöde av personer och inga plötsliga stopp uppkommer som påverkar utrymningstiden. Vid 

beräkningar av flödet används därför den så kallade effektiva bredden, We, på 

utrymningsvägen (Nelson & Mowrer, 2002). De definierar den effektiva bredden som 

bredden på vägen subtraherat med föremålens bredd. Figur 4 visar exempel på den effektiva 

bredden för en korridor med förekommande föremål. 

 

 
Figur 4: Den effektiva bredden för en korridor med exempel på förekommande föremål, (Nelson & Mowrer, 2002). 
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7.5.2 Persontäthet, D (density) 

Persontätheten är ett mått på hur mycket trängsel som förekommer inom en viss yta. 

Persontätheten uttrycks som antalet personer per kvadratmeter (pers/m
2
) (Nelson & Mowrer, 

2002).  Samtliga beräkningar som utförs i SFPE Handbook baseras på persontätheten. Dörrar, 

korridorer, trappor och andra utrymmen där personer kan vistas begränsas av den maximala 

angivna persontätheten. Exempelvis kan ett rum anges med ett maximalt värde på 

persontäthet och om detta värde är uppnått kommer det inte tillåtas att fler personer anländer 

till rummet. Kö kommer därför bildas vid dörrar som ansluter till rummet och det är först när 

personer lämnat rummet och persontätheten understigit det maximala som andra personer får 

tillträde att gå in.   

7.5.3 Gånghastighet, S (speed) 

En enskild persons gånghastighet är en funktion av persontätheten inom samma utrymme. Om 

persontätheten i ett utrymme understiger 0,54 pers/m
2
 påverkas inte en persons gånghastighet 

av andra personers gånghastigheter enligt Nelson och Mowrer (2002). De menar att 

personerna kommer kunna uppnå sina maximala gånghastigheter utan att andra personer är i 

vägen. Den maximala gånghastigheten en person kan uppnå i SFPE-mode är 1,19 meter per 

sekund (m/s), vilket kan ses i Figur 5. Det motsatta blir istället om persontätheten överstigen 

ett värde på 3,8 pers/m
2
. Personerna kommer i ett sådant fall stå helt stilla därför att det inte 

finns någon möjlighet för dem att röra sig på grund av trängsel (Nelson & Mowrer, 2002), se 

Figur 5. Det är först när persontätheten i utrymmet minskar som det ges möjlighet för 

personerna att börja gå. Värden på persontätheten som ligger mellan gränsvärdena 0.54 

pers/m
2
 och 3,8 pers/m

2
 kan ses som en linjär funktion mellan gånghastigheten och 

persontätheten enligt Figur 5 (ibid.). Ekvationen som beskriver gånghastigheten skrivs som: 

 

                (6) 

 

Där: 

S är gånghastigheten i den gåendes riktning [m/s]. 

D är persontätheten [pers/m
2
]. 

k är en dimensionsfri konstant på gånghastigheten som beror på typen av utrymningsväg. 

Tabell 4 visar angivna värden på k för olika typer av utrymningsväg. 

a är en dimensionsfri konstant med värde 0,266. 

 
Tabell 4: k-värde på gånghastigheten beroende på typ av utrymningsväg (Nelson & Mowrer, 2002). 

Typ av utrymningsväg  k 

Korridor, mittgång, 

dörröppning 

 1,4 

Trappa  

Trappstigning [mm] Trappsteg [mm]  

191 254 1 

178 279 1,08 

165 305 1,16 

165 330 1,23 

 

Tabell 4 visar att för utrymningsvägar som är i horisontell riktning finns ett konstant värde för 

k angivet (k=1,4). Med andra ord spelar inte typen av utrymningsväg någon roll så länge 

utrymningsvägen är horisontell. Vid utrymning i trappa, eller andra utrymningsvägar som 

avviker från att vara i horisontell riktning, kommer k-värdet att variera beroende på hur brant 
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trappan eller utrymningsvägen är. Värden på k för olika typer av trappor finns i Tabell 4. För 

trappor som inte finns angivna i Tabell 4 menar Nelson och Mowrer (2002) att metoder som 

linjär interpolering och extrapolering kan användas utifrån värdena som finns i tabellen. 

 

 
Figur 5: Gånghastigheten som en funktion av persontätheten, (Nelson & Mowrer, 2002). I grafen finns utmarkerat 

den maximala gånghastigheten samt intervallet på persontätheten där den linjära funktionen enligt ekvation (6) styr 

gånghastigheten. 

7.5.4 Specifika flödet, Fs 

Antalet personer som går förbi en viss punkt i utrymningsvägen per tidsenhet och per meter 

effektiv bredd på utrymningsväg kallas för specifika flödet (Nelson & Mowrer, 2002). 

Enheten är antalet personer per sekund och meter effektiv bredd (pers/sm). Ekvationen för det 

specifika flödet är: 

 

            (7) 

 

Ekvation (6) tillsammans med ekvation (7) ger: 

 

                  (8) 

 

Genom att grafiskt visa ekvation (8) ges sambandet mellan det specifika flödet och 

persontätheten. Detta kan ses i Figur 6. Grafen visar att ett maximalt specifikt flöde 

uppkommer, vare sig det är för en korridor, mittgång, dörröppning eller trappa, då 

persontätheten är 1,9 pers/m
2
. 
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Figur 6: Specifika flödet som en funktion av persontätheten, (Nelson & Mowrer, 2002). Det maximala specifika flödet 

uppkommer för en utrymningsväg när persontätheten är 1,9 pers/m2. 

7.5.5 Beräknade flödet, Fc 

Det beräknade flödet benämns som det förväntade antalet personer som passerar en given 

punkt i utrymningsvägen (Nelson & Mowrer, 2002). Enheten för det beräknade flödet är 

antalet personer per sekund (pers/s). Vid det beräknade flödet har hänsyn tagits till den 

effektiva bredden på utrymningsvägen. Ekvationen för att beräkna flödet ges av: 

 

              (9) 

 

Ekvation (9) tillsammans med ekvation (8) ger ett uttryck för det beräknade flödet med 

hänseende på persontätheten: 

 

                    (10) 

7.5.6 Passertid, tp 

Passertid är den tiden det tar för ett antal personer att passera en given punkt i 

utrymningsvägen (Nelson & Mowrer, 2002). Enheten är sekund (s) och ekvationen för 

passertid är: 

 

   
 

  
      (11) 

 

Där: 

P är antalet personer som ska passera [pers]. 

Fc är det beräknade flödet med hänsyn till den effektiva bredden på utrymningsvägen [pers/s]. 

 

Ekvation (11) tillsammans med ekvation (10) ger passertiden med hänseende på 

persontätheten och den effektiva bredden på utrymningsvägen enligt: 

 

   
 

             
     (12) 
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7.6 Steering-mode  

Den andra beräkningsmodellen Pathfinder använder vid beräkning av utrymningstiden är 

Steering-mode. Modellen bygger på improvisatoriska och verklighetstrogna beteenden hos 

personerna där förflyttning sker genom att personerna reagerar på intryck från dels varandra 

och dels på den omkringliggande miljön (Pathfinders Technical Reference, 2011). 

Grundstommen i modellen är att beräkna den totala ”ansträngningen” en förflyttning medför 

och utgående från det prioritera olika vägval. Till skillnad från SFPE-mode använder inte 

Steering-mode relationen mellan gånghastigheten och persontätheten av personer för 

beräkning av utrymningstiden. Istället använder Steering-mode begränsningsavstånd till andra 

personer och objekt. Styrsystemet för varje enskild person utgår från ett minsta tillåtna 

avstånd till en annan person eller objekt vilket innebär att en person inte kan komma närmare 

inpå en annan person eller ett objekt än vad detta tillåtna avstånd är (ibid.). Det medför bland 

annat att stillastående köer inte uppstår när Steering-mode används och när en person anländer 

till en utrymningsdörr avslutas simuleringen omedelbart för denna person (ibid.).  

 

Tanken att implementera mänskliga beteenden hos datoriserade karaktärer presenterades för 

första gången i en artikel av Reynolds (1999) och i artikeln av Amor et al. (2003). 

Beräkningsmodellen i Pathfinders Steering-mode använder teorier och beräkningar som 

presenteras i dessa två artiklar.  

7.7 Steering-modes beräkningsmodell 

Genom att inhämta information från omgivningen skapar Steering-modes beräkningsmodell 

en tänkbar väg som personerna ska förflyttas längs (Pathfinders Technical Reference, 2011). 

Vad som avgör vilken information som är av intresse beror på det uppsatta målet personen har. 

I fall där utrymning sker är målet att personen ska förflytta sig till säkerhet via den närmaste 

utgången. Den process som bestämmer vilket beteende en person får i Pathfinders Steering-

mode består av tre delar där varje del beror på den föregående (Reynolds, 1999). I Figur 7 

visas beteendeprocessen som Steering-mode använder sig av. 

 

 
Figur 7: Steering-modes beslutsprocess som avgör vilket beteende en person får i programmet. 

 

Den första delen i beteendeprocessen är att en händelse inträffar som förändrar omgivningen 

(Reynolds, 1999). Utifrån händelsen sätts det upp mål, vad det är för mål beror givetvis på typ 

av händelse som inträffar menar Reynold. När det uppsatta målet har bestämts delas den upp i 

mindre delmål. Hur många och typ av delmål styrs av omgivningen och händelsen. Exempel 

på delmål kan vara att undvika föremål eller objekt som finns i vägen mot det uppsatta målet. 

Efter att delmålen är fastställda sker en förflyttning där varje uppsatt delmål ska uppnås och 

till slut även det uppsatta målet (ibid.).  
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7.7.1 Maximala gånghastigheten och acceleration 

När förflyttning sker av personer beräknas den maximala gånghastigheten för respektive 

person. Steering-mode använder samma beräkningar för maximala gånghastigheten som 

SFPE-mode gör, det vill säga ekvation (6). Den enda skillnaden här är att persontätheten sätts 

till noll vilket gör att den maximala gånghastigheten beror på k-värdet, alltså vilken 

gånghastighet som är kopplat till en viss typ av utrymningsväg (Pathfinders Technical 

Reference, 2011). Se Tabell 4 för de olika k-värdena. I Steering-mode finns inte möjligheten 

att personerna direkt uppnår maximal gånghastighet och det är därför nödvändigt att räkna 

med acceleration, och för den delen även retardation. Den maximala accelerationen en person 

kan uppnå är enligt Steering-mode en funktion av den maximala gånghastigheten (ibid.): 

 

             (13) 

 

Där: 

S är gånghastigheten i den gåendes riktning [m/s]. 

7.7.2 Styrsystem i Steering-mode 

Det är via styrsystemet i Steering-mode som förflyttning av personer sker. Genom att ansätta 

tidssteg i Pathfinder uppdateras, vid varje tidssteg, den förändrade miljön och nya vägval 

beräknas för personerna (Pathfinders Technical Reference, 2011). Det nämndes innan i 

kapitlet att beräkningar på den totala ”ansträngningen” en förflyttning medför styr vägvalet 

för en person och en sådan beräkning äger rum vid varje angivet tidssteg. Enligt Amor et al. 

(2003) är det vägvalet som genererar den minsta totala ansträngningen den väg som personen 

kommer att välja. För att åstadkomma detta använder Steering-mode en uppsättning av 

riktningsvektorer utifrån personens position, se Figur 8. En riktningsvektor består av ett antal 

lösningar på delmålen som satts upp och ansträngningen dessa medför (Pathfinders Technical 

Reference, 2011).  

 

 
Figur 8: En persons vägval i Steering-mode baseras på en rad beräkningar för några olika riktningsvektorer. Den 

riktningsvektor som medför lägsta ansträngningen är den väg personen kommer välja. Delar av figuren är tagen från 

(Pathfinders Technical Reference, 2011) och (Amor, Murray, & Obst, 2003) 



 

20 

 

De delmål som en riktningsvektor består av delas in i tre beteenden, det är ”söka”, ”undvika 

väggar” och den sista ”undvika andra person” (Pathfinders Technical Reference, 2011). 

Delmålet söka innebär att personen vid varje tidssteg söker efter möjliga vägval och skattar 

utifrån riktningsvektorerna den minst ansträngande vägen (ibid.). Delmålen att undvika 

väggar och andra personer ser till så att det inte uppstår några kollisioner i simuleringen 

(ibid.). Vidare nämner Amor et al. (2003) att det är genom att skapa en skyddande sfär runt en 

person som kollisioner förhindras att uppstå. Sfärens storlek, det vill säga sfärens radie, är en 

funktion av personens gånghastighet: 

 

             (14) 

 

Där: 

v är personens gånghastighet i vektorsriktningen [m/s]. 

7.8 Utdatafil 

Efter att Pathfinder har simulerat ett utrymningsförlopp skapar programmet ett antal 

utdatafiler som består av resultaten från utrymningsscenariot. Det är dels ett par Excelfiler 

som för varje angivet tidssteg visar antalet personer som finns i varje rum respektive lämnat 

rummet för att passera in i nästa. Även antalet personer som passerat genom dörrar, hissar 

samt trappor redovisas. Det finns även en simuleringsfil som visar utrymningsförloppet i en 

3D video. Den sista utdatafilen som skapas är en sammanställning av beräkningarna för 

utrymningstider och flöden, se Figur 9. 

 

 
Figur 9: En av Pathfinders utdatafiler som skapas efter att beräkningarna är utförda är en sammanställning av dessa. 

Det är bland annat tider när den första respektive sista personen anländer in i eller ut ur ett rum eller trappa samt 

personflödet genom dörrar och  trappor. 
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I sammanställningen redovisas först allmän information om simuleringen. Det är bland annat 

namnet på simuleringen vilket man själv namnger, det är vilken av beräkningsmodellerna 

SFPE-mode eller Steering-mode som används, totalt antal personer som utrymmer samt den 

totala tiden det tar för samtliga personer att utrymma. Annan information som redovisas är 

antalet trianglar som används i navigeringsnätet för simuleringen samt till sist antalet 

komponenter och dörrar som uppbyggnaden av simuleringen består av. Vidare följer en 

redovisning av respektive komponent och tidangivelser för när första respektive sista 

personen anländer och lämnar rummet, trappan eller dörren. Även hur många personer som 

efter simuleringen har gått genom rummet, trappan eller dörren redovisas. Till sist, utifrån de 

data som finns om antalet personer och tid, redovisas det beräknade personflödet genom 

dörren eller trappan. Sammanställda utdatafiler från Pathfinder för samtliga försök som 

genomförts i rapporten kan ses i Bilaga C. 
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8 Försök och försöksuppställningar 
I kapitlet som följer redovisas de försök och försöksuppställningar som ligger som underlag 

för simuleringarna i Pathfinder. Det är försök som efter genomförande ger en bra bild över 

programmets förmåga att hantera utrymningsförlopp i situationer som kan bli aktuellt i 

verkligheten. Med hjälp av data från verkliga försök samt Boverkets handberäkningar kan vid 

jämförelse med Pathfinders utförda beräkningar sedan bildas en uppfattning om programmets 

förmåga att spegla verkligheten. Försöken i grupp 1 utförs med avseende på hur Pathfinder 

utför beräkningar så som det är tänkt. Det är försök varvid resultatet är lätt att förutse och 

dessa genomförs bland annat i korridorer, trappor och genom dörrar, det vill säga i trånga 

passager där det lätt uppstår trängsel och köbildningar. Försöken i grupp 2 utförs för att kunna 

ligga som underlag vid jämförelse med värden från verkliga försök. Försöken är från 

utrymningssituationer där potentiella köbildningar kan uppstå.  

8.1 Försök från grupp 1 

Det försöksunderlag som har använts vid försöksuppställningarna i grupp 1 i Pathfinder 

presenteras av International Maritime Organisation, IMO, från London och är ett specialiserat 

FN-organ med ansvar för sjöfartens säkerhet och trygghet. En direkt översättning av IMO till 

svenska skulle vara sjösäkerhetskommitté. I Annex 3 ”Vägledning för validering/verifiering 

av utrymningsverktyg” (Interim guidance on validation/verification of evacuation simulation 

tools, 2002) från IMO redovisas specifika riktlinjer riktat just till validering av 

utrymningsprogram. Där presenteras ett flertal försök och försöksuppställningar baserat på 

utrymningssituationer där trånga korridorer och trappor förekommer. Några av försöken IMO 

redovisar kommer användas som underlag i Pathfinder och som jämförelsevärde. Försöken 

förklaras nedan.  

 

De försök som baseras utifrån IMO:s riktlinjer och som presenteras i denna rapport benämns 

försök 1A – 1D. I de försök där utrymningstiden är av intresse kommer även Boverkets 

handberäkningsmodell tillämpas och utförandet av beräkningarna för respektive försök kan 

ses i Bilaga A 

8.1.1 Försök 1A 

Det första försöket har till syfte att undersöka Pathfinders förmåga att behålla samma 

konstanta gånghastighet för en person. Försöket går ut på att en person ska gå i en korridor 

som är 40 m lång och 2 m bred. I korridorens bortre kortända finns en utgång. Personen 

ansätts med en konstant gånghastighet på 1 m/s. Det ger att det förväntade resultatet på 

utrymningstiden för personen ska vara 40 s. För scenariot har SFPE-mode, Steering-mode och 

Boverkets handberäkningsmetod tillämpats för att beräkna utrymningstiden. 

8.1.2 Försök 1B 

Försöket går ut på att jämföra utrymningstiden uppför en trappa mellan Pathfinders två olika 

beräkningsmodeller, SFPE-mode och Steering-mode. Boverkets handberäkningsmodell 

kommer även tillämpas för samma scenario för jämförelse. Försöket går ut på att en person 

ska gå uppför en trappa med konstant gånghastighet av 1 m/s. Trappan är 2 m bred och 10 m 

lång i gångriktningen. Varje trappsteg har ett sättsteg som är 17,8 cm högt och ett plansteg 

som är 27,9 cm djupt. 
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8.1.3 Försök 1C 

Försöket går ut på att jämföra utrymningstiden nedför en trappa mellan Pathfinders två olika 

beräkningsmodeller, SFPE-model och Steering-mode. Boverkets handberäkningsmodeller 

kommer även tillämpas för samma scenario för jämförelse. Försöket går ut på att en person 

ska gå nedför en trappa med konstant gånghastighet av 1 m/s. Trappan är 2 m bred och 10 m 

lång i gångriktningen. Varje trappsteg har ett sättsteg som är 17,8 cm högt och ett plansteg 

som är 27,9 cm djupt. 

8.1.4 Försök 1D 

Det fjärde försöket grundar sig i att undersöka Pathfinders sätt att hantera personflöden genom 

en dörröppning. Totalt finns 150 personer utplacerad i en lokal som är 40 m
2
, 8 m lång och 5 

m bred. På den enda kortsidan av lokalen finns en dörröppning med en effektiv bredd på 1 m. 

Tanken är att på grund av det höga personantalet och att det endast finns en dörr att passera 

genom ska kö bildas och att flödet av personer då ska styras av dörröppningens bredd.  

 

Utöver jämförelse på personflödet mellan SFPE-mode, Steering-mode och Boverkets 

handberäkningar kommer även jämförelse göras på den totala tiden det tar för samtliga 150 

personer att passera genom dörren. 

8.2 Försök från grupp 2 

Försöken i grupp 2 fokuserar istället på jämförelsen mellan Pathfinders beräkningar med 

värden från verkliga försök samt Boverkets beräkningsmodeller. De försök i grupp 2 som 

redovisas i den här rapporten har utförts på LTH och AF i Lund. Syftet har varit att studera 

utrymningssituationer där flaskhalspassager finns, det vill säga där möjliga köbildningar kan 

uppstå. Sammanlagt utförs fyra försök och benämns försök 2A – 2D med bland annat 

varierande antal personer. En förklaring för varje försök följer löpande allteftersom de 

presenteras. Underlaget som använts vid jämförelse och som hjälpmedel vid 

försöksuppställningarna är rapporten av Frantzich et al. (2007) som i sig är en rapport om 

valideringen av två utrymningsprogram.    

 

I de försök där Boverkets handberäkningar har varit en del i jämförelsen kan utförandet av 

beräkningarna för respektive försök ses i Bilaga A. 

8.2.1 Försök 2A  

Det första försöket i grupp 2, försök 2A, baseras på studenter från LTH där varje student var 

väl medveten om att de var deltagare i ett försök. 1994 utfördes försöket för att undersöka 

flöden genom trappor och ett större antal försök utfördes men det är endast sex stycken av 

dessa som presenteras i rapporten av Frantzich et al. (2007). Av dessa sex genomförs tre 

stycken uppför en trappa och tre nedför en trappa. Totalt ingår 10 personer, 5 kvinnor och 5 

män, med en ålder strax över 20 år. I samtliga sex försök känner personerna varandra väl 

vilket medför att avståndet mellan personerna är något kortare än i situationer där personerna 

inte känner varandra.  

 

Trappan i försöket är 7 m lång i gångriktningen men det är endast 5,1 m av dessa som ingår i 

mätningen av flödet. Den effektiva bredden på trappan är 1,36 m, trappstegen har 28 cm 

plansteg och 17,5 cm sättsteg vilket ger en lutning på 32 grader.  
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Ett medelvärde av mätningarna från LTH på flödet har använts som jämförelsevärde i 

rapporten. Tiden det tar för den första personen att gå uppför respektive nedför trappan har 

jämförts mellan LTH:s försök, Pathfinders modeller och Boverkets handberäkningar. 

Mätningarna från LTH kan ses i Tabell 5 

 

För en detaljerad förklaring av genomförandet och försöksuppställningen från LTH hänvisas 

till rapporten av Frantzich et al. (2007) 

 
Tabell 5: Utdrag från Tabell 1 i rapporten av Frantzich et al. (2007). Mätningar från LTH på flödet genom trappan. 

Försök Gångriktning Flöde genom 

trappan[pers/s] 

Medelvärde på flödet 

genom trappan [pers/s] 

1 Nedför 2,0  

2,1 2 Nedför 2,0 

3 Nedför 2,2 

4 Uppför 1,1  

1,4 5 Uppför 1,6 

6 Uppför 1,5 

 

8.2.2 Försök 2B 

Det andra försöket i grupp 2, försök 2B, baseras på samma sätt som försök 2A på 

observationer av flödet genom trappor. Flödet mäts endast för personer som rör sig nedför en 

trappa och försöket kan delas upp i två delar. Den första delen består av 91 stycken personer 

och den andra delen av 61 personer. Skillnaden gentemot försök 2A är att i detta försök är 

personerna inte studenter som känner varandra utan består av okända personer som efter en 

avslutat teaterföreställning ska gå nedför en trappa. Försöket ägde rum 1994 på en teater i 

AF:s lokaler i Lund. Personerna bedöms vara lika fördelade mellan män och kvinnor med ett 

åldersintervall på 15-70 år.  

 

Trappan är 4 m lång i gångriktningen men det är endast 2,1 m av dessa som ingår i mätningen 

av flödet. Den effektiva bredden på trappan är 2,25 m, trappstegen har 30 cm djupa plansteg 

och 15 cm höga sättsteg vilket ger en lutning på 26 grader.  

 

Utöver mätningar på flödet genom trappa har även mätningar på den totala tiden det tar för 

samtliga personer att röra sig nedför trappan gjorts. För att kunna jämföra Boverkets 

beräkningar på förflyttningstid med Pathfinders modeller har tiden det tar för första personen 

att röra sig nedför trappan undersökts.  

 

Resultaten från försöket kan ses i rapportens resultatdel. För en detaljerad förklaring kring 

försöksuppställning som gjorts av det verkliga försöket hänvisas till rapporten av Frantzich et 

al. (2007). 
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8.2.3 Försök 2C 

Försök 2C utförs på samma plats som försök 2B men skillnaden är att det är helt andra 

personer som mätningarna grundar sig på och försöket går ut på att mäta flödet genom en 

dörröppning. Personerna i försöket bedöms motsvara en genomsnittlig population och kan 

efterliknas med den i försök 2B. Totalt deltar 50 stycken personer som till varandra är okända. 

Dörröppningen har en effektiv bredd på 0,9 m och är placerad uppe i vänstra delen av lokalen. 

Figur 10 visar lokalen där mätningarna utfördes i.  

 

När samtliga personer går genom dörren efter föreställningen bildades kö vilket innebär att 

personflödet styrs helt av dörröppningens bredd. Utöver mätningar på flödet genom 

dörröppningen har även mätningar på den totala tiden det tar för samtliga personer att gå 

genom dörren gjorts.  

 

Resultatet av det verkliga försöket kan ses i Tabell 14 under rapportens resultatdel.  

 
Figur 10: AF:s lokal i Lund där mätningar från försök 2C har utförts. Figuren är tagen från rapporten av Frantzich 

et al. (2007). 

8.2.4 Försök 2D 

Likt försök 2A grundar sig försök 2D på studerande personer från LTH som 2006 var med i 

experimentella försök på utrymning genom en korridor följt av en öppning. Bredden på 

öppningen varierades för olika scenarior. I försöket gick personerna samtidigt genom 

korridoren och allt dokumenterades med filmkameror. Totalt presenteras fem försök i 

rapporten av Frantzich et al. (2007) där det första försöket mäter gånghastigheten hos 

personerna. I de andra fyra försöken varieras bredden på öppningen. Där har den totala tiden 

det tar för personerna att passera genom korridoren och öppningen undersökts, samt flödet 

genom öppningen och persontätheten för två områden i korridoren strax innanför öppningen. 

Figur 11, Figur 12 samt Figur 13 visar korridoren med öppning. 
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Figur 11: Korridoren sett uppifrån med dess öppning som använts vid mätningar i försök 2D. Figuren är tagen från 

rapporten av Frantzich et al. (2007). 

 

 
Figur 12: Korridoren sett bakifrån som använts i försök 2D. Figuren är tagen från rapporten av Frantzich et al. 

(2007). 

I de fyra försöken varierades bredden på öppningen med start på 0,6 m, sedan ökades bredden 

till 0,75 och 0,9 m. Till sist användes två öppningar som vardera var 0,75 m med en 

avskiljande del mellan öppningarna. Försöken med varierande öppningsbredd kommer 

benämnas enligt följande: scenario 1 med öppningsbredden 0,6 m, scenario 2 med 

öppningsbredden 0,75 m, scenario 3 med 0,9 m samt scenario 4 med de två öppningarna á 

0,75 m. Korridoren som används är 1,6 m bred och 9,6 m lång. Området i korridoren precis 

innan öppningen är indelad i två zoner. I varje zon ska mätningar på persontätheten utföras. 

Den första zonen, zon 1, börjar 3,6 m in i korridoren från startpunkten och är 1,8 m lång. Det 

ger en area på 2,88 m
2
. Nästa zon, zon 2, börjar direkt efter zon 1 och sträcker sig fram till 

öppningen. Även den zonen har en area på 2,88 m
2
. Figur 13 visar korridor med utplacerade 

längder samt de två zonerna. 
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Figur 13: Korridoren från försök 2D med angivna mått, gångriktning och utplacering av zon 1 och zon 2 för mätning 

av persontäthet. Delar av figuren är tagen från rapporten av Frantzich et al. (2007). 

Totalt deltog 42 stycken studenter och av dessa var 7 stycken kvinnor och resterande 35 var 

män. I viss utsträckning varierades fördelningen mellan män och kvinnor i de fyra olika 

scenariorna på grund av att personer tillkom eller gick ifrån försöksplatsen. Åldern på 

personerna har uppskattats till mellan 20 och 30 år.  

8.2.4.1 Gånghastighet 

Gånghastigheten för personerna bestämdes genom att låta en person i taget passera korridoren 

och öppningen. Korridorens längd dividerades sedan med den tid det tog för en person att gå 

samma sträcka. I Tabell 6 visas den uppmätta gånghastigheten fördelat på andel av totala 

antalet personer. 

 
Tabell 6: Utdrag från Tabell 14 i rapporten av Frantzich et al. (2007). Den uppmätta gånghastigheten fördelat på 

andel av totala antalet personer. 

Gånghastighet [m/s] Andel [%] 

<1,0 0 

1,0–1,1 1 

1,1–1,2 0 

1,2–1,3 0 

1,3–1,4 8 

1,4–1,5 7 

1,5–1,6 22 

1,6–1,7 23 

1,7–1,8 23 

1,8–1,9 12 

1,9–2,0 2 

2,0–2,1 1 

>2,1 0 
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8.2.4.2 Flöde genom öppningen 

I försöket beräknades flödet genom öppningen genom att dividera antalet personer som 

passerade öppningen med tiden. Det ger ett flöde med enheten pers/s. Även det specifika 

flödet bestämdes utifrån flödet. Genom att dividera det ovannämnda flödet med bredden på 

öppningen, det vill säga med 0,6 m, 0,75 m, 0,9 m och 2x0,75 m, ges det specifika flödet. Det 

specifika flödet används för att kunna jämföra respektive beräkningsmodells flöde mellan 

scenariorna.   

8.2.4.3 Persontäthet 

Innan nämndes att mätningar på persontätheten utfördes för zon 1 och zon 2 i försöket. 

Persontätheten för respektive zon bestämdes genom att för varje tidssteg, i det här fallet varje 

sekund, dividera antalet personer som befann sig i zon 1 respektive zon 2 med deras area, det 

vill säga 2,88 m
2
. Baserat på de framräknade värdena för varje sekund beräknades sedan ett 

medelvärde på persontätheten för respektive zon för de olika scenariorna.   
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9 Simuleringar i Pathfinder 
Utifrån föregående kapitels redovisning av de försök som ligger till grund för valideringen av 

Pathfinder följer nu ett kapitel som visar simuleringarna i Pathfinder och hur uppbyggnaden 

av dessa har gått till för att efterlikna försöken från grupp 1 och 2.   

9.1 Simuleringar av försök grupp 1 

9.1.1 Försök 1A 

Försöket gick ut på att en person skulle förflyttas 40 m. Korridoren som ska simuleras i 

Pathfinder har med hänsyn på personens bredd förlängts med 0,5 m. I Pathfinder ansätts 

nämligen en radie på personen som är 0,5 m och för att sträckan ska bli exakt 40 m till 

utgången sätts längden på korridoren till 40,5 m. I Figur 14 ses simuleringen i Pathfinder av 

försök 1. 

 

 
Figur 14: Pathfinders simulering från försök 1A. Förflyttning av en person längs en 40 m lång korridor. 

9.1.2 Försök 1B och försök 1C 

Försök 1B och försök 1C är identiskt uppbyggda, den enda skillnaden är riktningen som 

personen färdas i, därav presenteras försöksuppställningen för de båda försöken under samma 

rubrik. Figur 15 och Figur 16 presenterar Pathfinders simulering av försöken. Plattformarna i 

övre samt nedre delen av trappan har ingen inverkan på försöken, det vill säga påverkar inte 

beräkningen av utrymningstiden av personen. Anledningen att plattformarna finns med är att i 

Pathfinder måste en trappa ha två plan där den kan fästas mellan.  

 

 
Figur 15: Pathfinders simulering av försök 1B. Personen ska förflytta sig med en konstant gånghastighet uppför en 

trappa. 
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Figur 16: Pathfinders simulering av försök 1C. Personen ska förflytta sig med en konstant gånghastighet nedför en 

trappa. 

9.1.3 Försök 1D 

Simuleringen från Pathfinder för försök 1D kan ses i Figur 17. Eftersom tanken med försöket 

är att undersöka programmets förmåga att hantera begränsningar i flödet är det främst SFPE-

mode som är intressant i detta fall. Att även Steering-mode har använts är endast till för 

jämförelse. Bredden på dörren i försöket har satts till den effektiva bredden i Pathfinder. Detta 

för att hela öppningens bredd ska kunna används. Personerna i försöket är placerade i en 

enhetlig formation i rummet för att uppfylla den höga persontätheten som efterfrågas i 

försöket. Flödet i programmet beräknas genom att antalet personer divideras med den tiden 

som en öppning anses vara ”aktiv”. En öppning är aktiv efter att den första personen har gått 

genom öppningen till dess att den sista personen har passerat.  

 

 
Figur 17: Pathfinders simulering av försök 1D. 150 personer ska förflytta sig genom dörröppningen som är 1 m bred. 
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9.2 Simuleringar av försök grupp 2 

9.2.1 Försök 2A 

Simuleringarna från Pathfinders försöksuppställningar från försök 2A kan ses i Figur 18 och 

Figur 19. För att efterlikna det verkliga försöket i så hög grad som möjligt har det även i 

Pathfinder valts att hälften av försökspersonerna består av kvinnor och den andra av män. Det 

är endast storleken på personerna som ändras beroende på om det är en kvinna eller man, 

samtliga personer i försöket från Pathfinder har ansatts med samma gånghastighet. I försöket 

används en gånghastighet på 1,19 m/s för respektive person, det är ett förbestämt värde som 

programmet använder. Placeringen av deltagarna har skett slumpmässigt i programmet och i 

det första försöket finns ingen tendens till enhetlig uppställning hos personerna, se Figur 18.  

 

I det andra försöket när personerna ska gå nedför trappan finns en enhetlig uppställning hos 

personerna enligt Figur 19. Att personerna har en enhetlig uppställning eller inte spelar ingen 

roll då det intressanta i försöket är flödet enbart i trappan och i båda fallen bildas en kö 

framför trappan och ett jämt flöde sker. En avvikelse från det verkliga försöket är att i 

Pathfinders simuleringar har det inte tagits någon hänsyn till att personerna känner varandra 

och därför har de ett längre avstånd till varandra. 

 

Från det verkliga försöket beskrivs att det inte är hela trappan som mätningar har utförts på 

utan endast en del. Det har därför i Pathfinder används en trappa som motsvarar den del som 

mätningar har utförts på, det vill säga 5,1 m. Den effektiva bredden som använts i försöket 

stämmer med den effektiva bredden som har använts i Pathfinder, det vill säga 1,36 m. Likaså 

måtten på sättsteg och plansteg stämmer väl överens mellan Pathfinders försök och det 

verkliga. I simuleringarna är varje våningsplan cirka 25 m
2
 och trappan löper mellan de två 

planen enligt Figur 18 och Figur 19. Anledningen till att våningsplanen är så pass stora är för 

att det inte ska uppstå trängsel innan och efter trappan. 

 

 
Figur 18: Pathfinders simulering av första delen i försök 2A. I försöket förflyttar sig personerna uppför trappan. 
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Figur 19: Pathfinders simulering av andra delen i försök 2A. I försöket förflyttar sig personerna nedför trappan. 

9.2.2 Försök 2B 

Precis som i försök 2A består hälften av försökspersonerna av kvinnor och den andra av män. 

Som nämndes innan är det endast storleken på personerna som ändras beroende på om det är 

en kvinna eller man och gånghastigheten hos personerna påverkas inte av könsfördelningen. 

Simuleringen av försöket när 91 stycken personer ingår kan ses i Figur 20 och när 61 stycken 

ingår kan ses i Figur 21. Även i detta försök spelar inte personernas uppställning någon roll då 

det endast är intressant att undersöka flödet genom trappan. Det förbestämda värdet, 1,19 m/s, 

på gånghastigheten har ansatts på respektive person. Beräkning av flödet samt den totala tiden 

det tar för att samtliga personer ska ha förflyttats nedför trappan har gjorts från det att första 

personen anländer till trappan till dess att sista personen lämnar det sista trappsteget.  

 

När försöket har efterliknats i Pathfinder ansätts trappans längd till 2,1 m, vilket motsvarar 

den längd som har använts i det verkliga försökets mätningar. Den effektiv bredd på 2,25 m 

används för trappan både i programmet och i det verkliga försöket. På samma sätt 

överensstämmer trappans sättsteg och plansteg med programmet och verkligheten. I 

simuleringen har två plan byggts upp med en area på cirka 100 m
2
 vardera. Anledningen till 

att rummet nedanför trappan är så pass stort är för att ingen påverkan på grund av rummets 

geometri ska finnas utan endast trappans geometri ska begränsa flödet.  

 

 
Figur 20: Pathfinders simulering av försök 2B. Figuren visar den delen av försöket när 91 personer ska förflytta sig 

nedför trappan. 
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Figur 21: Pathfinders simulering av försök 2B. Figuren visar den delen av försöket när 61 personer ska förflytta sig 

nedför trappan. 

9.2.3 Försök 2C 

Försöksuppställningen i Pathfinder grundar sig från det verkliga försökets uppställning från 

Figur 10. Simuleringen från Pathfinder kan ses i Figur 22. Vid jämförelse mellan geometrin i 

försöksuppställningarna kan det ses att det inte framgår vilken storlek rummet har, där 

personerna vistas i, från det verkliga försöket. Där har antagande gjorts i Pathfinder som 

baseras på antalet personer och att persontätheten inte ska bli allt för hög. Detta har ingen 

påverkan på resultatet för flödesberäkningarna genom öppningen utan avsikten är att kö ska 

bildas i anslutning till öppningen så att flödet baseras helt på bredden av öppningen. Likaså 

gäller för det anslutande rummet efter öppningen i Pathfinder. Rummet påverkar inte 

beräkningarna på flödet genom öppningen utan är endast till för att simuleringarna i 

Pathfinder ska avslutas när personerna har passerat den yttersta utgången. Bredden på 

öppningen i Pathfinder är precis som den effektiva bredden i det verkliga försöket. 

 

Personerna i Pathfinder är jämt fördelade mellan män och kvinnor. Placeringen av personerna 

i startskedet är slumpmässigt gjort av programmet då det inte framgår från det verkliga 

försöket hur personerna var placerade innan utrymning började ske. Det enda av intresse är 

flödet genom öppningen så placeringen av personerna ska inte spela någon större roll så länge 

som det bildas kö framför öppningen och att flödet begränsas av öppningsbredden.  

 



 

34 

 

 
Figur 22: Pathfinders simulering av försök 2C. Figuren visar uppbyggnaden av AF:s lokal i Lund där försöket ägde 

rum. 

9.2.4 Försök 2D 

Det framgår klart och tydligt hur genomförandet och försöksuppställningen av försök 2D har 

gått till i rapporten av Frantzich et al. (2007) och från Figur 13 visas tydligt geometrin med 

måttsättningar. Försöksuppställningen i Pathfinder var därför inga svårigheter att efterlikna. 

Som nämnts innan i avsnitt 8.2.4 genomfördes fyra olika scenarier med endast 

öppningsbredden som variation. I Figur 23 visas Pathfinders uppbyggnad av försöket där den 

vänstra bilden illustrerar scenario 1 till 3, enda skillnaden är att öppningsbredden varierar 

beroende på det aktuella scenariot. Den högra bilden visar scenario 4 där det framgår att det 

finns två stycken öppningar med en bredd på 0,75 m per öppning och en avskiljande del 

mellan öppningarna.  
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Figur 23: Pathfinders simulering av samtliga fyra scenarior från försök 2D. Den vänstra bilden visar simuleringarna 

för scenario 1-3 med en öppningsbredd som varierar mellan 0,6, 0,75 och 0,9 m. Bilden till höger visar scenario 4 med 

en öppningsbredd som är 2x0,75 m. 

I det verkliga försöket framgår inte tydligt hur personerna, som ska genomföra försöket, är 

placerade innan de påbörjar förflyttning genom korridoren. I Pathfinder har ett rum byggts 

upp innan korridoren börjar för att samtliga personer ska vara i nära anslutning till den. Det 

viktiga är att få ett jämnt flöde in i korridoren så inga onödiga pauser uppstår innan eller i 

korridoren, detta har även kunnat observeras i Pathfinders simuleringar av försöket. Vidare 

har korridoren byggts upp av tre olika rum istället för att bestå av ett enda. Varje zon i 

korridoren definieras som ett rum i Pathfinder. Eftersom intresse av persontätheten finns för 

två olika zoner i korridoren gör detta att uppdelningen måste göras för att kunna kontrollera 

antalet personer som befinner sig i varje rum vid olika tider samt totala tidsåtgången när 

personerna passerar dessa rum.  Uppdelningen av korridoren gör det också lättare att få 

datainformation om vid vilken tid personerna anländer in i korridoren samt går ut genom 

öppningen.  
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För personfördelningen framgår det från försöket att det är 7 kvinnor respektive 35 män samt 

att vissa avsteg avseende på fördelningen under försökets gång har kunnat observeras. Hänsyn 

för detta avsteg har inte gjorts i Pathfinder utan en fördelning på 7 respektive 35 hålls under 

samtliga fyra scenarior.  

9.2.4.1 Gånghastighet 

I Tabell 6 framgår personernas respektive gånghastighet som andelen av det totala antalet 

personer. Tabellen har legat som underlag när gånghastigheten har ansatts för personerna i 

Pathfinder. Förenklingar och antaganden när det kommer till valet av gånghastigheten för 

respektive person förekommer. Exempelvis har gånghastigheter som har personandel 1 % inte 

tagits med för personer i Pathfinder då detta utgör en väldigt liten del av totala personantalet. 

Tabell 7 visar personantal med respektive gånghastighetsfördelning som har ansatts i 

Pathfinder. 

 
Tabell 7: Ansatta gånghastigheter och fördelning som gjorts i Pathfinders simulering av försök 2D. 

Gånghastighet [m/s] Fördelning mellan könen [st] 

 Kvinnor Män 

1,3  1 3 

1,4  1 2 

1,5  1 8 

1,6  2 8 

1,7  1 9 

1,8  1 4 

1,9  0 1 

Totalt 7 35 

 

För samtliga scenarier i Pathfinder har samma fördelning mellan kön på personer och 

gånghastighet använts. Detsamma gäller för placeringen av personerna innan försökets början, 

vilket kan ses i Figur 23, även detta är ett avsteg från det verkliga försöket då det framgår att 

ordningen på personerna varierade efter varje gång de passerade genom korridoren och 

öppningen.  

 

Den efterfrågade totala utrymningstiden, flödet genom öppningen, specifika flödet genom 

öppningen samt persontätheten för zon 1 och zon 2 har kunnat beräknas och analyserats 

utifrån de utdatafiler som Pathfinder skapar och som nämnts i avsnitt 7.8. 

9.2.4.2 Flödet genom öppningen 

Det specifika flödet baseras på det aktuella flödet genom dörren för ett givet scenario 

dividerat med den effektiva bredden på dörren som scenariot gäller för. Flödet genom dörren 

läses av som nämnts innan från den sammanställda utdatafilen.  
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9.2.4.3 Persontäthet 

Speciellt ska nämnas för beräkningarna av persontätheterna i zon 1 och zon 2. Utifrån de 

Excelfiler Pathfinder skapar vad avser data från ”rum” ges information, för varje tidssteg, om 

hur många personer som befinner sig i de definierade rummen från simuleringarna. Ett 

medelvärde beräknas fram för hur många personer som i snitt befinner sig i zon 1 respektive 

zon 2 under hela utrymningsförloppet. Medelvärdet divideras med arean för zonerna, som i 

fallet för försök 2D är 2,88 m
2
 för både zon 1 och 2. En sammanställning av de Excelfiler som 

visar förändringen av antalet personer vid varje angivet tidssteg för zon 1 och 2 för 

simuleringen av försök 2D kan ses i Bilaga B. Se avsnitt 7.8 för de olika Excelfiler Pathfinder 

skapar efter en simulering 
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10 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras de resultat som de olika modellerna har beräknat samt presenteras 

mätningar från verkliga försöken. Utifrån kapitlen ovan redovisas resultatet för varje försök 

för sig samt att det utförs en kortare analys av resultatet. 

10.1 Försök 1A 

I försöket beräknades tiden det tar för en person att gå 40 m med en ansatt gånghastighet på 1 

m/s. Beräkningsmodeller som användes i försöket var SFPE-mode, Steering-mode och 

Boverkets handberäkning. Resultatet från beräkningarna redovisas i Tabell 8. Det kan ses i 

tabellen att samtliga tre beräkningsmodeller uppvisar rimliga värden gentemot det förväntade 

resultatet, den största avvikelsen är 0,4 s och det är för Boverkets handberäkningsmodell. 

SFPE-mode gav ett värde som exakt stämde med det förväntade. 

 
Tabell 8: Beräkningsresultat på utrymningstid av SFPE-mode, Steering-mode och Boverkets handberäkning för 

försök 1A. 

Beräkningsmodell Utrymningstid [s] 

SFPE-mode 40,0  

Steering-mode 40,2  

Boverket 40,4 

 

Anledningen till att Seering-mode uppvisar en utrymningstid som skiljer med 0,2 s från värdet 

som kan förväntas är att modellen tar hänsyn till acceleration, detta nämns utförligare i kapitel 

7.7.1. Det tar således 0,2 s för personen att uppnå den maximala gånghastigheten på 1 m/s.  

10.2 Försök 1B 

I försök 1B genomfördes beräkningar på den totala utrymningstiden det tar för en person att 

utrymma uppför en trappa. Pathfinders två beräkningsmodeller samt Boverkets 

handberäkningar genomfördes för försöket. Resultatet från respektive beräkningsmodell 

redovisas i Tabell 9. Utrymningstiden från Pathfinders två beräkningsmodeller uppvisar nära 

identiska resultat medan Boverkets beräkningar frångår med en utrymningstid som är cirka 

3,5 s längre.  

 
Tabell 9: Beräkningsresultat på utrymningstid av SFPE-mode, Steering-mode och Boverkets handberäkning från 

försök 1B. 

Beräkningsmodell Utrymningstid [s] 

SFPE-mode 12,9  

Steering-mode 13,1  

Boverket 16,7 
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10.3 Försök 1C 

Beräkningar för den totala tiden det tar för en person att utrymma nedför en trappa 

genomfördes i försök 1C. Pathfinders beräkningsmodeller samt Boverkets handberäkningar 

genomfördes för försöket. Resultatet från försöket kan ses i Tabell 10. Utrymningstiden från 

Pathfinders två beräkningsmodeller samt Boverkets beräkningar uppvisar nära identiska 

resultat med varandra. Det skiljer endast 0,4 s mellan den lägsta utrymningstiden och den 

högsta. Modellernas resultat på utrymningstid anses vara så pass likvärdiga att differensen 

mellan dem kan försummas.  

 
Tabell 10: Resultat från beräkningarna på utrymningstid av SFPE-mode, Steering-mode och Boverkets 

handberäkning från försök 1C. 

Beräkningsmodell Utrymningstid [s] 

SFPE-mode 12,9  

Steering-mode 13,1  

Boverket 13,3 

10.4 Försök 1D 

SFPE-mode, Steering-mode och Boverkets handberäkningar användes för att beräkna den 

totala utrymningstiden i försöket när 150 personer utrymmer genom en utrymningsdörr som 

är 1 m bred.  Resultatet för försöket redovisas i Tabell 11. I tabellen redovisas även det 

uppmätta flödet genom utrymningsdörren för respektive beräkningsmodell. För Boverkets 

handberäkningar genomfördes två olika beräkningar. Den första där det antas att personerna 

inte känner till vad som finns på andra sidan dörröppningen, det vill säga att det är en okänd 

dörr. Den andra beräkningen baseras på att det är en känd dörr där personerna vet vad som 

finns på andra sidan.  

 
Tabell 11: Resultat från beräkningarna på utrymningstid och flöde av SFPE-mode, Steering-mode och Boverkets 

handberäkning från försök 1D. 

Beräkningsmodell Utrymningstid genom 

utrymningsdörr [s] 

Flöde genom 

utrymningsdörr 

[pers/s] 

SFPE-mode 112,9  1,3 

Steering-mode 90,4  1,7  

Boverket Okänd dörr 200,0 0,75 

Känd dörr 136,3 1,1 

Dörr enligt Pathfinders 

SFPE-mode* 

113,6 1,3 

* SFPE-modes förbestämda värde på flöde genom en utrymningsdörr, dvs 1,32 pers/sm 

effektiv dörrbredd (Pathfinders Technical Reference, 2011). 

 

Det kan ses i Tabell 11 att den totala utrymningstiden är direkt beroende av flödet genom 

utrymningsdörren. Ju större värde på flödet desto kortare utrymningstid och vise versa. 

Kortast utrymningstid gav Steering-mode och längst utrymningstid gav Boverkets 

handberäkning för värden på okänd dörr. Det skiljer strax över en minut mellan Boverkets 

handberäkningar beroende på om det används värden för en känd eller okänd dörr. Om SFPE-

modes förbestämda flödesvärde genom dörrar används med Boverkets handberäkningar, det 

vill säga 1,32 pers/sm effektiv dörrbredd (Pathfinders Technical Reference, 2011), ges en 

utrymningstid som när som på 0,5 s överensstämmer med SFPE-modes beräkningar.  
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Flödet för respektive beräkningsmodell i Pathfinder kan ses i Figur 24 och Figur 25. För både 

SFPE-mode och Steering-mode varierar det genomsnittliga flödet mellan 1 pers/s och 2 pers/s. 

Steering-mode har två pikar där flödet uppgår till 3 pers/s och det är vid 25 s respektive 55 s 

efter att utrymningsförloppet har startat.  

 

 
Figur 24: SFPE-modes flöde som funktion av tiden genom dörröppningen för försök 1D. 

 

 
Figur 25: Steering-modes flöde som funktion av tiden genom dörröppningen för försök 1D. 
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Figur 26 visar resultatet över antalet personer som får stå i kö framför dörröppningen för 

SFPE-mode. Maximalt antal personer som står i kön är 108 stycken och det är vid en tid på 35 

s in i utrymningsförloppet. Resultatet över köbildningen kan anses vara rimligt då ett väldigt 

stort antal personer redan efter en kort tid blir stående i kö. Exempel på situationer där detta 

faktiskt kan uppstå är i lokaler för diskotek eller uteställen. Där vistas ett stort antal personer 

på en relativt liten yta och om utrymning skulle bli aktuellt kommer samtliga personer behöva 

röra sig mot utrymningsvägarna och det bildas snabbt kö.  

 

 
Figur 26: Köbildningen, i antal personer, som uppstår framför dörröppningen i utrymningssituationen för försök 1D. 

10.5 Försök 2A 

Vid försök 2A som utfördes på LTH mättes flödet genom en trappa. Resultatet av flödet från 

LTH:s försök, Pathfinders två beräkningsmodeller samt Boverkets handberäkning kan ses i 

Tabell 12. Beräkningar på tiden det tar för den första personen att förflytta sig genom trappan 

genomfördes för samtliga beräkningsmodeller och finns redovisat i tabellen. Detta på grund 

av begränsningar i Boverkets handberäkningar att beräkna utrymningstid för flera personer 

som samtidigt förflyttar sig i en trappa. I det verkliga försöket saknas dock mätningar för 

denna del. Utförandet och tillvägagångssätt av Boverkets handberäkningar kan ses i Bilaga A.   
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Tabell 12: Beräkningsresultat för utrymningstid och flöde från SFPE-mode, Steering-mode, Boverkets 

handberäkning och verkligt försök för försök 2A. 

Beräkningsmodell Gångriktning  Utrymningstid genom 

trappan för en 

person* [s] 

Flöde genom trappan 

(medelvärde) [pers/s] 

SFPE-mode Uppför 6,2 1,9  

Steering-mode Uppför 5,5 2,1  

Boverket Uppför 8,5 -** 

Verkligt försök Uppför - 1,4  

SFPE-mode Nedför 6,2 1,9  

Steering-mode Nedför 5,5 2,3 

Boverket Nedför 6,8 1,4 

Verkligt försök Nedför - 2,1  

*Endast tiden det tar för den första personen att gå uppför/nedför trappan har beräknats. 

**I Tabell 7 (Utrymningsdimensionering, 2006) från Boverket saknas värde på flöde uppför 

trappa. 

 

I Tabell 12 kan det ses att en kortare utrymningstid genom trappan för den första personen ges 

för Pathfinders beräkningsmodeller gentemot Boverkets, där Steering-mode är den modell 

som ger den absolut lägsta tiden. Resultatet visar ingen påtaglig skillnad om personen 

förflyttar sig uppför alternativt nedför trappan. Figur 27 redovisar SFPE-modes och Steering-

modes resultat på antalet personer som befinner sig i trappan under varje sekund. Pathfinders 

beräkningsmodeller, vare sig det är uppför eller nedför trappan, uppvisar likartade grafer på 

personantalet i trappan. Detta kan ses i den vänstra delen av grafen, när personantalet öka i 

trappan. Den högra delen, när personantalet minskar, kan det istället ses att respektive 

beräkningsmodell uppvisar likvärdiga resultat vare sig det är uppför eller nedför trappan på 

förändringen av personantalet. Det kan ses i figuren att samtliga 10 personer befinner sig i 

trappan vid samma tidpunkt för alla fyra beräkningar. En avvikelse är för SFPE-modes 

beräkning uppför trappan där samtliga 10 personer befinner sig i trappan under 2 s jämfört 

med de andra beräkningarna. En annan påtaglig skillnad mellan beräkningarna är tidpunkten 

när det inte längre finns några personer i trappan. Eftersom alla beräkningar börjar vid samma 

tidpunkt men slutpunkten är olika för modellerna skiljer således den totala utrymningstiden 

genom trappan. Kortast utrymningstid ges av Steering-mode både nedför och uppför trappan 

på en total tid av 11 s respektive 12 s. SFPE-modes två beräkningar har en total utrymningstid 

på 13 s vardera.   

 

Differensen på utrymningstid för samtliga fyra beräkningar är inte stor då det endast skiljer 

som högst ett per sekunder på en total utrymningstid där 10 personer förflyttar sig i en trappa 

som är strax över 5 m lång.  
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Figur 27: Antalet personer som befinner sig i trappan som en funktion av tiden av SFPE-modes och Steering-modes 

beräkningar för försök 2A. 

 

Vidare kan det ses i Tabell 12 att Boverkets handberäkningar visar en aningen kortare tid för 

personen som förflyttar sig nedför en trappa än uppför. Det kan också ses att flödet påverkar 

direkt utrymningstiden. Dock uppvisar Steering-mode att samma utrymningstid ges för 

simuleringen uppför och nedför trappan trots en avvikelse i flödet.  

10.6 Försök 2B 

SFPE-mode, Steering-mode och Boverkets beräkningsmodeller har genomförts för försök 2B 

och resultatet för försöket kan ses i Tabell 13. Försöket genomfördes på AF i Lund där 

utrymningstiden för samtliga personer och flödet mättes nedför en trappa vid två tillfällen. 

Vid det första tillfället deltog 91 personer och i det andra 61 personer. Ytterligare en 

beräkning har genomförts med dessa beräkningsmodeller och det är utrymningstiden genom 

trappan för den första personen. Dock saknas data för mätningen i det verkliga försöket. Lika 

så finns ingen möjlighet att utföra Boverkets handberäkningar på den totala utrymningstiden 

för samtliga personer. 
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Tabell 13: Beräkningsresultat på utrymningstid genom trappan samt personflödet från försök 2B. 

Beräkningsmodell Antal 

personer [st] 

Utrymningstid 

genom trappan 

för samtliga 

personer [s] 

Utrymningstid 

genom trappan 

för en person* 

[s] 

Flöde genom 

trappan 

(medelvärde) 

[pers/s] 

SFPE-mode 91  34,6  2,2 2,65  

Steering-mode 91  27,2  2,0 3,3  

Boverket 91  - 4,2 2,25 

Verkligt försök 91  83  - 1,11 

SFPE-mode 61  23  2,2 2,65 

Steering-mode 61  18,5  2,0 3,3  

Boverket 61  - 4,2 2,25 

Verkligt försök 61  52  - 1,17 

*Endast tiden det tar för den första personen att gå nedför trappan har beräknats. 

10.6.1 Total utrymningstid genom trappan för samtliga personer 

Vid en vidare analys av den totala utrymningstiden genom trappan för samtliga personer kan 

det ses i Tabell 13 att Steering-mode ger den kortaste utrymningstiden. Detta gäller för både 

försöket med 91 personer och 61 personer. Något längre tid ger SFPE-mode och längst tid för 

utrymning gav det verkliga försöket. I tabellen kan det ses att mätningar av utrymningstiden 

från det verkliga försöket uppgår till över den dubbla totala utrymningstiden jämfört med 

Pathfinders två beräkningsmodeller. 

10.6.2 Utrymningstid genom trappan för en person 

Resultatet av utrymningstiden genom trappan för den första personen återspeglar det resultat 

som redovisades för den totala utrymningstiden. Det vill säga att för beräkningsmodellen som 

gav den kortaste totala utrymningstiden gav även den kortaste utrymningstiden för den 

enskilda personen. Det kan även konstateras att antalet personer inte har någon inverkan på 

utrymningstiden genom trappan för en person då lika resultat har uppvisats för respektive 

beräkningsmodell för de båda tillfällena när personantalet varierades. Boverkets 

handberäkning var den modell som gav den längsta utrymningstiden för den första personen 

med nästan en dubbelt så lång utrymningstiden jämfört med Pathfinders två 

beräkningsmodeller. Vad gäller SFPE-mode och Steering-mode uppvisas nära identiska 

resultat på utrymningstiden för den första personen.  

10.6.3 Flöde genom trappan 

Flödet, som nämnts innan, påverkar direkt utrymningstiden. Det resulterar i att för Steering-

mode som har det högsta flödet då även har den kortaste utrymningstiden. Något lägre flöde 

gav SFPE-mode och till lika en något längre utrymningstid. Boverkets handberäkning på 

flödet är beroende på den effektiva bredden på trappan, se Bilaga A för flödesberäkningen av 

Boverkets handberäkningsmodell. För de tre nämnda beräkningsmodellerna visar Tabell 13 

att flödet inte påverkas av antalet personer. Resultatet för respektive beräkningsmodell är 

precis samma oberoende på om det är 91 personer eller 61 personer. Däremot avviker flödet 

för det verkliga försöket när personantalet varieras. Flödet som uppmätts från det verkliga 

försöket är aningen högre när 61 personer deltog gentemot när 91 personer deltog.   
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10.7 Försök 2C 

Vid utrymningsförsöket på en av AF:s lokaler efter en avslutat teaterföreställning 

genomfördes mätningar på flödet som uppstod genom dörröppningen. Även mätningar på den 

totala utrymningstiden genomfördes vid tidpunkten. Resultatet från försöket redovisas i Tabell 

14. Vid observation av Pathfinders 3D simulering kan det uppmärksammas tydliga 

köbildningar framför dörröppningen och det framgår klart att det är bredden på öppningen 

som begränsar flödet, vilket även var tanken med försöket. Pathfinders simuleringsresultat 

samt Boverkets handberäkningar på både utrymningstid och flöde för scenariot kan ses i 

tabellen. Pathfinders Steering-mode var den modell som gav kortaste utrymningstiden och då 

även högsta flödet genom dörröppningen.  

 

Vad gäller SFPE-mode gav modellen något lägre flöde och därav längre utrymningstid. 

Resultatet som SFPE-mode uppvisar vad avser utrymningstid och flöde stämmer väldigt bra 

med det uppmätta resultatet från det verkliga försöket. Boverkets handberäkning på 

utrymningstid var det resultat som avvek mest från det uppmätta resultatet. Vid tillämpning av 

Boverkets handberäkning på flödet så baseras beräkningarna helt på produkten av 

dörröppningens effektiva bredd och ett förbestämt personflöde på dörrar i allmänhet. Se 

Bilaga A för Boverkets handberäkningar på utrymningstid och flöde för försök 2C. 

 
Tabell 14: SFPE-modes, Steering-modes och Boverkets beräkningsresultat för försök 2C samt mätning från det 

verkliga försöket på utrymningstid och flöde genom dörren. 

Beräkningsmodell Utrymningstid genom dörren [s] Flöde [pers/s] 

SFPE-mode 42,1  1,2 

Steering-mode 33,1  1,5  

Boverket 51,5 0,99 

Verkligt försök 41  1,25  

 

10.8 Försök 2D 

Försök 2D består av fyra olika scenarior där bredden på öppningen i slutet av en korridor är 

den faktor som skiljer scenariorna från varandra, i övrigt är försöksuppställningen helt 

identisk mellan scenariorna. Beräkningarna har utförts på den totala tiden det tar för samtliga 

personer att färdas genom korridoren och öppningen, flödet som uppstår i öppningen samt 

persontätheten i två områden precis innan öppningen. De beräkningsmodeller som utförts för 

samtliga scenarior i försöket är Pathfinders två beräkningsmodeller, SFPE-mode och Steering-

mode. Resultaten från beräkningsmodellerna kan ses i Tabell 15. I samma tabell redovisas 

även resultatet från mätningarna i det verkliga försöket. 

10.8.1 Total utrymningstid 

Vid en analys av respektive beräkningsmodell kan det ses i Tabell 15 att den totala 

utrymningstiden minskar med ökad bredd på öppningen, vilket stämmer väldigt väl med vad 

som kan förväntas. Vidare vid jämförelse av resultatet på den totala utrymningstiden mellan 

SFPE-mode, Steering-mode och det verkliga försöket framgår från tabellen att SFPE-mode är 

den beräkningsmodell som ger längst utrymningstid för samtliga fyra scenariorna. I scenario 2 

och 4 uppvisar det verkliga försöket en längre utrymningstid än vad beräkningarna från 

Steering-mode gör. Steering-modes beräkningar stämmer väl med resultatet från det verkliga 

försöket i scenario 1 och 3 medan SFPE-mode har ett närmare värde för scenario 4.  
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10.8.2 Flöde genom öppningen 

Det kan ses i Tabell 15 att flödet ökar med ökad bredd på öppningen för respektive 

beräkningsmodell, däremot uppvisar flödet ingen linjär ökningsgrad då bredden på öppningen 

varieras. För scenario 1-3 är SFPE-mode den beräkningsmodell som ger det lägsta flödet 

genom öppningen. Därefter kommer resultatet på flödet som uppmättes vid det verkliga 

försöket och högst flöde ger Steering-modes beräkningssätt. Scenario 4 skiljer sig en aning 

från de övriga scenariorna. Där ger det verkliga försökets uppmätta värde det lägsta flödet 

men precis som för de andra scenariorna är det Steering-mode som ger det högsta. En påtaglig 

faktor som har uppmärksammats som bidrar till att scenario 4 uppvisar något avvikande 

resultat jämfört med de övriga scenariorna är personfördelningen mellan de två öppningarna. I 

Steering-mode uppvisas en jämn fördelning mellan personerna och de två öppningarna. Det 

vill säga att lika många personer väljer att gå genom de två öppningarna. I SFPE-mode skiljer 

sig fördelningen, där väljer 19 personer att gå genom den vänstra öppningen och 23 personer 

genom den högra. Det resulterar i olika flöden i öppningarna för SFPE-modes beräkningar 

och ett lägre resultat uppvisas därför för flödet i SFPE-mode än i Steering-mode. En följd av 

ett lägre flöde är en längre total utrymningstid. 

 

För att få ett värde på flödet som kan användas vid jämförelse mellan scenariorna har 

beräkningar utförts för att få fram det specifika flödet genom respektive öppning. Resultatet 

kan ses i Tabell 15. SFPE-mode uppvisar ett likvärdigt värde på det specifika flödet för 

samtliga fyra scenariorna. Steering-modes resultat på det specifika flödet varierar mellan 1,7–

2,1 pers/sm. Resultatet av mätningarna från det verkliga försöket har så när som på 0,1 

pers/sm likvärdiga värden mellan scenario 1-3. Ett något lägre värde på det specifika flödet 

uppvisas för scenario 4.  

10.8.3 Persontäthet 

Generellt kan det ses i Tabell 15 att persontätheten för både zon 1 och zon 2 minskar ju 

bredare korridorens öppning är. Persontätheten skiljer sig inte allt för mycket mellan zonerna 

för de olika scenariorna. Zon 2 har överlag något högre värde på persontäthet än vad zon 1 har. 

Ett något lägre värde på persontätheten för de olika beräkningsmodellerna ges i scenario 4. 

Steering-mode har tendensen, i fall där Pathfinders två beräkningsmodeller inte uppvisar 

samma värden, att uppvisa ett något mer likvärdigt resultat till värdet från mätningarna av det 

verkliga försöket än vad SFPE-mode har. I scenario 1 och 3 gav både SFPE-mode och 

Steering-mode likvärdiga resultat för zon 1 och helt överensstämmande resultat för både zon 1 

och zon 2 för scenario 3.  
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Tabell 15: SFPE-modes och Steering-modes beräkningsresultat samt uppmätta värden för försök 2D där varje 

scenario presenteras var för sig. Tabellen visar beräkningar på totala utrymningstiden genom korridoren, flödet 

genom öppningen, det specifika flödet samt persontätheten för zon 1 respektive zon 2. 

Scenario Beräknings

modell 

Total 

utrymningstid 

genom 

korridoren [s] 

Flöde genom 

öppningen 

[pers/s] 

Specifika 

flödet  

genom 

öppningen 

[pers/sm] 

Persontäthet 

[pers/m
2
] 

Zon 1 Zon 2 

1 SFPE-mode 58,5  0,8  1,3  1,5  1,6  

Steering-

mode 

43,4  1,2  2,0  1,5  1,9  

Verkligt 

försök 

43  1,1  1,7 1,8  1,8  

2 SFPE-mode 48,1  1,0  1,3 1,5  1,6 

Steering-

mode 

32,6  1,6  2,1  1,6  1,7  

Verkligt 

försök 

37  1,3  1,7  2,0  1,8  

3 SFPE-mode 41,2  1,2  1,3  1,4  1,6  

Steering-

mode 

30,4  1,8  2,0  1,4  1,6  

Verkligt 

försök 

31  1,6  1,8  1,9  1,7  

4 SFPE-mode 29,4* 1,9** 1,3 1,1  1,5  

Steering-

mode 

22,2 * 2,6** 1,7 1,3  1,5  

Verkligt 

försök 

28  1,8  1,2  1,1  1,1  

*Medelvärde av utrymningstiden genom de båda dörrarna. 

** Summan av flödena för de båda öppningarna. 
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11 Slutsats 
I kapitlet nedan följer ett antal slutsatser som har kunnat dras utifrån det tidigare presenterade 

resultatet och den analys som genomförts i rapporten. Slutsatserna baseras utifrån den tidigare 

nämnda frågeställningen i kapitel 3. 

11.1 Förhållandet mellan Pathfinders beräkningsmodeller samt Boverkets 

handberäkningsmodell 

Den beräkningsmodell som ger upphov till den längsta utrymningstiden är Boverkets 

handberäkningar. Detta kan exemplifieras i det första försöket som utfördes, nämligen försök 

1A. Boverkets handberäkning på utrymningstiden för försöket uppvisar enligt Tabell 8 en tid 

på 40,4 s. Med andra ord ger Boverkets beräkning en utrymningstid som är 0,4 s längre än det 

värde som kan förväntas. Det är nämligen så att utöver förflyttningstiden beräknas även en tid 

till att passera genom dörröppningen, vilket i försöket uppgår till 0,4 s. En påtaglig skillnad 

mellan Boverkets handberäkningar gentemot Pathfinders beräkningsmodeller är just hänsynen 

till tiden det tar att passera genom en dörr, vilket Pathfinder inte gör när det handlar om endast 

en person. 

 

Steering-mode är den beräkningsmodell som ger den absolut snabbaste utrymningstiden och 

det högsta flödet för försök där fler än en person ingår i utrymningen. En viktig faktor till att 

Steering-mode ger snabbast utrymningstid är modellens förmåga att låta personerna i 

simuleringen röra sig fritt i nära anslutning till varandra och att personerna inte stannar upp 

vid trånga passager utan håller ett jämnt flöde. Istället regleras hastigheten för respektive 

person så att de hela tiden rör sig framåt utan några plötsliga stopp. SFPE-mode fungerar som 

så att personerna går med maximal hastighet tills de kommer till en trång passage och där 

måste de stanna upp. Flödet in i passagen regleras utifrån den maximala tillåtna 

persontätheten innanför passagen. Är personflödet fram till passagen högre än vad den är 

genom passagen bildas kö. Resultatet för en sådan situation kan ses för försök 1D i kapitel 

10.4. Figur 24 och Figur 25 visar det beräknade flödet genom dörröppningen i försöket. Det 

framgår att Steering-mode har ett något högre flöde och därav även en kortare utrymningstid. 

I samma försök finns resultatet presenterat i Tabell 11 och där kan det ses att SFPE-mode är 

den beräkningsmodell som bäst stämmer överens med Boverkets handberäkningar.  

 

I situationer där förflyttning sker genom dörröppningar finns Boverkets handberäkningar 

utförda på utrymningstid och flöde och det visar sig att resultatet stämmer bättre överens med 

SFPE-modes resultat än med Steering-modes. Detta kan förklaras genom att likvärdiga 

beräkningsekvationer uppvisas för Boverkets handberäkningar och SFPE-mode. Ekvation (11) 

visar SFPE-modes beräkning på passertid och har samma definition som Boverkets 

handberäkning för ekvation (4), det vill säga tiden det tar för en person att passera genom en 

dörr. Båda ekvationerna har en väldigt stark koppling till antalet personer som ska utrymma. 

Ju fler personer som utrymningstiden ska beräknas för desto längre blir tiden. Nämnaren för 

de två ekvationerna är likvärdiga då de baseras på det specifika flödet och den effektiva 

bredden på dörröppningen. 

 

Vid beräkning av utrymningstid i trappor ger Pathfinders två beräkningsmodeller likvärdiga 

resultat trots att det är två olika beräkningssätt. Detta gäller både när beräkningar utförs för en 

eller flera personer. Steering-mode ger aningen kortare utrymningstid jämfört med SFPE-

mode när det är frågan om flertalet personer som förflyttar sig genom en trappa. Respektive 

beräkningsmodell ger exakt samma resultat om beräkningen utförs på personer som förflyttar 

sig uppför eller nedför en trappa. Boverkets handberäkningsmodell tar istället hänsyn till att 
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personerna håller olika gånghastigheter beroende på om förflyttning sker uppför eller nedför 

en trappa. Detta resulterar i att Boverkets handberäkningar alltid ger högre värden på 

utrymningstid än vad Pathfinder ger. Det ska dock nämnas att problem uppstår när Boverkets 

handberäkningar ska tillämpas på flera personer som ska förflytta sig i en trappa. Ska 

Boverkets handberäkningar utföras på personer som förflyttar sig i trappor måste 

beräkningarna utförs för varje person för sig och endast en person i taget får förflyttar sig i 

trappan. Det är först när en person har passerat genom trappan som nästa person kan påbörja 

sin förflyttning. Med andra ord kan inte Boverkets handberäkningar genomföras på fler 

personer som samtidigt befinner sig i en trappa. 

11.2 Pathfinders beräkningar på förflyttningstid gentemot de verkliga 

försöken 

Det nämndes ovan att Pathfinders två modeller ger likvärdiga resultat när beräkningar utförs 

på en eller flera personer som ska förflytta sig i trappor och att respektive modell inte tar 

hänsyn till om personerna förflyttar sig uppför eller nedför en trappa. I de verkliga försöken 

som nämnts i rapporten kan det istället konstateras att mätningarna på personernas 

förflyttning i trappor är olika beroende på vilken riktning i trappan de går i. Det går alltid 

snabbare för personer att förflytta sig nedför en trappa än uppför.  

 

Ett liknande resonemang som nämns i stycket ovan kan föras i beräkningar för personflödet 

genom trappor, eftersom utrymningstiden återspeglar det beräknade personflödet. För 

samtliga tre beräkningsmodeller kan det konstateras utifrån Tabell 13, försök 2B, att antalet 

personer som ska utrymma inte har någon inverkan på beräkningen av personflödet genom 

trappor. Detta gäller, för Pathfinders beräkningsmodeller, så länge som det sker ett jämnt 

personflöde genom trappan. I övrigt kan det ses i teorikapitlet under 7.5.4 att det specifika 

flödet har ett starkt samband med persontätheten för SFPE-mode. Steering-mode beräknar 

inte personflöde men modellen har en stark koppling till personantalet som påverkar 

gånghastigheten för personerna och då även flödet. För Boverkets handberäkningar kommer 

personflödet aldrig påverkas av antalet personer eftersom beräkningarna utgår från ett fixt 

värde på persontätheten samt den effektiva bredden på trappan, se Tabell 3. Däremot har det 

konstaterats att i en verklig situation kommer antalet personer som ska utrymma ha en 

inverkan på personflödet genom trappan. Det framgår tydligt utifrån resultatet och analysen i 

det tidigare kapitlet att det finns stor skillnad i beräkningarna för personflöde i trappa mellan 

de verkliga försöken, Boverkets handberäkningar och de båda beräkningsmodellerna i 

Pathfinder. 

 

Pathfinders två beräkningsmodeller skiljer sig åt från varandra när det kommer till 

beräkningar på utrymningstid och flöde genom trånga passager som dörrar, öppningar och 

korridorer. I jämförelse med mätningar på utrymningstiden genom dörrar från de verkliga 

försöken kan slutsatsen dras att SFPE-mode ger resultat som bäst stämmer överens med de 

verkliga mätningarna. Däremot när det kommer till utrymningstid och flöde genom korridorer 

med öppning kan Pathfinders två beräkningsmodeller kopplas till den effektiva bredden på 

öppningen. Vid en smal öppning stämmer Steering-modes resultat bättre överens med 

verkliga mätningar och vid bredare öppningar ger SFPE-mode mer överensstämmande 

resultat. 
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Med det som är sagt i slutsatsen samt i resultatdelen kan det konstateras att det är väldigt svårt 

att svara på om den ena beräkningsmodellen i Pathfinder är bättre än den andra på att spegla 

resultat från Boverkets handberäkningar och verkliga försök. Beräkningar på utrymningstiden 

och flödet mellan de olika modellerna skiljer sig åt beroende på om simulering genomförs för 

horisontellplanet, passage genom dörrar eller uppför/nedför trappor. Respektive 

beräkningsmodell uppvisat effektiviteter, brister, styrkor och svagheter och det kan därför inte 

sägas att en modell skulle vara bättre än den andra.  

11.3 Sammanfattande slutsatser 

Nedan följer en kort och koncis del för att sammanfatta den slutsats som nämnts ovan. 

Sammanfattningen redovisas i form av punkter och kommer endast ta upp de mest påtagliga 

slutsatser som nämnts i kapitlet. 

 

 I de försök där Boverkets beräkningar har genomförts ger den modellen den längsta 

utrymningstiden. En möjlig faktor som kan vara bidragande är att Boverkets 

handberäkning tar hänsyn till tiden det tar för en person att passera genom en dörr eller 

öppning. 

 

 Pathfinder skiljer inte på beräkningar för personer som ska förflytta sig uppför 

respektive nedför en trappa.  

 

 Antalet personer som ska utrymma i en trappa påverkar inte Pathfinders beräkningar 

på personflödet så länge det är ett jämnt flöde genom trappan.   

 

 Boverkets handberäkningar på personflödet påverkas inte av antalet personer som ska 

utrymma. 

 

 Pathfinders beräkningsmodeller uppvisar skillnader i beräkningar på utrymningstid 

och flöde i korridorer med öppningar. Beräkningsmodellerna påverkas av den 

effektiva bredden på öppningen där Steering-mode bättre ger överensstämmande 

resultat med verkliga försök i smala öppningar och SFPE-mode ger bättre 

överensstämmande resultat i breda öppningar.  

 

 I passager genom dörrar uppvisar SFPE-mode resultat som bättre överensstämmer 

med både Boverkets handberäkningar och med de verkliga försöken som presenterats i 

rapporten än vad Steering-mode gör. 

 

 För samtliga försök som genomförts i rapporten är det Steering-mode som ger den 

kortaste utrymningstiden och det högsta beräknade personflödet. Detta gäller när fler 

än en person ska utrymma och beror på modellens effektiva sätt att motverka plötsliga 

stopp av flödet och att kunna hantera trängsel bland personerna. 

 

 Boverkets handberäkningsmodell kan endast tillämpas när en person förflyttar sig i en 

trappa. Vid situationer när fler personer ska gå genom en trappa måste beräkningarna 

utföras för varje person för sig och endast en person i taget får förflytta sig i trappan. 

 

 

 

  



 

51 

 

12 Diskussion 
I det inledande kapitlet nämndes att bristen på väldokumenterade tillvägagångssätt för försök 

oftast ligger till grund för problematiken vid validering av utrymningsprogram. Samtliga 

försök som undersökts och som finns presenterade i den här rapporten grundar sig alla på 

mätningar på förflyttningstider och flöden i situationer under normala förhållanden. Det finns 

således väldigt lite data och försöken är bristfälliga vad avser utrymningstider och flöden från 

situationer som krävt en verklig utrymning på grund av att brand utbrutit eller på grund av 

någon annan oönskad händelse inträffat.  

 

Med hänseende på det som är sagt både i analysen och i slutsatsen vad gäller beräkning av 

utrymningstid både för enskild och för flertalet personer i trappor uppvisar Pathfinders 

beräkningsmodeller inte tillfredsställande resultat jämfört med Boverkets handberäkningar 

eller mätningar från verkliga försök. Pathfinder använder sig av samma ansatta gånghastighet 

för personer som ska förflytta sig uppför som nedför en trappa vilket inte alls överensstämmer 

med mätningar från verkligheten. Det är oklart varför Pathfinder ansätter samma 

gånghastighet och det framgår inte i programmets litteratur vad anledningen till det skulle 

kunna vara. 

 

Trots att SFPE-mode ger resultat som bättre motsvaras med mätningarna som gjorts från de 

verkliga försöken i rapporten jämfört med Steering-mode kan det ändå tänkas att Steering-

mode ger ett resultat som något bättre överensstämmer med tider för utrymning i en verklig 

situation. De verkliga försöken grundar sig på mätningar i situationer där det inte sker någon 

verklig utrymning utan på personer som förflyttar sig under normala förhållanden. Resultatet 

från mätningarna kan tänkas avvika i en verklig utrymningssituation, gånghastigheten för 

personerna är högre vilket ger att utrymningstiden bör vara betydligt lägre och personflödet 

något högre. En annan faktor som kan komma att påverka en snabbare utrymningstid och ett 

högre flöde är avståndet mellan personerna. Vid en utrymning kommer personerna med stor 

sannolikhet hålla ett kortare avstånd till varandra. Flödet blir då högre och utrymningstiden 

lägre. Därav kan det tänkas att Steering-modes beräkningar på utrymningstid och flöde 

överensstämmer bättre och ger ett resultat som speglar en verklig utrymningssituation.  

 

I kapitel 7.7.1, om Pathfinders beräkningsteori, nämndes att Steering-mode tar hänsyn till 

acceleration och retardation vid förflyttning. Det skulle kunna likställas med det beteende 

människor har vid förflyttning. En människa kan inte uppnå maximal gånghastighet direkt 

utan en viss stäcka för acceleration och retardation krävs. Likaså när en person närmar sig 

andra personer, en dörr eller trappa krävs en viss sträcka för inbromsning/retardation. 

 

En viktig inställning som är bra att känna till vid användningen av Pathfinder är möjligheten 

att påverka tidssteget för uppdatering vid simuleringen. Det vill säga hur ofta programmet ska 

uppdatera den förändrade miljön vid simuleringen. Valet av tidssteg blir mest påtagligt i 

Steering-mode där vägval och styrsystem för varje person baseras på miljön och hur den 

förändras. Vid varje tidssteg går programmet genom beräkningarna för vägval och uppdaterar 

om så behövs. Ju större intervall på tidsstegen desto mindre information finns att grunda 

personernas beslutsfattande på. SFPE-mode använders istället enklare antaganden och olika 

ekvationer ligger till grund för personernas förflyttning. Det medför att tidssteget inte blir lika 

påtagligt i beräkningsmodellen.  
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Det har redan konstaterats att det finns viss skillnad mellan Pathfinders beräkningsmodeller 

och Boverkets handberäkningar. Det kommer exempelvis uppstå problem om Boverkets 

handberäkningar ska tillämpas i situationer där det finns misstanke om att köbildningar 

kommer uppstå. Handberäkningarna tar ingen hänsyn till tiden det tar för personer att stå i kö. 

Pathfinders modeller tar hänsyn till en sådan situation och kommer därför avvika från 

Boverkets handberäkningar. SFPE-mode behandlar, som nämnts innan, köbildningar utifrån 

beräkningar på persontätheten för det aktuella rummet eller utrymmet. Steering-mode genom 

att gånghastigheten regleras och avståndet till andra personer ändras. Skillnaden mellan 

Boverkets beräkningsmodell och Pathfinders två modeller blir med avseende på 

utrymningstid därför ganska stor. Det finns faktorer både hos Pathfinders beräkningsmodeller 

och Boverkets handberäkningar som kan påverka att skillnaden mellan dessa modeller inte 

blir så stor. I situationen med köbildning måste Boverkets beräkningsmodell på något sätt ta 

hänsyn till den extra tid som skapas på grund av kö. En möjlig lösning som skulle leda till att 

utrymningstiden förlängs när Boverkets handberäkningar tillämpas är om värden på flödet när 

okända dörrar används. Pathfinders beräkningsmodeller och Boverkets handberäkningar 

skulle då sammanfalla på ett mer tillfredsställande sätt.  

 

Vidare utgår Boverkets handberäkningar från att en viss tid går åt till att en person ska passera 

genom en dörr. Även om utrymningen endast sker av en person så definierar Boverket att 

utrymningstiden utgörs av en tid som går åt till förflyttning och en tid som går åt till att 

passera genom dörren. Pathfinders beräkningsmodeller tar inte hänsyn till tiden för passering 

genom dörrar utan simuleringen för en person avslutas när personen har nått 

utrymningsdörren. För att få Pathfinders beräkningsmodeller att överensstämma med 

Boverkets handberäkningar kan man ansätta så kallade fördröjningstider hos personerna i 

programmet. Det är en tid man kan ställa in för varje enskild person som bestämmer när 

personen ska påbörja sin förflyttning mot utrymningsvägen. Om man ansätter 

fördröjningstiden så den överensstämmer med Boverkets tid för att passera genom dörrar kan 

likvärdiga utrymningstider erhållas.  

 

Fördröjningstiden kan ha flera andra viktiga ändamål. I det inledande kapitlet nämndes att 

datorprogram som ska illustrera utrymningsförlopp inte tar hänsyn till tid för varseblivning, 

beslut och reaktion utan endast tiden till förflyttning. För att programmet ska kunna efterlikna 

ett helt utrymningsförlopp kan därför en fördröjningstid ansättas hos personerna som 

motsvarar tiden för varseblivning, beslut och reaktion. Svårigheten är att ansätta rätt 

fördröjningstider hos personerna då tiden fram till förflyttning är väldigt individuella och 

påverkas av en rad olika faktorer där ibland utbildning, erfarenheter, ålder och kännedom om 

miljö.  

 

En viktig faktor när det kommer till utrymningsprogrammets trovärdighet är utöver validitet 

även reliabilitet. Det är något som går utanför ramarna för den här rapporten men som ändå är 

av stor vikt. Reliabiliteten är programmets precision och förmåga att generera likartade 

resultat vid upprepade identiska beräkningar. Detta har omedvetet undersökts under arbetets 

gång då validiteten av programmet har genomförts. Det kan konstateras utifrån upprepade 

simuleringar av försöken att reliabiliteten för programmet är god.  
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13 Utveckling av utrymningsprogram 
I rapporten har det nämnts att det i dagsläget saknas bra underlag till att simulera ett helt 

utrymningsförlopp. De datorprogram som används för att simulera utrymnings tar endast 

hänsyn till förflyttningstiden. Den delen av ett utrymningsförlopp är väldigt noga analyserat 

och utforskat. Däremot saknas de första delarna i utrymningsförloppet där det mänskliga 

beteendet spelar roll och som ligger på en individnivå. Det har att göra med varseblivning, 

beslut och reaktion. I dagsläget behandlas detta mycket förenklat i form av fördröjningstider 

hos personerna. Kan säkra underlag tas fram vad avser varseblivning, beslut och reaktion 

skulle det leda till att utrymningsprogrammen kan utvecklas och validiteten skulle öka jämfört 

med dagens program.  

 

Dagens beräkningsmodeller tar ingen hänsyn till den känslomässiga upplevelse personerna i 

byggnaden utsätts för vid en utrymning. Det kan exempelvis vara den oro långa gångavstånd 

kan medföra eller reaktionen hos personerna på grund av köbildningar. Tillgänglig 

information saknas om hur lång tid som kan anses som rimlig kötid med hänsyn till personers 

upplevelse av att inte kunna ta sig fram direkt. Kunskapen inom området är liten och därför 

har man satt att några minuters kötid är acceptabelt, någon mer precisering finns inte. Mer 

forskning och arbete kring det mänskliga beteendet och de reaktioner en utrymning innebär, 

skulle leda till att beräkningsmodeller kan tas fram som grundar sig på de faktorer som är 

avgörande i sådana situationer. Skiljelinjerna mellan dagens utrymningsprogram och verkliga 

utrymningsförlopp skulle då kunna tunnas ut och bli mer likvärdiga och resultaten mer 

överensstämmande.   

 

En brist vid arbetet av valideringen har varit tillgången på väldokumenterade tillvägagångssätt 

på verkliga försök som kan användas som underlag för simuleringar i programmet. Genom att 

standardisera redovisning och genomförande på verkliga försök skulle utbudet av detaljerade 

tillvägagångssätt öka. Det skulle medföra att tillgängligheten på realistiska data ökar och finns 

lättare att tillgå samt bidrar till att arbetet för att validera ett program blir betydligt lättare att 

genomföra. På så sätt skulle en standardisering leda till en positiv utvecklig av dagens 

utrymningsprogram.  
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Bilaga A – Boverkets handberäkningar 
 

I denna bilaga redovisas Boverkets handberäkningar och tillvägagångssätt för försöken som 

presenteras i rapporten. Ekvationerna som Boverket anger i sin handberäkningsmodell kan ses 

i avsnitt 6.7 

 

Försök 1A 
 

Givna parametrar 

 

l=40 m 

v= 1m/s 

n=1 st 

b= 2 m 

 

Beräkning 

För att kunna tillämpa ett flöde genom dörren används värde 1,32 pers/sm. Det är ett 

förbestämt värde Pathfinder använder för flöde genom dörrar. 

Ekvation (3) ger tiden det tar för personen att gå 40 m: 

      
  

 
       

Ekvation (4) ger tiden det tar för personen att passera genom dörren: 

      
 

      
         

Ekvation (5) ger den sammanlagda tiden det tar för personen att förflytta sig: 

                                           

Det tar personen 40,38 s att förflytta sig 40 m samt gå genom utrymningsdörren. 
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Försök 1B 
 

Givna parametrar 

 

l=10 m 

 

Beräkning 

Tabell 3 från rapporten används för att kunna tillämpa en gånghastighet för en person som rör 

sig uppför en trappa. Gånghastigheten är 0,6 m/s. 

Ekvation (3) ger förflyttningstiden uppför trappan: 

 

      
  

   
         

 

Det tar 16,7 s för personen att förflytta sig uppför en 10 m lång trappa. 

 

Försök 1C 
 

Givna parametrar 

 

l=10 m 

 

Beräkning 

Tabell 3 från rapporten används för att kunna tillämpa en gånghastighet för en person som rör 

sig nedför en trappa. Gånghastigheten är 0,75 m/s. 

Ekvation (3) ger förflyttningstiden nedför trappan: 

 

      
  

    
         

 

Det tar 13,3 s för personen att förflytta sig nedför en 10 m lång trappa 
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Försök 1D 
 

Givna parametrar 

 

n=150 st 

b= 1 m 

 

Beräkning 

Tabell 3 från rapporten används för att kunna tillämpa ett flöde genom dörren. Flöde för 

okänd dörr är 0,75 pers/sm och för känd dörr 1,1 pers/sm 

 

Ekvation (4) ger tiden det tar för samtliga personer att gå genom dörren: 

 

Okänd dörr        
   

      
        

 

Känd dörr        
   

     
         

 

Ett förbestämt värde som Pathfinder använder sig av på flödet genom en dörr är 1,32 pers/s. 

Ansätts detta värde på öppningen i försöket ger det en total utrymningstid på: 

 
        

           
          

 

Det tar således 200 s för 150 personer att passera genom en dörr som är okänd, 136,4 s vid en 

känd dörr samt 113,6 s för 150 personer att utrymma om det förbestämda värdet på flödet 

genom öppningar från Pathfinder används. 
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Försök 2A 
 

Givna parametrar 

 

l=5,1 m 

b=1,36 m 

Beräkning  

Tabell 3 från rapporten används för att kunna tillämpa en gånghastighet för en person som rör 

sig uppför en trappa. Det kan ses i tabellen att två möjliga gånghastigheter kan tillämpas 

beroende på om det är hög eller låg persontäthet. Först beräknas den maximala persontätheten 

som kan uppstå i trappan. Antagande görs att samtliga tio personer befinner sig samtidigt i 

trappan.  

Från Pathfinder redovisas den totala arean på trappan vilket i försök 2A är 6,9 m
2
. Om 10 

personer befinner sig samtidigt i trappan ger det en total persontäthet på: 

                           

I Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD 1, 

2011) i tabell 4 framgår att en persontäthet på 2 pers/m
2
 eller över går under definitionen hög 

persontäthet. Således gäller värdet på gånghastighet vid låg persontäthet för försöket. 

Gånghastigheten är 0,6 m/s.  

Ekvation (3) ger förflyttningstiden uppför trappan för en person:  

 

      
   

   
        

 

Det tar 8,5 s för en person att förflytta sig uppför en 5,1 m lång trappa. 

 

Tabell 3 från rapporten används för att kunna tillämpa en gånghastighet för en person som rör 

sig nedför en trappa vid låg persontäthet. Gånghastighet är 0,75 m/s.  

 

Ekvation (3) ger förflyttningstiden nedför trappan för en person: 

 

      
   

    
       

 

Det tar 6,8 s för en person att förflytta sig nedför en 5,1 m lång trappa. 

 

Vid beräkning av flödet genom trappan används angivet värde på personflöde nedför trappa 

från Tabell 3 i rapporten. Här används tabellerat värde för hög persontäthet vilket gör att det 

beräknade flödet är något högre än vad det skulle vara om det fanns värde på personflöde för 

låg persontäthet. I detta fall är hela trappans bredd satt till den effektiva bredden. Detta ger att 

flödet genom trappan blir: 

 

                                                           
 

Flödet genom den aktuella trappan är 1,36 pers/s. 
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Försök 2B 
 

Givna parametrar  

 

l=2,1 m 

b=2,25 m 

Tabell 3 från rapporten används för att kunna tillämpa en gånghastighet för en person som rör 

sig nedför en trappa. Med hänsyn till det höga personantalet kan persontätheten i trappan 

anses vara hög och därav ansätts en gånghastighet på 0,5 m/s. 

Beräkning 

 

Ekvation (3) ger förflyttningstiden nedför trappan för en person: 

 

      
   

   
         

 

Det tar 4,2 s för en person att förflytta sig nedför en 2,1 m lång trappa vid hög persontäthet. 

 

Vid beräkning av flödet genom trappan används angivet värde på personflöde nedför trappa 

från Tabell 3 i rapporten. I detta fall är hela trappans bredd satt till den effektiva bredden. 

Detta ger att flödet genom trappan blir: 

 

                                                           
 

Flödet genom den aktuella trappan blir 2,25 pers/s. 
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Försök 2C 
 

Givna parametrar 

 

n=51 personer 

b=0,9 m 

 

Beräkning 

 

Tabell 3 från rapporten används för att kunna tillämpa ett flöde genom dörren. Det antas att 

samtliga personer känner till vad som finns bakom dörren eftersom det med stor sannolikhet 

kom in genom samma dörr, det är med andra ord en känd dörr. Flöde för känd dörr är 1,1 

pers/sm 

 

Ekvation (4) ger tiden det tar för samtliga personer att gå genom dörren. Utrymningstiden blir: 

 

      
  

       
         

 

Det tar 51,5 s för 51 personer att passera genom en dörr med bredden 0,9 m. 

 

Vid beräkning av flödet för den aktuella dörren används Tabell 3 från rapporten. I detta fall är 

hela dörrens bredd satt till den effektiva bredden. Detta ger att flödet genom dörren blir: 

 

                                                            
 

Flödet genom den aktuella dörren är 0,99 personer/s 
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Bilaga B – Sammanställning av persontätheten för försök 2D 
 

Bilagan visar en sammanställning av de Excelfiler som visar förändringen av antalet personer vid varje angivet tidssteg för zon 1 och 2 för försök 

2D i rapporten. 

 

 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

  SFPE-mode 
Steering-

mode SFPE-mode 
Steering-

mode SFPE-mode 
Steering-

mode SFPE-mode 
Steering-

mode 

Tid [s] Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 Zon 1 Zon 2 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5,0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 

6,0 3 0 2 2 3 0 2 2 3 0 2 2 3 0 2 2 

7,0 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 

8,0 3 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 

9,0 3 4 4 6 3 4 3 6 3 3 3 5 3 3 3 5 

10,0 2 5 5 6 2 5 4 5 2 4 4 4 2 3 3 6 

11,0 4 5 5 7 3 5 5 5 2 5 4 5 2 4 6 6 

12,0 5 5 6 8 4 5 5 5 3 5 6 4 3 4 5 4 

13,0 5 5 6 6 5 5 5 6 4 5 4 7 3 5 4 4 

14,0 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 6 5 3 5 4 5 

15,0 5 5 5 7 5 5 6 6 5 5 5 4 3 5 4 4 

16,0 5 5 6 7 5 5 4 6 5 5 4 6 3 5 4 6 

17,0 5 5 5 7 5 5 6 5 5 5 5 5 3 5 4 4 

18,0 5 5 5 5 5 5 4 6 5 5 6 5 4 5 4 4 

19,0 5 5 4 6 5 5 7 4 5 5 5 5 4 5 5 4 
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20,0 5 5 7 5 5 5 6 5 5 5 5 6 3 5 5 3 

21,0 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 5 3 5 1 5 

22,0 5 5 5 7 5 5 8 5 5 5 6 6 4 5 0 4 

23,0 5 5 6 6 5 5 8 5 5 5 6 7 4 5 0 0 

24,0 5 5 4 7 5 5 5 6 5 5 6 5 4 5 0 0 

25,0 5 5 6 6 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 0 0 

26,0 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 2 6 4 5 
 

  

27,0 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 1 6 2 5 
 

  

28,0 5 5 4 5 5 5 3 6 5 5 1 4 0 5 
 

  

29,0 5 5 5 5 5 5 1 6 5 5 0 4 0 3 
 

  

30,0 5 5 6 6 5 5 0 5 5 5 0 3 0 1 
 

  

31,0 5 5 5 6 5 5 0 3 5 5 0 1 0 0 
 

  

32,0 5 5 5 5 5 5 0 2 5 5 0 0 0 0 
 

  

33,0 5 5 6 5 5 5 0 1 5 5 0 0 0 0 
 

  

34,0 5 5 5 6 5 5 0 0 5 5 
 

  
   

  

35,0 5 5 2 8 5 5 0 0 4 5 
 

  
   

  

36,0 5 5 2 7 5 5 0 0 2 5 
 

  
   

  

37,0 5 5 2 6 5 5 
 

  1 5 
 

  
   

  

38,0 5 5 1 7 5 5 
 

  0 5 
 

  
   

  

39,0 5 5 1 5 5 5 
 

  0 4 
 

  
   

  

40,0 5 5 1 4 4 5 
 

  0 3 
 

  
   

  

41,0 5 5 0 4 3 5 
 

  0 1 
 

  
   

  

42,0 5 5 0 3 2 5 
 

  0 0 
 

  
   

  

43,0 5 5 0 2 1 5 
 

  0 0 
 

  
   

  

44,0 5 5 0 0 0 5 
 

  0 0 
 

  
   

  

45,0 5 5 0 0 0 4 
 

  
   

  
   

  

46,0 5 5 0 0 0 3 
 

  
   

  
   

  

47,0 5 5 
 

  0 2 
 

  
   

  
   

  

48,0 4 5 
 

  0 1 
 

  
   

  
   

  

49,0 4 5 
 

  0 0 
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50,0 3 5 
 

  0 0 
 

  
   

  
   

  

51,0 2 5 
 

  0 0 
 

  
   

  
   

  

52,0 1 5 
 

  
   

  
   

  
   

  

53,0 0 5 
 

  
   

  
   

  
   

  

54,0 0 5 
 

  
   

  
   

  
   

  

55,0 0 4 
 

  
   

  
   

  
   

  

56,0 0 3 
 

  
   

  
   

  
   

  

57,0 0 2 
 

  
   

  
   

  
   

  

58,0 0 1 
 

  
   

  
   

  
   

  

59,0 0 1 
 

  
   

  
   

  
   

  

60,0 0 0 
 

  
   

  
   

  
   

  

61,0 0 0 
 

  
   

  
   

  
   

  

                                  

Medelvärde 
[pers/zon] 4,4 4,6 4,4 5,6 4,3 4,6 4,7 4,8 4,1 4,5 4,2 4,7 3,1 4,3 3,7 4,3 

Persontäthet 
[pers/m2] 1,5 1,6 1,5 1,9 1,5 1,6 1,6 1,7 1,4 1,6 1,4 1,6 1,1 1,5 1,3 1,5 
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Bilaga C – Sammanfattade utdatafiler från Pathfinder för 

samtliga simuleringar 
 

Bilagan visar den sammanställda utdatafilen som Pathfinder skapar för samtliga simuleringar 

som genomförts i rapporten. 

 

Försök 1A, SFPE-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

Simulation:          Försök_1A_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     1 

Last Out:            40,0s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                        (s)         (s)       (pers)     (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->Room1      0,0        40,0             1            

våningar->vån1->exit       40,0       40,0             1            

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

Försök 1A, Steering-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_1A_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     1 

Last Out:            40,2s 

 

[Components] All:    2 

[Components] Doors:  1 

Triangles:           2 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,3s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->Room1     0,0        40,2              1            

våningar->vån1->exit       40,2        40,2              1            

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

  



 

11 

 

Försök 1B, SFPE-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_1B_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     1 

Last Out:            14,1s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           6 

Startup Time:        0,2s 

CPU Time:            0,1s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån0->Room0      0,0         0,0              0            

våningar->vån0->Stair02      0,0        12,9              1            

våningar->vån1->Room1      12,9        14,1              1            

våningar->vån1->exit     14,1        14,1              1            

      Stair02 door 1        0,0         0,0              0            

      Stair02 door 2       12,9        12,9              1            

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

Försök 1B, Steering-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_1B_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     1 

Last Out:            14,3s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           6 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,2s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån0->Room0      0,0         0,0              0            

våningar->vån0->Stair02      0,0        13,1              1            

våningar->vån1->Room1      13,1        14,3              1            

våningar->vån1->exit       14,3        14,3             1            

      Stair02 door 1        0,0         0,0              0            

      Stair02 door 2       13,1        13,1              1            

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

  



 

12 

 

Försök 1C, SFPE-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_1C_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     1 

Last Out:            11,4s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           6 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,1s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån0->Room2     10,9        11,4              1            

våningar->vån0->Stair03       0,0        10,9              1            

våningar->vån1->Room1      0,0         0,0              0            

våningar->vån0->exit       11,4        11,4              1            

      Stair03 door 1        0,0         0,0              0            

      Stair03 door 2       10,9        10,9              1            

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

Försök 1C, Steering-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_1C_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     1 

Last Out:            13,8s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           6 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,1s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån0->Room2     13,1        13,8              1            

våningar->vån0->Stair03      0,0        13,1              1            

våningar->vån1->Room1      0,0         0,0              0            

våningar->vån0->exit       13,8        13,8              1            

      Stair03 door 1         0,0         0,0              0            

      Stair03 door 2        13,1        13,1              1            

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 1D, SFPE-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_1D_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     150 

Last Out:            116,3s 

 

[Components] All:    2 

[Components] Doors:  1 

Triangles:           4 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            1,2s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->Room00     0,0       116,3         150            

våningar->vån1->Door00       3,4       116,3         150            1,3 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

Försök 1D, Steering-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_1D_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     150 

Last Out:            91,1s 

 

[Components] All:    2 

[Components] Doors:  1 

Triangles:           4 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            3,6s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)          (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->Room00     0,0         91,1          150            

våningar->vån1->Door00       0,7         91,1          150             1,7 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2A, SFPE-mode, uppför trappa 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2A:1_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     10 

Last Out:            17,0s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           9 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,1s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->rum1          0,0         5,9             10            

våningar->vån1->Stair01       0,9        12,6             10            

våningar->vån1->rum2          7,1        17,0             10            

våningar->vån1->exit       11,5        17,0             10            1,8 

      Stair01 door 1        0,9         5,9             10            2,0 

      Stair01 door 2        7,1        12,6             10            1,8 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

Försök 2A, Steering-mode, uppför trappa 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2A:1_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     10 

Last Out:            15,9s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           9 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,2s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->Room00      0,0         5,8           10            

våningar->vån1->Stair01        1,1        11,2           10            

våningar->vån1->Room01      6,6        15,9           10            

våningar->vån1->exit          11,0        15,9           10            2,0 

      Stair01 door 1           1,1         5,8           10            2,1 

      Stair01 door 2           6,6        11,2           10            2,1 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2A, SFPE-mode, nedför trappa 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2A:2_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     10 

Last Out:            16,6s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           9 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,1s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)        (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->Room00  6,9        16,6           10            

våningar->vån1->Stair01        0,7        12,4           10            

våningar->vån1->Room01      0,0         5,7           10            

våningar->vån1->exit        11,1        16,6           10             1,8 

      Stair01 door 1          6,9        12,4           10             1,8 

      Stair01 door 2          0,7         5,7           10             2,0 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

Försök 2A, Steering-mode, nedför trappa 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2A:2_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     10 

Last Out:            15,0s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           9 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,2s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->Room00   6,4        15,0          10            

våningar->vån1->Stair01         0,9        10,8          10            

våningar->vån1->Room01   0,0         5,3          10            

våningar->vån1->exit          10,6        15,0          10            2,3 

      Stair01 door 1           6,4        10,8          10            2,3 

      Stair01 door 2           0,9         5,3          10            2,3 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2B, SFPE-mode, 91 deltagare 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2B:1_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     91 

Last Out:            47,3s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           9 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,6s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån0->Stair02        2,0        39,1          91            

våningar->vån0->Room2        4,2        47,3          91            

våningar->vån1->Room1        0,0        36,3          91            

våningar->vån0->exit         12,4        47,3          91            2,6 

      Stair02 door 1           2,0        36,3          91            2,7 

      Stair02 door 2           4,2        39,1          91            2,6 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

Försök 2B, Steering-mode, 91 deltagare 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2B:1_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     91 

Last Out:            39,4s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           9 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            1,5s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån0->Stair           2,0        31,2          91            

våningar->vån0->Room2       4,0        39,4          91            

våningar->vån1->Room1       0,0        29,2          91            

våningar->vån0->Exit        12,2        39,4          91            3,3 

        Stair door 1          2,0        29,2          91            3,3 

        Stair door 2          4,0        31,2          91            3,3 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2B, SFPE-mode, 61 deltagare 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2B:2_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     61 

Last Out:            36,4s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           9 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,4s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån0->Stair             2,7        28,2          61            

våningar->vån0->Room2         4,9        36,4          61            

våningar->vån1->Room1         0,0        25,4          61            

våningar->vån0->Exit        13,1        36,4          61            2,6 

        Stair door 1           2,7        25,4          61            2,7 

        Stair door 2           4,9        28,2          61            2,6 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

Försök 2B, Steering-mode, 61 deltagare 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2B:2_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     61 

Last Out:            31,8s 

 

[Components] All:    6 

[Components] Doors:  3 

Triangles:           9 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,9s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån0->Stair            3,1        23,6          61            

våningar->vån0->Room2        5,1        31,8          61            

våningar->vån1->Room1        0,0        21,6          61            

våningar->vån0->Exit        13,3        31,8          61            3,3 

        Stair door 1           3,1        21,6          61            3,3 

        Stair door 2           5,1        23,6          61            3,3 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2C, SFPE-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2C_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     51 

Last Out:            46,5s 

 

[Components] All:    5 

[Components] Doors:  2 

Triangles:           19 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,5s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->Korridor     2,7        46,5          51            

våningar->vån1->Room         0,0        44,8          51            

våningar->vån1->Scen           0,0         0,0           0            

våningar->vån1->Dörr           2,7        44,8          51            1,2 

våningar->vån1->Exit            4,4        46,5          51            1,2 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

Försök 2C, Steering-mode 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2C_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     51 

Last Out:            37,6s 

 

[Components] All:    5 

[Components] Doors:  2 

Triangles:           19 

Startup Time:        0,2s 

CPU Time:            0,9s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)       (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->Korridor    2,8        37,6          51            

våningar->vån1->Room        0,0        35,9          51            

våningar->vån1->Scen          0,0         0,0           0            

våningar->vån1->Dörr          2,8        35,9          51            1,5 

våningar->vån1->Exit           4,5        37,6          51            1,5 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2D, SFPE-mode, Scenario 1 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2D:1_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     42 

Last Out:            60,7s 

 

[Components] All:    10 

[Components] Doors:  5 

Triangles:           18 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,5s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN   LAST OUT  TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)     (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->rum2         7,3        60,7          42            

våningar->vån1->rum1         0,0        23,8          42            

våningar->vån1->Korridorzon0     0,6        46,5          42            

våningar->vån1->Korridorzon1     4,7        52,8          42            

våningar->vån1->Korridorzon2     6,0        59,1          42            

våningar->vån1->Exit         8,9        60,7          42         0,8 

våningar->vån1->dörr         7,3        59,1          42         0,8 

våningar->vån1->öppning1         0,6        23,8          42         1,8 

våningar->vån1->öppning2         4,7        46,5          42         1,0 

våningar->vån1->öppning3         6,0        52,8          42         0,9 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2D, Steering-mode, Scenario 1 

 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2D:1_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     42 

Last Out:            45,6s 

 

[Components] All:    10 

[Components] Doors:  5 

Triangles:           18 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,9s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN   LAST OUT  TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)     (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->rum2         7,7        45,6          42            

våningar->vån1->rum1         0,0        19,4          42            

våningar->vån1->Korridorzon0     0,6        33,9          42            

våningar->vån1->Korridorzon1     4,6        40,2          42            

våningar->vån1->Korridorzon2     5,8        44,0          42            

våningar->vån1->Exit         9,3        45,6          42         1,2 

våningar->vån1->dörr         7,7        44,0          42         1,2 

våningar->vån1->öppning1         0,6        19,4          42         2,2 

våningar->vån1->öppning2         4,6        33,9          42         1,4 

våningar->vån1->öppning3         5,8        40,2          42         1,2 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2D, SFPE-mode, Scenario 2 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2D:2_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     42 

Last Out:            50,3s 

 

[Components] All:    10 

[Components] Doors:  5 

Triangles:           18 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,5s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN   LAST OUT  TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)     (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->rum2         7,3        50,3          42            

våningar->vån1->rum1         0,0        20,5          42            

våningar->vån1->Korridorzon0     0,6        38,6          42            

våningar->vån1->Korridorzon1     4,7        43,7          42            

våningar->vån1->Korridorzon2     6,0        48,7          42            

våningar->vån1->Exit         8,9        50,3          42         1,0 

våningar->vån1->dörr         7,3        48,7          42         1,0 

våningar->vån1->öppning1         0,6        20,5          42         2,1 

våningar->vån1->öppning2         4,7        38,6          42         1,2 

våningar->vån1->öppning3         6,0        43,7          42         1,1 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2D, Steering-mode, Scenario 2 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2D:2_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     42 

Last Out:            34,8s 

 

[Components] All:    10 

[Components] Doors:  5 

Triangles:           18 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,7s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN   LAST OUT  TOTAL USE  FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)     (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->rum2         7,1        34,8         42            

våningar->vån1->rum1         0,0        15,4          42            

våningar->vån1->Korridorzon0     0,6        26,6          42            

våningar->vån1->Korridorzon1     4,6        29,3          42            

våningar->vån1->Korridorzon2     5,8        33,2          42            

våningar->vån1->Exit         8,7        34,8          42         1,6 

våningar->vån1->dörr         7,1        33,2          42         1,6 

våningar->vån1->öppning1         0,6        15,4          42         2,8 

våningar->vån1->öppning2         4,6        26,6          42         1,9 

våningar->vån1->öppning3         5,8        29,3          42         1,8 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2D, SFPE-mode, Scenario 3 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2D:3_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     42 

Last Out:            43,3s 

 

[Components] All:    10 

[Components] Doors:  5 

Triangles:           18 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,6s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE   FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)     (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->rum2         7,3        43,3          42            

våningar->vån1->rum1         0,0        20,0          42            

våningar->vån1->Korridorzon0     0,6        33,4          42            

våningar->vån1->Korridorzon1     4,7        37,6          42            

våningar->vån1->Korridorzon2     6,0        41,8          42            

våningar->vån1->Exit         8,9        43,3          42         1,2 

våningar->vån1->dörr         7,3        41,8          42         1,2 

våningar->vån1->öppning1         0,6        20,0          42         2,2 

våningar->vån1->öppning2         4,7        33,4          42         1,5 

våningar->vån1->öppning3         6,0        37,6          42         1,3 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2D, Steering-mode, Scenario 3 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2D:3_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     42 

Last Out:            32,5s 

 

[Components] All:    10 

[Components] Doors:  5 

Triangles:           18 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,8s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE   FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)     (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->rum2         7,1        32,5          42            

våningar->vån1->rum1         0,0        15,1          42            

våningar->vån1->Korridorzon0     0,6        25,1          42            

våningar->vån1->Korridorzon1     4,6        28,2          42            

våningar->vån1->Korridorzon2     5,8        31,0          42            

våningar->vån1->Exit         8,7        32,5          42         1,8 

våningar->vån1->dörr         7,1        31,0          42         1,8 

våningar->vån1->öppning1         0,6        15,1          42         2,9 

våningar->vån1->öppning2         4,6        25,1          42         2,1 

våningar->vån1->öppning3         5,8        28,2          42         1,9 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2D, SFPE-mode, Scenario 4 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2D:4_SFPE 

Mode:                SFPE (Basic) 

Total Occupants:     42 

Last Out:            32,4s 

 

[Components] All:    11 

[Components] Doors:  6 

Triangles:           18 

Startup Time:        0,2s 

CPU Time:            0,7s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE   FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)     (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->rum2         7,2        32,4          42            

våningar->vån1->rum1         0,0        20,0          42            

våningar->vån1->Korridorzon0     0,6        25,3          42            

våningar->vån1->Korridorzon1     4,7        27,6          42            

våningar->vån1->Korridorzon2     6,0        30,7          42            

våningar->vån1->Exit         8,9        32,4          42         1,8 

våningar->vån1->öppning1         0,6        20,0          42         2,2 

våningar->vån1->öppning2         4,7        25,3          42         2,0 

våningar->vån1->öppning3         6,0        27,6          42         1,9 

våningar->vån1->dörrvänster      7,9        29,2          19         0,9 

våningar->vån1->dörrhöger        7,2        30,7          23         1,0 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 
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Försök 2D, Steering-mode, Scenario 4 
 

***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY***SUMMARY*** 

 

Simulation:          Försök_2D:4_Steering 

Mode:                Steering 

Total Occupants:     42 

Last Out:            24,5s 

 

[Components] All:    11 

[Components] Doors:  6 

Triangles:           18 

Startup Time:        0,1s 

CPU Time:            0,6s 

 

           ROOM/DOOR    FIRST IN    LAST OUT   TOTAL USE   FLOW AVG. 

                          (s)         (s)       (pers)     (pers/s)  

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

våningar->vån1->rum2         7,0        24,5          42            

våningar->vån1->rum1         0,0        15,2          42            

våningar->vån1->Korridorzon0     0,6        19,6          42            

våningar->vån1->Korridorzon1     4,6        21,1          42            

våningar->vån1->Korridorzon2     5,8        22,9          42            

våningar->vån1->Exit         8,6        24,5          42         2,6 

våningar->vån1->öppning1         0,6        15,2          42         2,9 

våningar->vån1->öppning2         4,6        19,6          42         2,8 

våningar->vån1->öppning3         5,8        21,1          42         2,8 

våningar->vån1->dörrvänster      7,0        22,7          21         1,3 

våningar->vån1->dörrhöger        7,2        22,9          21         1,3 

--------------------  ---------  ---------  ---------  --------- 

 

 


