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1 Förord	  
Denna	  rapport	  är	  ett	  Brandingenjörsexamensarbete	  om	  15	  högskolepoäng.	  
Arbetet	  med	  att	  göra	  denna	  rapport	  har	  varit	  väldigt	  lärorikt	  och	  utvecklande.	  
Jag	  vill	  tacka	  Sven-‐Gunnar	  Jansson	  som	  gett	  mig	  möjligheten	  att	  vara	  vid	  
företaget	  Akzo	  Nobel	  Stockvik.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  Björn	  Sundström,	  vid	  Sveriges	  
Tekniska	  Forskningsinstitut	  (SP),	  som	  varit	  handledare	  till	  mig	  och	  bistått	  med	  
nyttiga	  synpunkter	  samt	  hjälp	  vid	  arbetet.	  Övriga	  anställda	  vid	  Akzo	  Nobel	  som	  
bistått	  med	  sitt	  kunnande	  under	  arbetets	  gång	  har	  varit	  en	  ovärderlig	  hjälp.	  Jag	  
hoppas	  även	  att	  resultatet	  av	  mitt	  arbete	  kan	  ge	  inriktning	  och	  hjälp	  vid	  
utformandet	  av	  bättre	  brandskyddsåtgärder	  i	  kabelkulverten.	   	  
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2 Abstract	  
At	  Akzo	  Nobel	  Stockvik	  there	  is	  a	  cable-‐culvert	  where	  many	  cables	  run.	  There	  is	  
no	  oversight	  of	  the	  culvert	  and	  no	  impact-‐analysis	  in	  case	  of	  a	  fire.	  Electricity	  is	  
fed	  through	  the	  culvert	  to	  AGA-‐Gas.	  Penetrations	  made	  from	  the	  culvert	  to	  other	  
areas	  are	  not	  documented	  and	  the	  risk	  of	  the	  spread	  of	  smoke	  and	  heat	  to	  other	  
rooms	  is	  possible.	  The	  report	  aims	  to	  assess	  the	  impact	  of	  a	  fire	  in	  the	  culvert	  
and	  perform	  calculations	  on	  various	  fire	  scenarios	  in	  the	  culvert.	  The	  results	  
from	  these	  should	  be	  used	  as	  an	  input-‐file	  in	  the	  computer	  program	  Fire	  
Dynamics	  Simulator	  (FDS).	  

The	  work	  has	  been	  limited	  to	  the	  culvert	  and	  related	  areas.	  The	  FDS	  simulations	  
are	  used	  solely	  to	  calculate	  the	  spread	  of	  smoke	  and	  temperatures.	  

The	  work	  has	  been	  performed	  in	  different	  steps	  by	  a	  predetermined	  method.	  
This	  was	  developed	  through	  discussions	  between	  the	  supervisor,	  Björn	  
Sundström,	  and	  writer,	  Anton	  Hörnqvist.	  The	  flow	  consists	  of	  an	  object	  visit	  with	  
photographing	  and	  measuring	  of	  the	  culvert.	  Thereafter,	  subsequent	  literature	  
studies,	  calculations	  and	  assumptions.	  The	  calculations	  were	  used	  as	  input	  file	  in	  
FDS.	  

Literature	  studies	  focuses	  mainly	  on	  statistics	  on	  fires	  caused	  by	  electricity	  and	  
cables.	  This	  includes	  different	  causes	  of	  errors	  leading	  to	  fires	  in	  cables.	  

The	  results	  of	  the	  visual	  examination	  was	  made	  by	  a	  3-‐D	  model.	  Since	  there	  are	  
no	  drawings	  of	  this	  culvert	  the	  model	  has	  been	  used	  as	  the	  orientation	  of	  the	  
culvert.	  The	  model	  has	  later	  been	  divided	  into	  sections	  for	  easier	  reference	  to	  the	  
specific	  area.	  The	  inspection	  also	  revealed	  a	  number	  of	  shortcomings	  regarding	  
safety.	  These	  have	  been	  summarized	  in	  a	  checklist.	  

An	  impact	  assessment	  was	  performed	  by	  using	  personnel	  in	  the	  field.	  This	  
showed	  that	  a	  number	  of	  areas	  would	  be	  without	  electric	  power	  supply	  in	  case	  a	  
fire	  should	  occur	  in	  the	  cable	  culvert.	  The	  most	  severe	  consequences	  would	  be	  
power	  loss	  for	  AGA	  gas	  and	  the	  SKW:s	  (Stahl-‐Metallurgie	  Holding	  AG)	  finishing	  
operations.	  

Calculations	  were	  made	  to	  obtain	  a	  heat	  release	  rate	  curve.	  Quickly	  it	  was	  found	  
that	  due	  to	  the	  windows	  along	  with	  the	  limited	  amount	  of	  oxygen	  it	  would	  be	  
likely	  that	  the	  fire	  would	  become	  ventilation	  controlled.	  Therefore	  two	  heat	  
release	  rate	  curves	  were	  calculated.	  One	  scenario	  was	  that	  the	  fire	  would	  
continue	  until	  all	  the	  oxygen	  in	  the	  culvert	  was	  used,	  and	  then	  burn	  itself	  off.	  The	  
second	  scenario	  was	  that	  the	  windows	  bursts	  and	  therefore	  leads	  to	  the	  
continuation	  of	  the	  fire,	  but	  with	  the	  limited	  amount	  of	  oxygen	  supplied	  through	  
the	  windows.	  In	  Scenario	  1	  the	  maximum	  power	  of	  2.8	  MW	  is	  developed.	  In	  
scenario	  two	  the	  effect	  of	  the	  fire	  decreases,	  when	  the	  fire	  get	  ventilation	  
controlled,	  down	  to	  1.8	  MW.	  
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The	  calculated	  heat	  release	  rate	  curve	  was	  used	  as	  an	  indata-‐file	  in	  the	  program	  
Fire	  Dynamics	  Simulator.	  In	  the	  program	  two	  simulations	  were	  conducted	  for	  
two	  different	  scenarios.	  The	  first	  simulation	  shows	  how	  long	  the	  fire	  will	  
continue	  with	  available	  oxygen.	  The	  second	  simulation	  shows	  a	  scenario	  with	  
broken	  windows	  leading	  to	  the	  fire	  becoming	  ventilation	  controlled.	  Results	  
from	  the	  simulations	  were	  compared	  with	  the	  calculations.	  

Assumptions	  were	  made	  on	  the	  fuel	  content	  of	  the	  wires.	  The	  amount	  of	  
polyethylene	  was	  assumed	  to	  be	  two-‐thirds	  and	  the	  rest	  polyvinylchloride.	  To	  
assess	  the	  effect	  of	  these	  assumptions	  calculations	  were	  made	  with	  cables	  
consisting	  fully	  of	  each	  fuel	  content.	  This	  sensitivity	  analysis	  showed	  that	  there	  
became	  differences	  in	  the	  results	  but	  the	  consequences	  for	  the	  area	  remained	  the	  
same.	  	  

Adoption	  of	  time	  until	  the	  fire	  reaches	  its	  maximum	  was	  based	  on	  tests	  
conducted	  in	  a	  large	  study	  of	  the	  Swedish	  Technical	  Research	  institution	  (SP).	  
This	  study	  showed	  that	  the	  given	  test	  setup,	  horizontal	  scenario,	  reaches	  its	  
maximum	  effect	  after	  about	  15	  minutes.	  In	  the	  sensitivity	  analysis	  a	  lower	  time	  
than	  this	  was	  used,	  which	  lead	  to	  a	  higher	  maximum	  power.	  But	  this	  change	  is	  
not	  expected	  to	  affect	  the	  consequences	  of	  the	  fire.	  

The	  discussion	  dealt	  with	  why	  the	  analyse-‐term	  estimated	  heat	  release	  rate	  
curve	  did	  not	  fit	  with	  the	  simulated	  in	  FDS.	  The	  discussion	  also	  provides	  a	  list	  for	  
improvement.	  

• A	  complete	  cleanup	  of	  the	  culvert	  and	  removal	  of	  remains.	  
• Supervision	  process	  for	  the	  culvert	  needs	  to	  be	  established.	  There	  could	  

be	  a	  quick	  overview	  in	  conjunction	  with	  other	  inspections,	  to	  
continuously	  maintain	  a	  clean	  environment	  in	  the	  culvert.	  

• Repair	  of	  the	  broken	  lights.	  
• Inventory	  and	  removal	  of	  non-‐utilized	  cables	  in	  the	  culvert.	  
• Cable	  and	  pipe	  section	  between	  B	  and	  C	  should	  be	  reviewed	  to	  ensure	  

that	  the	  fire	  spread	  not	  will	  reach	  the	  container	  hall	  (see	  BBR	  5:56)	  
• Cover	  plates	  over	  cable	  ladder	  with	  high	  voltage	  cables	  can	  be	  installed	  to	  

reduce	  the	  possibility	  of	  fire,	  to	  protect	  the	  cables	  if	  a	  fire	  still	  occurs	  and	  
to	  delay	  the	  ignition	  time.	  

• A	  contingency	  plan	  for	  the	  culvert	  should	  be	  established.	  This	  should	  
include	  a	  drawing	  over	  the	  culvert.	  

• Water	  and	  sewage	  pipes	  should	  be	  located	  outside	  of	  the	  culvert.	  Even	  old	  
unused	  sewage	  pipes	  should	  be	  removed	  because	  they	  may	  contain	  fluid,	  
which	  could	  lead	  to	  short	  circuiting	  of	  high	  voltage	  cables	  if	  it	  starts	  to	  
leak.	  

• Some	  form	  of	  detection	  in	  the	  transformer	  housing	  could	  be	  justified.	  
From	  here,	  the	  whole	  area	  is	  supplied	  with	  electricity	  and	  urgency	  of	  
protecting	  this	  should	  be	  high	  on	  a	  priority	  list.	  As	  it	  is	  today,	  there	  is	  no	  
detection.	  	  
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3 Sammanfattning	  
Vid	  Akzo	  Nobel	  Sundsvall	  finns	  en	  kabelkulvert	  där	  en	  mängd	  kablar	  leds.	  Det	  
sker	  ingen	  tillsyn	  av	  kulverten	  och	  någon	  konsekvensanalys	  av	  brand	  finns	  ej.	  
Elektricitet	  matas	  genom	  kulverten	  till	  bland	  annat	  AGA-‐gas.	  Gjorda	  
genomföringar	  ifrån	  kulverten	  till	  andra	  utrymmen	  finns	  ej	  dokumenterad	  och	  
risken	  för	  spridning	  av	  brand	  och	  brandgaser	  till	  andra	  utrymmen	  finns.	  Syftet	  
med	  rapporten	  är	  att	  göra	  en	  konsekvensanalys	  av	  en	  brand	  i	  kulverten	  samt	  
utföra	  beräkningar	  på	  olika	  brandscenarion	  i	  kulverten.	  Dessa	  används	  sedan	  till	  
en	  indatafil,	  i	  datorprogrammet	  Fire	  Dynamics	  Simulator	  (FDS),	  för	  att	  simulera	  
branden.	  

Arbetet	  har	  begränsats	  till	  kulverten	  och	  näraliggande	  utrymmen.	  FDS	  -‐
simuleringen	  används	  uteslutande	  för	  att	  beräkna	  brandgasspridning	  och	  
temperaturer.	  	  

Arbetet	  har	  utförts	  i	  olika	  steg	  utifrån	  en	  i	  förväg	  framtagen	  metod.	  Denna	  
arbetades	  fram	  genom	  diskussioner	  mellan	  handledare	  Björn	  Sundström	  och	  
författare	  Anton	  Hörnqvist.	  Flödet	  skulle	  bestå	  av	  ett	  objektsbesök	  med	  utförda	  
mätningar.	  Därefter	  påföljande	  litteraturstudier,	  beräkningar,	  vissa	  antaganden	  
samt	  framtagande	  av	  olika	  scenarier	  som	  med	  hjälp	  av	  beräkningarna	  skulle	  
fungera	  som	  indatafil	  till	  FDS.	  	  

Litteraturstudierna	  fokuseras	  främst	  på	  statistik	  angående	  bränder	  orsakade	  av	  
elektriska	  kablar.	  Det	  för	  att	  veta	  olika	  orsaker	  till	  att	  bränder	  uppkommer	  i	  
kablar.	  

Resultatet	  av	  den	  okulära	  besiktningen	  framställs	  genom	  en	  3D-‐modell.	  Eftersom	  
det	  inte	  finns	  några	  ritningar	  över	  kulverten	  har	  denna	  använts	  som	  orientering	  
över	  kulverten.	  Modellen	  har	  sedan	  delats	  in	  i	  sektioner	  för	  att	  enklare	  hänvisa	  
till	  rätt	  område.	  	  Besiktningen	  visade	  även	  en	  rad	  brister	  gällande	  brandsäkerhet,	  
dessa	  har	  sammanställts	  i	  en	  checklista.	  

En	  konsekvensanalys	  utfördes	  med	  hjälp	  av	  personal	  på	  området.	  Denna	  visade	  
att	  ett	  antal	  olika	  områden	  blir	  utan	  elektrisk	  matning	  ifall	  en	  brand	  skulle	  
uppstå	  i	  kabelkulverten.	  De	  allvarligaste	  påföljderna	  vore	  strömbortfall	  till	  AGA-‐
gas	  och	  hela	  karbidens	  efterbehandlingsverksamhet.	  	  

Beräkningar	  gjordes	  för	  att	  erhålla	  en	  HRR-‐kurva.	  Snabbt	  konstaterades	  att	  
tillgången	  till	  fönster	  tillsammans	  med	  den	  begränsade	  mängden	  syre	  som	  finns	  
förmodligen	  skulle	  göra	  branden	  ventilationskontrollerad.	  Därför	  beräknades	  
två	  effektutvecklingskurvor.	  Ena	  scenariot	  var	  att	  branden	  fortsätter	  till	  dess	  att	  
allt	  syre	  i	  kulverten	  förbränts	  och	  därefter	  självslocknar.	  Det	  andra	  scenariot	  var	  
att	  fönsterrutorna	  under	  effektutvecklingen	  spricker	  och	  därför	  leder	  till	  att	  
branden	  fortsätter,	  med	  den	  begränsade	  syremängd	  som	  tillförs	  via	  
fönsterrutorna.	  I	  scenario	  1	  utvecklas	  en	  maxeffekt	  av	  2,8	  MW.	  I	  scenario	  två	  går	  
effekten,	  efter	  att	  branden	  blivit	  ventilationskontrollerad,	  ned	  till	  1,8	  MW.	  	  

Den	  beräknade	  HRR-‐kurvan	  användes	  till	  en	  indata-‐fil	  i	  programmet	  Fire	  
Dynamics	  Simulator.	  I	  programmet	  gjordes	  simuleringar	  för	  två	  olika	  scenarier.	  
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Den	  ena	  simuleringen	  visar	  hur	  länge	  branden	  fortsätter	  med	  tillgängligt	  syre.	  
Den	  andra	  simuleringen	  visar	  ett	  scenario	  med	  trasiga	  fönsterrutor	  som	  leder	  till	  
att	  branden	  blir	  ventilationskontrollerad.	  Resultaten	  från	  simuleringen	  
jämfördes	  senare	  med	  beräkningarna.	  

Antaganden	  gjordes	  på	  kablarnas	  bränsleinnehåll.	  Mängden	  polyetylen	  antogs	  
vara	  två	  tredjedelar	  och	  resten	  polyvinylklorid.	  För	  att	  bedöma	  effekten	  av	  dessa	  
antaganden	  beräknades	  skillnaden	  i	  brandeffekt	  ifall	  kabeln	  helt	  skulle	  bestått	  av	  
respektive	  ämne.	  Denna	  känslighetsanalys	  visade	  att	  det	  blev	  skillnader	  i	  
resultatet	  men	  att	  konsekvenserna	  för	  området	  ändå	  skulle	  bli	  desamma.	  	  

Antagande	  av	  tid	  tills	  branden	  når	  sitt	  maximum	  gjordes	  utifrån	  tester	  utförda	  i	  
en	  stor	  studie	  av	  Sveriges	  Tekniska	  Forskningsinstitut	  (SP).	  Denna	  studie	  visade	  
att	  den	  givna	  testuppställning,	  horisontallt	  scenario,	  når	  sin	  maximala	  effekt	  
efter	  ungefär	  15	  minuter.	  I	  känslighetsanalysen	  sattes	  denna	  tid	  lägre	  vilket	  gav	  
en	  högre	  maxeffekt,	  men	  konsekvenserna	  av	  branden	  blir	  ändå	  desamma.	  

I	  diskussionen	  behandlas	  varför	  den	  analytiskt	  beräknade	  effekt-‐tid	  kurvan	  inte	  
stämde	  med	  den	  simulerade	  i	  FDS.	  Här	  lämnas	  även	  ett	  åtgärdsförslag	  till	  
förbättringar.	  

• En	  övergripande	  uppstädning	  av	  kulverten	  och	  bortforsling	  av	  bråte.	  	  
• Tillsynsrutiner	  för	  kulverten	  behöver	  upprättas.	  De	  skulle	  kunna	  vara	  en	  

snabb	  överblick	  i	  samband	  med	  någon	  annan	  rondering,	  för	  att	  
kontinuerligt	  hålla	  en	  ren	  miljö	  i	  kulverten.	  	  

• Reparation	  av	  den	  trasiga	  belysningen.	  
• Inventering	  och	  påföljande	  borttagning	  av	  icke	  nyttjade	  kablar	  i	  

kulverten.	  
• Kabel-‐	  och	  rörgenomföringar	  mellan	  sektion	  B-‐	  och	  C	  bör	  ses	  över	  för	  att	  

försäkra	  sig	  om	  att	  brandgasspridning	  inte	  når	  till	  containerhallen	  (se	  
även	  BBR	  5:56)	  

• Täckplåtar	  över	  kabelstegen	  med	  högspänningskablar	  kan	  monteras	  för	  
att	  minska	  möjligheten	  till	  brand,	  samt	  för	  att	  vid	  uppkommen	  brand	  
skydda	  kablarna	  och	  fördröja	  antändningstiden.	  

• En	  insatsplan	  för	  kulverten	  bör	  upprättas.	  I	  denna	  bör	  även	  ingå	  ett	  
ritningsunderlag	  över	  kulverten.	  

• VA-‐rör	  bör	  förläggas	  utanför	  kulverten.	  Även	  gamla	  oanvända	  VA-‐rör	  bör	  
monteras	  bort	  eftersom	  de	  fortfarande	  kan	  innehålla	  vätska	  som	  vid	  
läckage	  kan	  leda	  till	  kortslutning	  av	  starkströmskablarna.	  

• En	  större	  åtgärd	  som	  kan	  vara	  motiverat	  är	  någon	  form	  av	  detektering	  i	  
transformatorhuset.	  Härifrån	  försörjs	  hela	  området	  med	  elektricitet	  och	  
angelägenheten	  att	  skydda	  detta	  bör	  ligga	  högt	  upp	  på	  en	  
prioriteringslista.	  Som	  det	  är	  idag	  finns	  ingen	  detektering.	  
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4 Inledning	  
	  

4.1 Syfte	  
Denna	  rapport	  ska	  presentera	  konsekvenser	  av	  ett	  brandförlopp	  i	  en	  
kabelkulvert	  placerad	  på	  Akzo	  Nobel	  Stockviks	  fabriksområde.	  Utifrån	  
undersökningarna	  ska	  förslag	  på	  möjliga	  förbättringar	  tas	  fram.	  

	  

4.2 Bakgrund	  
Kabelkulverten	  har	  funnits	  på	  området	  lika	  länge	  som	  industriell	  verksamhet	  
skett.	  Modifieringar	  på	  kulverten	  har	  dock	  skett.	  Förr	  leddes	  kulverten	  bort	  till	  
AGA-‐gas	  men	  har	  nu	  grävts	  igen	  vid	  slutet	  av	  karbidutpackningsbyggnaden.	  
Kablar	  har	  bytts	  ut	  och	  nya	  dragningar	  har	  kontinuerligt	  utförts.	  I	  kulverten	  leds	  
kablar	  ifrån	  huvudställverket	  (HS1),	  som	  ligger	  i	  transformatorhuset	  (se	  
markering	  i	  Figur	  1).	  Kablar	  i	  kulverten	  leds	  bland	  annat	  till	  

• AGA-‐gas	  
• T14	  
• T16	  
• T17	  	  
• Pumpstation	  i	  Nolby	  

I	  kulverten	  leds	  även	  VA-‐rör	  (sanitära	  tryckavlopp	  samt	  dagvattenavlopp).	  

	  En	  insats	  emot	  brand	  i	  kulverten	  är	  svår	  på	  grund	  av	  den	  dåliga	  sikten	  samt	  att	  
rökgaserna,	  som	  bildas	  av	  till	  exempel	  PVC,	  är	  kompakta	  och	  giftiga.	  Det	  stora	  
avståndet	  i	  kulverten	  kommer	  leda	  till	  att	  slangdragningen	  blir	  tung.	  	  

Tillsyn	  av	  kulverten	  och	  kablarna	  sker	  ej.	  Konsekvenser	  av	  en	  brand	  i	  
kulverten	  behöver	  undersökas	  eftersom	  ett	  antal	  olika	  verksamheter	  kan	  
komma	  att	  påverkas.	  Olika	  brandrisker	  såsom	  tekniska	  fel,	  och	  svårigheter	  
med	  en	  insats	  i	  kulverten	  behöver	  prövas.	  

	  	  

Figur	  1,	  cirkelområde	  visar	  kabelkulvertens	  geografiska	  placering.	  
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4.3 Avgränsningar	  
Vägg	  till	  vägg	  i	  kabelkulverten	  utgör	  två	  tydliga	  avgränsningar.	  Det	  vill	  säga	  
kulverten	  från	  sydost	  av	  karbidutpackningen	  till	  nordost	  av	  transformatorhuset.	  
Påverkan	  av	  anslutande	  delar	  utreds,	  vilka	  är	  karbidutpackningen	  och	  
transformatorhuset.	  Eventuell	  brandgasspridning	  till	  dessa	  utrymmen	  och	  
konsekvenser	  av	  detta	  tas	  med	  i	  rapporten.	  Ekonomiska	  kostnader	  till	  följd	  utav	  
en	  brand	  i	  kulverten	  är	  något	  som	  inte	  behandlas.	  	  	  

Brandscenarion	  i	  rapporten	  bygger	  på	  information	  som	  funnits	  tillgänglig	  genom	  
okulärbesiktningar,	  information	  från	  företaget,	  mätningar	  och	  antaganden.	  Då	  
viss	  information	  angående	  kulverten	  och	  dess	  beståndsdelar	  inte	  går	  att	  finna	  
har	  antaganden	  i	  rapporten	  gjorts	  för	  att	  erhålla	  konservativa	  scenarion.	  Tiden	  
att	  finna	  exakt	  information	  om	  alla	  delar	  har	  bidragit	  till	  att	  vissa	  antaganden	  
gjorts.	  Därför	  har	  tiden	  varit	  en	  avgränsning	  för	  hur	  djupgående	  arbetet	  är.	  
Scenarion	  som	  simulerats	  har	  även	  begränsats	  till	  två	  stycken	  som	  är	  mer	  
troliga.	  Eftersom	  att	  datorprogrammet	  Fire	  Dynamics	  Simulator	  inte	  kan	  räkna	  
ut	  tillförlitlig	  flamspridning	  har	  en	  begränsning	  gjorts	  till	  att	  enbart	  beräkna	  
spridning	  av	  rökgaser	  och	  temperaturer.	  

	  

	  

	   	  



	  
Luleå	  Tekniska	  Universitet	  
Institutionen	  för	  samhällsbyggnad	  och	  naturresurser	   	  
X7002B	  –	  Examensarbete	  
	  

3	  
	  

5 Metod	  
I	  början	  av	  arbetet	  fördes	  diskussioner	  med	  handledare	  Björn	  Sundström	  och	  
Sven-‐Gunnar	  Jansson	  om	  hur	  arbetet	  skulle	  läggas	  upp.	  Diskussionerna	  
resulterade	  i	  en	  modell	  över	  hur	  arbetet	  skulle	  ske	  (se	  Figur	  2).	  Därefter	  utfördes	  
ett	  objektsbesök	  i	  kabelkulverten.	  Väl	  där	  dokumenterades	  kulverten	  med	  
fotografier	  och	  måttband	  etc.	  Innan	  besöket	  hade	  en	  checklista	  upprättats	  för	  att	  
inga	  detaljer	  skulle	  överses.	  På	  grund	  av	  riskerna	  med	  att	  gå	  in	  i	  kulverten	  
gjordes	  detta	  i	  samarbete	  med	  den	  egna	  räddningstjänsten	  ”Nobelstyrkan”.	  
Syrgasmätare,	  ljusbågssäkra	  kläder	  och	  com-‐radio	  användes.	  Efter	  
objektsbesöket	  utfördes	  en	  konsekvensanalys	  av	  strömbortfall	  i	  kulverten.	  Detta	  
gjordes	  med	  hjälp	  av	  personer	  på	  företaget	  och	  tidigare	  skrivna	  
säkerhetsrapporter.	  Tidigare	  skrivet	  material	  om	  kabelbränder	  studerades	  och	  
olika	  aspekter	  av	  kabelbränder	  utreddes.	  Statistik	  angående	  kabelbränder	  togs	  
fram	  från	  undersökningar	  gjorda	  i	  Tyskland	  och	  Finland.	  Med	  hjälp	  av	  
litteraturstudierna	  och	  diskussioner	  med	  Björn	  Sundström	  skapades	  en	  effekt-‐
tid	  kurva	  (HRR-‐kurva)	  som	  senare	  användes	  i	  datorprogrammet	  FDS.	  

	  Med	  hjälp	  av	  tidigare	  dokumentationer	  skapades	  en	  tredimensionell	  bild	  av	  
kulverten	  samtidigt	  som	  geometrin	  av	  kulverten	  fördes	  som	  indata	  till	  FDS.	  FDS	  
simuleringen	  gjordes	  uteslutande	  för	  att	  erhålla	  brandgasspridning	  och	  
temperaturhöjningar	  i	  kulverten.	  Branden	  simulerades	  som	  en	  brännare	  med	  
tidigare	  beräknad	  HRR-‐kurva.	  Anledningen	  till	  att	  detta	  alternativ	  valdes	  istället	  
för	  att	  ange	  materialdata	  och	  låta	  detta	  brinna	  bort,	  beror	  på	  att	  FDS	  inte	  ger	  
någon	  tillförlitlig	  flamspridning.	  	  

Materialdata	  har	  hämtats	  ifrån	  tidigare	  gjorda	  simuleringar	  vid	  Luleå	  Tekniska	  
Universitet	  samt	  olika	  materialdatabaser.	  Branden	  består	  av	  en	  brännare	  med	  
beräknad	  effektutvecklingskurva.	  Geometrin	  har	  uppmätts	  och	  designats	  efter	  
okulärbesiktningar	  av	  kulverten.	  FDS	  kan	  endast	  räkna	  med	  räta	  vinklar	  vilket	  
gjort	  att	  höjdförändringar	  designats	  som	  trappsteg.	  Avvikelsen	  i	  rökgasspridning	  
på	  grund	  av	  detta	  bedöms	  som	  väldigt	  liten.	  Simuleringen	  ska	  visa	  
brandgasspridning	  från	  sektion	  A	  till	  sektion	  D	  och	  visa	  temperaturutvecklingen	  
i	  hela	  kulverten	  (se	  Figur	  7).	  Två	  scenarion	  har	  simulerats	  (se	  Resultat).	  I	  
scenario	  två	  har	  geometrin	  förändrats	  genom	  att	  fönsterrutornas	  öppning	  har	  
lagts	  in	  i	  kulverten.	  Detta	  för	  att	  kunna	  simulera	  effekten	  av	  att	  fönsterrutorna	  
brister.	  Hela	  indatafilerna	  finns	  i	  bilaga-‐	  1	  och	  2.	  
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Diskussion	  med	  lärare	  
och	  handledare.	  

Litteraturstudier	   Val	  av	  
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och	  hrr-‐kurva	  

Objektsbesök	  

Indata	  FDS	  

Jämförelse	  med	  valt	  
brandförlopp	  och	  tidigare	  
gjorda	  undersökningar	  

Rapport	  och	  resultat	  

FDS-‐simulering	  

Figur	  2,	  metodbeskrivning.	  
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6 Litteraturstudier	  
Vid	  okulärbesiktningen	  av	  kulverten	  hittades	  namnet	  på	  en	  utav	  kablarna:	  
Ericsson	  Cables	  3X	  95/26.	  Vilket	  betyder	  att	  det	  finns	  tre	  ledare	  i	  kabeln	  och	  att	  
tvärsnittesarean	  per	  ledare	  är	  95	  mm2	  och	  att	  skyddet	  runt	  ledaren	  är	  26	  mm2.	  I	  
Fire	  performance	  of	  electrical	  cables	  (FIPEC)	  [5]	  har	  51	  kablar	  testats	  i	  olika	  
vertikala/horisontala	  tester.	  I	  [5]	  utförs	  en	  mängd	  olika	  försök	  för	  att	  testa	  
europeiska	  kablar	  och	  deras	  uppförande	  när	  de	  blir	  utsatta	  för	  en	  brand.	  
Alltifrån	  fiber,	  tele,	  högspännings-‐	  och	  lågspänningskablar	  testades.	  En	  slutsats	  
som	  drogs	  var	  att	  vertikala	  kabelstegar	  hade	  en	  värre	  brandutveckling	  än	  
horisontala	  scenarion.	  Testerna	  visade	  även	  att	  ett	  välventilerat	  fall	  inte	  alltid	  
leder	  till	  värre	  brandscenarion.	  Det	  kan	  bero	  på	  att	  ett	  brandförlopp	  fördröjs	  
pågrund	  av	  rökgaser	  och	  att	  oantända	  delar	  av	  kabeln	  kyls	  av	  den	  inkommande	  
luften.	  Kabelstegar	  är	  sällan	  monterade	  i	  utrymmen	  som	  är	  välventilerade,	  utan	  
leds	  oftast	  i	  kulvertar	  som	  saknar	  tilluft.	  

I	  (FIPEC)	  har	  kablar	  från	  bland	  annat	  Ericsson	  Cables	  använts.	  Den	  referenskabel	  
som	  bäst	  stämmer	  vad	  gäller	  diameter	  och	  material	  i	  isolering	  är	  kabel	  1	  och	  3.	  
Dessa	  kablar	  har	  isolering	  av	  polyetylen	  (PE),	  och	  skyddet	  av	  ledarna	  består	  av	  
polyvinylklorid	  (PVC).	  	  

En	  rimlig	  antändningstid	  för	  ett	  horisontalt	  scenario	  liknande	  det	  i	  kulverten	  kan	  
antas	  genom	  att	  studera	  tester	  utförda	  i	  FIPEC-‐studien.	  Eftersom	  det	  snabbt	  kom	  
fram	  att	  vertikala	  scenarion	  var	  värst	  testades	  de	  flesta	  kablar	  i	  denna	  typ	  av	  
testuppställning.	  Ett	  antal	  kablar	  testades	  i	  ett	  horisontallt	  scenario.	  
Antändningstiden	  i	  dessa	  fall	  är	  ganska	  hög	  oavsett	  effekt	  av	  tändkällan.	  Ett	  
antagande	  som	  verkar	  rimligt	  är	  att	  antändningstiden	  för	  en	  del	  av	  kabelstegen,	  
utsatt	  för	  en	  100	  kW	  stark	  antändningskälla,	  är	  cirka	  15	  minuter.	  Hur	  
brandtillväxten	  kommer	  att	  se	  ut	  för	  den	  exakt	  givna	  kabeltypen	  i	  kulverten	  är	  
oklart.	  Med	  hjälp	  av	  T-‐squared	  fire,	  i	  boken	  Enclosure	  	  Fire	  Dynamics[4],	  kan	  ett	  
rimligt	  antagande	  om	  brandens	  tillväxt	  fastställas,	  detta	  tillsammans	  med	  
informationen	  om	  antändningstider	  för	  horisontala	  kabelstegar	  i	  FIPEC.	  	  
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6.1 Statistik	  och	  fakta	  vid	  kabelbränder	  
Ifall	  en	  PVC-‐kabel	  upphettas	  kan	  en	  snabb	  flamspridning	  ske.	  När	  branden	  fått	  
fäste	  kommer	  flamspridning	  till	  de	  uppvärmda	  delarna	  (100	  oC	  )	  ske	  väldigt	  fort	  
[10].	  Enligt	  försök	  gjorda	  av	  Chavez	  [8]	  undersöktes	  olika	  kablar	  och	  vid	  vilken	  
temperatur	  risken	  för	  ljusbågar	  uppstod.	  Kablar	  med	  korsbundet	  polyetylen	  som	  
isolering	  klarade	  sig	  till	  270	  oC	  medan	  kablar	  av	  polyetylen	  och	  PVC	  klarade	  250	  
oC.	  Förklaringen	  till	  att	  ljusbåge	  kan	  uppstå	  på	  grund	  av	  värmen	  är	  att	  
isolationsmaterialet	  mjuknar	  och	  leder	  till	  en	  kortslutning.	  Detta	  är	  troligast	  att	  
ske	  där	  kabeln	  utsätts	  för	  punkttryck	  och	  har	  en	  naturlig	  försvagning	  [8].	  Vid	  
temperaturer	  över	  200oC	  börjar	  dessutom	  PVC	  att	  förkolna,	  och	  kolet	  kommer	  
då	  att	  fungera	  som	  en	  halvledare	  vilket	  kan	  leda	  till	  en	  ljusbåge	  [9].	  
Nagata	  och	  Yoki	  undersökte	  även	  upphettning	  av	  PVC	  samtidigt	  som	  man	  ledde	  
ström	  i	  kabeln.	  De	  fann	  att	  vid	  160	  oC	  och	  100	  V	  med	  1	  mm	  isolering	  skedde	  en	  
antändning	  [10].	  Det	  finns	  flera	  olika	  faktorer	  som	  gör	  att	  det	  kan	  börja	  brinna	  i	  
kablar	  liknande	  dem	  i	  kulverten.	  En	  väldigt	  dammig	  omgivning	  kan	  antändas	  av	  
uppkommen	  gnistbildning	  och	  föranleda	  eldsvåda.	  Vid	  kortslutning	  kan	  en	  
ljusbåge	  antända	  kabel,	  damm	  och	  isolationsmaterial.	  Det	  vanligaste	  fallet	  för	  
brand	  är	  att	  materialet	  runt	  kabeln	  (PVC,	  polyetylen)	  skadas	  på	  grund	  av	  
överhettning,	  vilket	  enligt	  ovan	  givna	  förklaring	  kan	  resultera	  i	  en	  ljusbåge.	  
Felaktig	  installation	  av	  kabeldragningen	  kan	  resultera	  i	  att	  visa	  delar	  utsätts	  för	  
ett	  hårt	  punkttryck,	  som	  kan	  medföra	  ett	  snabbare	  åldrande	  av	  kabeln	  och	  
skador	  på	  kärnan.	  Varmgång	  på	  grund	  av	  damm	  och	  annan	  nedsmutsning	  på	  
kablarna	  kan	  resultera	  i	  kortslutning,	  eftersom	  temperaturen	  i	  kabeln	  blir	  för	  
hög.	  
	  
Statstik	  från	  Tyskland	  visar	  att	  cirka	  50%	  av	  alla	  bränder	  vid	  kärnkraftverk	  
startar	  i	  elektriska	  komponenter,	  framförallt	  kablar	  [6].	  I	  Finland	  finns	  liknande	  
statistik	  som	  visar	  att	  bränder	  i	  kablar	  är	  relativt	  vanligt	  vid	  större	  industrier.	  
Ungefär	  75%	  av	  alla	  bränder	  i	  kablar	  beror	  på	  kortslutning	  eller	  tekniska	  fel.	  För	  
att	  detta	  i	  sig	  ska	  leda	  till	  en	  brand	  krävs	  ett	  bränsle	  vilket	  normalt	  sett	  kan	  vara	  
isolationsmaterialet	  runt	  kablarna	  eller	  övrigt	  brännbart	  material	  som	  finns	  i	  
närheten	  [6].	  Statistik	  från	  USA	  visar	  att	  36	  %	  av	  alla	  bostadsbränder,	  orsakade	  
av	  elektricitet,	  sker	  på	  grund	  av,	  eller	  med	  hjälp	  av,	  fasta	  kablar	  [11].	  
	  
Vidare	  spridning	  av	  en	  brand	  kan	  stoppas	  genom	  att	  kabelgenomföringar	  till	  
andra	  utrymmen	  tätats	  på	  lämpligt	  sätt.	  Det	  görs	  genom	  att	  t	  ex	  typgodkända	  
brandspärrar	  används	  och	  att	  kabelgenomföringarna	  görs	  i	  material	  med	  hög	  
brandteknisk	  klass.	  
	  
Kablar	  gjorda	  för	  kraftöverföring	  (högspänning)	  består	  oftast	  av	  PVC	  och	  har	  i	  
regel	  inte	  något	  flamskyddsmedel	  tillsatt,	  vilket	  inte	  är	  något	  krav[6].	  
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Vid	  brand	  i	  kablarna	  av	  polyvinylklorid	  (PVC)	  och	  polyetylen	  (PE)	  skapas	  väldigt	  
stora	  mängder	  oförbränt	  material	  (svarta	  tjocka	  rökgaser).	  När	  PVC	  brinner	  bildas	  
bland	  annat	  väteklorid.	  Det	  kommer	  även	  bildas	  koldioxid,	  koloxid	  och	  
vattenånga.	  Vätekloriden	  som	  bildas	  är	  i	  gasform	  och	  när	  brandgaserna	  träffar	  
en	  yta	  med	  lägre	  temperatur	  kommer	  saltsyran	  kondensera	  till	  vattenlöst	  form.	  
Ifall	  känslig	  utrustning	  (elektriska	  komponenter,	  datorer	  etc)	  träffas	  kan	  dessa	  
skadas.	  

Rekommendationer	  från	  MSB	  gör	  gällande	  att	  kabelkulvertar	  skall	  vara	  
inventerade	  och	  tydliga	  ritningar	  skall	  finnas.	  Om	  inte	  för	  en	  livräddande	  insats	  
kan	  det	  vara	  av	  betydelse	  vid	  utsläpp	  av	  farliga	  ämnen	  för	  att	  veta	  potentiella	  
spridningsvägar	  i	  en	  kulvert.	  	  
	  
I	  Svenska	  Brandskyddsföreningens	  rekommendationer	  kapitel	  8.1	  [12]	  står	  att	  
vattenrör	  ej	  får	  förläggas	  tillsammans	  med	  kablar	  i	  en	  kulvert.	  Detta	  är	  vad	  som	  

gäller	  ifall	  inte	  väldigt	  speciella	  omständigheter	  finns.	  I	  kulverten	  finns	  
dagvattenavlopp	  samt	  sanitära	  tryckvattenavlopp	  (se	  Figur	  4).	  
	  
En	  incident	  som	  resulterat	  i	  en	  kabelbrand	  har	  skett	  vid	  nedre	  fabriksområdet.	  
Varmgång	  i	  en	  kabel	  på	  grund	  av	  smuts	  som	  ledde	  till	  en	  brand	  längs	  en	  vägg	  i	  
Prillmagasinet.	  
	  
Statistik	  och	  utförda	  försök	  visar	  att	  bränder	  i	  kablar	  är	  vanligt	  förekommande	  
och	  att	  olika	  orsaker	  till	  antändning	  finns.	  

Figur	  3,	  ritning	  över	  dagvattenavlopp	  och	  sanitära	  tryckvattenavlopp.	  
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6.2 Fire	  Dynamics	  Simulator	  (FDS)	  
Fire	  Dynamics	  Simulator	  (FDS)	  är	  ett	  program	  som	  används	  för	  att	  beräkna	  
värmestrålning,	  temperaturer,	  ämneskoncentrationer	  och	  brandgasspridning	  
mm.	  Programmet	  har	  utvecklats	  av	  National	  Institute	  of	  Standards	  and	  
Technology	  (NIST).	  En	  simulering	  sker	  genom	  att	  geometri,	  brandkurva	  och	  
materialval	  förs	  in	  i	  programmet.	  Geometrin	  delas	  sedan	  in	  i	  mindre	  kuber	  
(grider).	  Simuleringen	  i	  detta	  fall	  har	  utförts	  som	  en	  stor	  domän	  där	  
gridstorleken	  satts	  till	  20	  cm.	  Mindre	  gridstorlek	  ger	  i	  regel	  bättre	  resultat	  
eftersom	  beräkningarna	  blir	  mer	  noggranna.	  Eftersom	  en	  simulering	  tar	  väldigt	  
mycket	  datorkraft	  har	  gridstorleken	  i	  detta	  fall	  satts	  lite	  större.	  	  
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7 Resultat	  

7.1 Okulärbesiktning-‐objektsbeskrivning	  
Kabelkulverten	  nås	  via	  en	  dörr	  på	  östra	  sidan	  av	  karbidutpackningen	  (se	  pil	  i	  
Figur	  5).	  Kulverten	  är	  cirka	  120	  meter	  lång.	  

	  
Figur	  5,	  visar	  placeringen	  av	  den	  undersökta	  kabelkulverten.	  Pilen	  visar	  dörren.	  

	  
Figur	  6,	  rött	  område	  visar	  var	  kulverten	  går	  i	  förhållande	  till	  resten	  av	  fabriksområdet.	  

För	  en	  enklare	  förståelse	  över	  kulvertens	  uppbyggnad	  har	  den	  delats	  in	  i	  fyra	  
olika	  sektioner	  (Figur	  7).	  Sektion	  A	  ligger	  under	  marken	  och	  är	  cirka	  0,5	  m	  i	  
höjdled.	  Till	  sektion	  B	  leder	  dörren	  markerad	  med	  pil	  i	  Figur	  5.	  Denna	  leder	  
vidare	  till	  sektion	  C.	  Vid	  slutet	  av	  sektion	  C	  börjar	  kulverten	  att	  svänga	  för	  att	  
slutligen	  mynna	  ut	  i	  en	  skorstensliknande	  konstruktion	  (metall,	  4mm)	  som	  
ansluter	  till	  transformatorhuset.	  
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Direkt	  vid	  ingången,	  i	  sektion	  B,	  finns	  på	  den	  vänstra	  sidan	  av	  kulverten	  två	  
horisontala	  kabelstegar.	  Efter	  den	  första	  betongpelaren	  leds	  en	  
horisontalkabelstege	  snett	  över	  kulverten	  och	  ansluter	  till	  den	  första	  stegen	  
(Figur	  12).	  Längs	  stegarna	  leds	  10	  stycken	  10kV-‐kablar	  (Ericsson	  cables	  3x95/26	  
1998),	  7	  stycken	  400V-‐kablar,	  ett	  antal	  kablar	  som	  ligger	  längs	  marken,	  VA	  rör	  
och	  en	  papperskabel.	  I	  Figur	  9	  går	  en	  papperskabel	  upp	  till	  karbidutpackningen	  
precis	  som	  några	  andra	  rörstumpar.	  De	  övriga	  kablarna	  fortsätter	  till	  
transformatorhuset	  (se	  Figur	  11).	  Väggar	  och	  tak	  i	  kulverten	  består	  av	  betong	  
och	  armeringsjärn	  medan	  golvet	  består	  av	  jord/lera.	  Med	  440	  centimeters	  
mellanrum	  återfinns	  50x50	  tjocka	  betongpelare	  på	  den	  högra	  sidan	  av	  kulverten	  
(sett	  emot	  nordost).	  	  

Längs	  sektion	  B	  finns	  tre	  englasfönster	  som	  leder	  in	  till	  kulverten.	  Sektion	  B	  är	  
cirka	  50	  meter	  lång	  och	  2	  meter	  hög.	  	  Efter	  50	  meter	  minskas	  höjden	  på	  
kulverten	  till	  140	  centimeter.	  Därefter	  fortsätter	  kulverten	  i	  denna	  höjd	  
ytterligare	  30	  meter	  (Figur	  9,	  sektion	  C).	  Därefter	  börjar	  kulverten	  slutta	  svagt	  
uppåt	  emot	  transformatorhuset	  (byggnad	  137,	  Sektion	  D).	  Kulverten	  leder	  in	  i	  

brickpressen	  utanför	  byggnad	  137	  och	  därefter	  via	  ett	  plåtutrymme	  (4	  mm	  plåt)	  
ut	  genom	  brickpressens	  tak	  och	  därefter	  in	  i	  transformatorhuset.	  Därefter	  leds	  
kablarna	  via	  kabelstegar	  i	  taket	  upp	  till	  respektive	  transformator(HS1).	  
Rökgasspridning	  till	  transformatorhuset	  är	  möjlig	  men	  tätningen	  till	  HS1	  ser	  god	  

Figur	  7,	  visar	  kulvertens	  sektionsindelning.	  
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ut.	  Vid	  svängen	  från	  sektion	  C	  till	  D	  (vid	  emballage-‐verkstaden)	  finns	  en	  öppning	  
ner	  till	  kulverten	  i	  form	  av	  ett	  brunnslock	  (metall,	  Figur	  8). 

	  
Figur	  8,	  visar	  brunnslocket	  ned	  till	  kulverten	  (vid	  övergången	  mellan	  sektion	  C-‐	  till	  D).	  

Figur	  9	  visar	  där	  takhöjden	  i	  kulverten	  minskar	  (från	  sektion	  B-‐C),	  samt	  att	  olika	  
rör	  ansluter	  till	  våningen	  ovanför.	  Dessa	  rör	  leds	  upp	  i	  en	  vägg	  genom	  en	  gammal	  
matsal	  i	  karbidutpackningen.	  Rörgenomföringarna	  från	  kulverten	  upp	  till	  väggen	  
består	  av	  trä	  och	  isoleringsmaterial.	  Väggen	  där	  rören	  leds	  i	  består	  av	  ett	  tunt	  
lager	  gips.	  Ovanför	  matsalen	  leds	  rören	  upp	  till	  ställverk	  ST14.	  Tätningen	  till	  
ST14	  är	  dock	  helt	  solid.	  	  Rökgasspridning,	  till	  matsalen	  och	  containerhallen,	  via	  
genomföringarna	  är	  mycket	  trolig	  (se	  Figur	  10)	  på	  grund	  av	  att	  tätningarna	  är	  
otillräckliga..	  

Från	  ingången	  mot	  sydväst	  (sektion	  A)sluttar	  kulverten	  nedåt	  och	  tappar	  cirka	  
1,3	  meter.	  Efter	  sluttningen,	  4	  meter,	  finns	  en	  öppning	  som	  är	  1,5	  meter	  bred	  och	  
0,5	  meter	  hög.	  Här	  leds	  ingen	  elektricitet	  utan	  endast	  VA-‐rör.	  Utrymmet	  är	  mest	  
fyllt	  av	  gammalt	  bråte	  och	  är	  cirka	  15	  meter	  långt	  (se	  Figur	  13	  ).	  Efter	  15	  meter	  
är	  kulverten	  igengrävd	  med	  vissa	  rör	  som	  ligger	  kvar.	  Hela	  utrymmet	  är	  fyllt	  
med	  presenningsmaterial,	  isoleringsmaterial	  och	  brädor.	  	  

Något	  ventilationssystem	  med	  tilluft	  finns	  ej	  i	  kulverten,	  förutom	  
luckor(springor	  vid	  fönster	  och	  dörrar,	  naturlig	  ventilation).	  
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Figur	  10,	  visar	  uppgången	  genom	  väggen	  i	  matsalen	  där	  rören	  går	  upp	  genom	  taket	  emot	  ST14.	  

Figur	  9,	  visar	  början	  av	  (sektion	  C).	  
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Figur	  11,	  visar	  där	  kulverten	  ansluter	  till	  brickpressen	  och	  sedan	  leds	  till	  transformatorhuset	  för	  att	  
slutligen	  ansluta	  till	  respektive	  transformator..	  

	  
Figur	  12,	  maximalt	  antal	  kablar	  som	  leds	  parallellt	  med	  varandra.	  
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Figur	  13,	  sektion	  A.	  

7.2 Nuvarande	  säkerhetsbrister	  
Vid	  en	  eventuell	  brand	  finns	  inga	  större	  risker	  för	  liv	  och	  hälsa,	  men	  däremot	  
finns	  risker	  för	  miljö	  och	  ekonomi.	  En	  brand	  i	  kulverten	  kan	  förutom	  att	  slå	  ut	  el	  
till	  en	  del	  fabriker	  och	  anläggningar	  även	  orsaka	  omfattande	  rökgasspridning.	  De	  
korrosiva	  gaserna	  som	  uppstår	  hotar	  att	  förstöra	  elektrisk	  utrustning	  den	  
kommer	  i	  kontakt	  med.	  Eftersom	  fullständiga	  ritningar	  över	  kulverten	  saknas	  är	  
det	  svårt	  att	  göra	  en	  exakt	  beräkning	  över	  rökgasspridningen,	  konservativa	  
antaganden	  måste	  därmed	  göras.	  Vid	  objektsbesöket	  hittades	  följande	  
säkerhetsbrister.	  

• Kulverten	  och	  dess	  angränsade	  utrymmen	  saknar	  någon	  form	  av	  
branddetektering,	  

• Hela	  kulvertutrymmet	  är	  väldigt	  dammigt	  med	  ett	  tjockt	  lager	  överallt.	  	  
• Belysningen	  i	  kulverten	  fungerar	  ej.	  	  
• Trasiga	  lampskärvor	  sitter	  kvar	  i	  taket	  med	  glödtrådarna	  blottade	  och	  

vassa	  skärvor	  nedhängande.	  	  
• Kablar	  har	  skarvats	  ihop.	  	  
• Överallt	  i	  kulverten	  ligger	  bråte:	  trä,	  plastpåsar,	  pappkartonger,	  järnrör,	  

arbetskläder,	  glasskärvor,	  isoleringsmaterial,	  masonitskivor	  och	  gamla	  
kablar.	  Kablage	  hålls	  uppkilade	  av	  gamla	  arbetshandskar	  för	  att	  undvika	  
punktskador.	  Brädor	  och	  annat	  brännbart	  material	  ligger	  ovanpå	  
kabelstegarna.	  	  

• Rörgenomföringar	  till	  ovanstående	  våning	  är	  av	  trä	  och	  isolering	  (typ	  
glasfiberull).	  	  

• Marken	  är	  blöt	  och	  fuktig.	  På	  ett	  ställe	  finns	  tecken	  på	  översvämning	  där	  
marken	  gett	  vika	  och	  en	  stor	  grop	  bildats.	  VA-‐rör	  leds	  parallellt	  med	  
högströmskablarna.	  Dåvarande	  Svenska	  Brandförsvarsföreningen	  
nuvarande	  Svenska	  brandskyddsföreningen	  har	  i	  sina	  rekommendationer	  
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skrivit	  följande	  ”Rör	  för	  gas,	  olja	  eller	  vatten	  får	  ej	  förläggas	  tillsammans	  
med	  elkablar	  i	  kabelkällare,-‐kulvert	  eller	  –schakt,	  om	  inte	  välgrundade	  
orsaker	  tvingar	  fram	  en	  sådan	  lösning”.	  [12]	  

• Tecken	  på	  skadedjur	  (råttor)	  finns	  i	  kulverten	  
• Kulvertens	  hela	  utbredning	  är	  okänd	  och	  ritningar	  finns	  ej	  
• Det	  finns	  inga	  tillsynsrutiner	  på	  kulverten	  

I	  kabelkulverten	  finns	  också	  en	  del	  papperskablar	  vilka	  är	  väldigt	  lättantändliga.	  
På	  en	  papperskabel	  finns	  tydliga	  skador.	  	  

	  

7.3 Analys	  
Effektkurvans	  maximum	  har	  tagits	  fram	  med	  en	  analytisk	  metod.	  Med	  verkliga	  
brandtester	  på	  horisontala	  kabelstegar	  har	  en	  förväntad	  tid,	  tills	  maxeffekt	  
uppnås,	  valts.	  Maxeffekt	  och	  tiden	  till	  denna	  nås	  har	  använts	  i	  T-‐squared	  fire-‐	  
ekvationen	  [4]	  för	  att	  erhålla	  HRR-‐kurva	  (design	  fire).	  Utvecklingskurvan	  är	  
framtagen	  med	  en	  numerisk	  metod	  i	  datorprogrammet	  Excel.	  Den	  beräknade	  
kurvan	  har	  sedan	  använts	  som	  indata	  i	  FDS	  för	  att	  simulera	  branden	  i	  kulverten.	  

	  

Tabell	  1,	  symbollista.	  

A0	   [m2] 
A1	   [m2] 
A2	   [m2] 
A3	   [m2] 
Akabelstege	   [m2] 
Akoppar	   [m2] 
Atot	   [m2] 
b	  	   [m] 
Ekablar	   [MJ] 
EO2	   [MJ] 
Etillväxt	   [MJ] 
h	  	   [m] 
h0	   [m] 
HRRPUA	   [kW/m2] 
ṁx’’	   [kg/m2s] 
L	  	   [m] 
m	   [kg] 
Qmax	   [MW] 
Qmax,	  vent	   [MW] 
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tscenario	  1	   [s] 
tscenario	  2	   [s] 
V	  	   [m3] 
α	   [kW/s] 
ΔA	   [m2] 
ΔHc,	  medel	   [MJ/kg] 
ΔHc,	  O2	   [MJ/kg] 
ΔHc,	  Polyetylen	   [MJ/kg] 
ΔHc,	  PVC	   [MJ/kg] 
ΔHeff,	  medel	   [MJ/kg] 
ρmedel	   [kg/m2] 
ρPolyetylen	   [kg/m2] 
ρPVC	   [kg/m2] 
χ	   [-] 
	  

Med	  hjälp	  av	  tester	  utförda	  vid	  SP	  (Sveriges	  Tekniska	  Forskningsinstitut)	  har	  en	  
HRR	  kurva	  för	  kabelkulverten	  beräknats:	  

Ett	  medel	  mellan	  PVC	  och	  PE	  beräknas	  för	  energiinnehållet	  och	  
förbränningshastigheten.	  Siffrorna	  för	  ΔHc	  och	  ṁ′′	  för	  PVC	  och	  polyetylen	  har	  
hämtas	  ur	  Enclosure	  fire	  dynamics	  [4]:	  

	  

∆𝐻𝑐  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = ∆𝐻𝑐  𝑃𝑉𝐶 ∗ 1/3+ ∆𝐻𝑐  𝑝𝑜𝑙𝑦𝑒𝑡𝑦𝑙𝑒𝑛 ∗ 2/3	   1	  

	  

∆𝐻𝑐  𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 35  𝑀𝐽/𝑘𝑔	  

	   	   	   	   	  

ṁ′′𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =ṁ′′𝑃𝑉𝐶 ∗
1
3+𝑚

′′
𝑝𝑜𝑙𝑦𝑒𝑡𝑦𝑙𝑒𝑛 ∗ 2/3	   2	  

	   	   	  

ṁ′′𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 0,019  𝑘𝑔/𝑚2𝑠	  

Därefter	  beräknas	  förbränningshastigheten	  per	  areaenhet:	  

	  

𝐻𝑅𝑅𝑃𝑈𝐴 = ṁ′′!"#"$ ∗ ∆𝐻!  !"#"$ 	  

	  

3	  
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𝐻𝑅𝑅𝑃𝑈𝐴 = 0,67  𝑀𝑊/𝑚!	  

En	  brand	  i	  kabelkulverten	  kommer	  att	  vara	  bränslekontrollerad,	  till	  och	  med	  allt	  
syre	  förbrukats.	  Effekten	  av	  branden	  kommer	  vara	  beroende	  av	  syremängden	  
tillgänglig	  i	  sektionen	  av	  den	  kulverten.	  Ett	  maximalt	  konservativt	  scenario	  vore	  
en	  fullt	  utvecklad	  brand	  där	  allt	  syre	  i	  kulverten	  förbränns.	  När	  syret	  förbränts	  
kommer	  branden	  att	  avta,	  ifall	  inte	  fönsterrutorna	  ger	  vika.	  	  

Den	  maximala	  exponerade	  ytan	  för	  en	  brand	  antas	  vara	  en	  sektion	  av	  
kabelstegens	  hela	  längd,	  cirka	  10	  meter	  x	  0,5	  meter	  (som	  täcks	  av	  kabel).	  Detta	  
beroende	  på	  att	  vissa	  områden	  (10	  meter	  på	  längden)	  i	  kulverten	  är	  full	  utav	  
bråte	  (bräder,	  isoleringsmaterial,	  tyg	  osv).	  Det	  innebär	  att	  ifall	  branden	  startar	  
här	  kommer	  den	  påverka	  och	  antända	  cirka	  10	  meter	  av	  kabelstegen	  i	  
initialskedet.	  

𝐴𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒 = 𝐿 ∗ 𝑏	   4	  

	  

𝐴𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒 = 5  𝑚2	  

Den	  maximala	  effekten	  av	  en	  utvecklad	  brand	  blir	  således:	  

𝑄!"# = 𝐴!"#$%&'$($ ∗ 𝐻𝑅𝑅𝑃𝑈𝐴	  

	  

5	  

	  

𝑄!"# = 3,3  𝑀𝑊	  

	  

7.4 Scenario	  1	  
Kablarna	  antänds	  av	  brinnande	  material	  och	  brinner	  till	  dess	  att	  syret	  i	  hela	  
kulverten	  förbrukats.	  

För	  att	  anta	  en	  tillväxtsfas	  har	  T-‐squared	  fire	  tillsammans	  med	  verkliga	  tester,	  
utförda	  i	  FIPEC,	  på	  kabeltyp-‐	  1	  och	  3	  använts.	  Det	  innebär	  att	  tiden	  till	  maxeffekt	  
i	  de	  horisontella	  testerna	  använts	  tillsammans	  med	  den	  beräknade	  maxeffekten.	  
Med	  dessa	  två	  värden	  kan	  en	  tillväxtsfas	  beräknas.	  

Försöken	  i	  FIPEC	  visar	  att	  vid	  horisontala	  kabelstegar	  (kabeltyp-‐	  1	  och	  3)	  är	  
tillväxtfasen	  cirka	  15	  minuter	  (900	  sekunder)	  tills	  det	  att	  maxeffekt	  nåtts,	  detta	  
med	  en	  yttre	  brandpåverkan	  av	  100	  kW.	  En	  brand	  i	  bråtet	  på	  marken	  kan	  antas	  
ligga	  kring	  100	  kW,	  vilket	  gör	  att	  antändningstiden	  från	  FIPEC	  kan	  användas.	  
Maxeffekten	  beräknas	  vara	  3,3	  MW	  utifrån	  antagandet	  att	  tio	  meter	  av	  
kabelstegen	  börjar	  brinna	  i	  initialskedet.	  
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𝑄 = 𝛼 ∗ 𝑡!	   6	  

	  

𝛼 =
𝑄
𝑡!	  

7	  

	  

𝛼 = 0,004  𝑘𝑊/𝑠	  

Med	  tillväxtsfaktorn	  kan	  en	  HRR	  kurva	  uppskattas	  numeriskt	  i	  Excel:	  

	  
Figur	  14,	  visar	  beräknad	  HRR	  kurva	  till	  maxeffekt	  nås.	  

Kurvan	  i	  Figur	  14	  visar	  hur	  branden	  når	  sin	  maxeffekt.	  Hur	  länge	  branden	  kan	  
fortsätta	  längs	  den	  beräknade	  kurvan	  avgörs	  av	  mängd	  tillgängligt	  syre.	  
Mängden	  syre	  bestäms	  utifrån	  kulvertens	  totala	  volym	  (se	  Tabell	  2).	  

Tabell	  2,	  visar	  volym	  per	  sektion	  och	  total	  massa	  syre	  per	  sektion.	  

Sektion	   V	  (m3)	   b	  (m)	   L	  (m)	   h	  (m)	   O2	  
(kg)	  

Sektion	  B	   163,5	   1,5	   54,5	   2	   48	  

Sektion	  C	   67,2	   1,5	   32	   1,4	   20	  

Sektion	  A	   11,25	   1,5	   15	   0,5	   3	  

Sektion	  A	   4,05	   1,5	   4,5	   1,2	   1	  

SektionD	   36,75	   1,5	   35	   1,4	   11	  

Tot:	   	   	   	   	   83	  
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Totalt	  finns	  83	  kg	  syre	  i	  kulverten.	  	  

Tabell	  3,	  visar	  enhetsdata	  om	  syre.	  

ρO2	  
(kg/m3)	  

O2	  (%)	   𝝌	   ΔHc	  O2	  

(KJ/kg)	  

1,4	   21	   0,7	   13100	  

	  

Med	  hjälp	  av	  Tabell	  3	  kan	  total	  energimängd	  i	  det	  tillgängliga	  syret	  bestämmas.	  

	  

𝐸!! = Δ𝐻!  !! ∗ 𝜒 ∗m!! 	   8	  

	  

𝐸!! = 760000  𝑘𝐽	  

För	  att	  se	  hur	  långt	  branden	  kan	  växa	  behöver	  energin	  som	  krävs	  i	  tillväxtsfasen	  
bestämmas.	  Detta	  görs	  genom	  att	  integrera	  T-‐squared	  fire	  ekvationen.	  

Energi	  som	  krävs	  för	  tillväxtfasen:	  

𝐸!"##$ä!" = 𝛼
900

0

∗ 𝑡2𝑑𝑡	  
9	  

	  

𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 =
𝛼 ∗ 𝑡3
3

0

900

	  
10	  

	  

𝐸𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 = 1001466  𝑘𝐽	  

	  

𝐸!"##$ä!" > 𝐸!! 	  

Syret	  räcker	  inte	  för	  att	  full	  effekt	  ska	  utvecklas.	  Tid	  som	  branden	  kan	  fortsätta	  
med	  tillgängligt	  syre	  bestäms	  av:	  

𝑡!"#$%&'(  ! = 𝐸!! ∗ 3
! 	   11	  

	  

𝑡!"#$%&'(  ! = 820  𝑠	  
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I	  cirka	  820	  sekunder	  kommer	  kurvan	  att	  följa	  den	  uppritade	  HRR-‐kurvan.	  Efter	  
denna	  tid	  har	  syret	  förbränts	  och	  ifall	  inte	  rutorna	  gett	  vika	  stagnerar	  branden.	  
Efter	  820	  sekunder	  har	  HRR	  nått	  cirka	  2,8	  MW.	  I	  verkligheten	  kommer	  
brandkurvan	  inte	  se	  ut	  som	  den	  i	  Figur	  15.	  Branden	  kommer	  stiga	  tills	  den	  
närmar	  sig	  nivån	  då	  allt	  syre	  förbrukats,	  därefter	  kommer	  branden	  avta	  och	  
börja	  suga	  i	  sig	  gamla	  rökgaser	  igen.	  Därefter	  kommer	  branden	  avta	  för	  att	  
slutligen	  helt	  slockna.	  Figur	  15	  visar	  ett	  scenario	  som	  baseras	  på	  maximalt	  
konservativa	  antaganden,	  samt	  utan	  att	  hänsyn	  till	  någon	  avsvalningsfas	  tagits.	  

	  
Figur	  15,	  visar	  beräknad	  HRR	  kurva	  för	  Scenario	  1.	  
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7.4.1 FDS	  Scenario	  1	  

I	  scenario	  ett	  sker	  rökgasspridning	  till	  hela	  kulverten.	  Redan	  efter	  två	  minuter	  är	  
temperaturen	  ovanför	  branden	  100oC,	  efter	  fem	  minuter	  har	  den	  stigit	  till	  220oC	  
grader.	  	  

	  

Efter	  cirka	  sju	  minuter	  är	  hela	  kulverten	  rökfylld,	  förutom	  den	  lägre	  delen	  av	  
sektion	  A	  dit	  endast	  lite	  rök	  tagit	  sig	  (Figur	  17).	  På	  en	  meters	  höjd	  i	  sektion	  B	  
försvinner	  sikten	  helt	  och	  hållet	  efter	  5	  minuter.	  Runt	  branden,	  är	  
gastemperaturen	  vid	  det	  mittersta	  fönstret	  över	  220oC	  (se	  Figur	  17).	  	  

	  
Figur	  18,	  visar	  gastemperaturen,	  i	  mitten	  av	  kulverten,	  i	  Scenario	  1	  efter	  tiden	  400	  sekunder.	  

Gastemperaturen	  är	  i	  hela	  sektion	  B	  över	  120oC.	  I	  utrymmet	  ovanför	  
genomföringarna	  i	  sektion	  B	  är	  det	  cirka	  100	  grader	  efter	  tio	  minuter	  och	  hela	  
kulverten	  är	  nu	  rökfylld.	  Gipsväggarna	  i	  fikarummet	  vid	  containerhallen	  är	  nära	  
100oC	  grader	  varma	  eftersom	  rökgaser	  tagit	  sig	  dit	  ifrån	  kulverten.	  Rökgaserna	  
har	  även	  tagit	  sig	  till	  metallutrymmet	  vid	  slutet	  av	  sektion	  D,	  vilken	  leder	  

Figur	  16,	  visar	  kabelkulvertens	  uppbyggnad	  i	  FDS,	  där	  brännaren	  är	  placerad	  bakom	  mittersta	  fönsterrutan. 

Figur	  17,	  visar	  rökgassspridningen	  efter	  7	  minuter.	  
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kablarna	  till	  transformatorhuset.	  Vid	  öppningen	  till	  metallutrymmet	  är	  
temperaturen	  100oC.	  	  

	  
Figur	  19,	  visar	  yttemperaturen	  på	  väggen	  i	  kulverten	  efter	  400	  sekunder.	  

	  

7.5 Scenario	  2	  
Branden	  fortsätter	  vara	  bränslekontrollerad	  till	  det	  att	  allt	  syre	  i	  kulverten	  
förbränts.	  I	  scenario	  två	  antas	  de	  tre	  fönsterrutorna	  ge	  vika,	  pågrund	  av	  
temperaturen	  som	  utvecklats,	  vilket	  gör	  att	  branden	  istället	  för	  att	  slockna	  blir	  
ventilationskontrollerad.	  I	  övrigt	  är	  scenario	  2	  likadant	  som	  ”scenario	  1”	  med	  
10	  meter	  kabelstege	  som	  brinner.	  	  

För	  att	  beräkna	  den	  maximala	  effekten	  som	  den	  ventilationskontrollerade	  
branden	  kan	  ge	  används	  Eq.5.24	  [4]	  

ṁ′′! = 0,5 ∗ 𝐴! ∗ 𝐻!	   12	  

	  

Först	  beräknas	  mängden	  luftinflöde	  till	  kulverten	  beroende	  av	  fönsterrutornas	  
storlek.	  

För	  att	  beräkna	  A0	  och	  H0	  i	  ett	  utrymme	  med	  flera	  öppningar	  används	  [4].	  	  
	  
	  
	  
Tabell	  4,	  visar	  yttre	  måtten	  av	  fönsterrutorna	  i	  kabelkulverten.	  

Bredd	  [cm]	   Höjd	  [cm]	  
50	   90	  
	  
	  

𝐴! = 𝐴! + 𝐴! + 𝐴!	   13	  

	  

𝐴! = 1,35  𝑚!	  

𝐻! = (𝐴! ∗ ℎ! + 𝐴! ∗ ℎ! + 𝐴! ∗ ℎ!)/𝐴!	  	   14	  
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𝐻! = 0,9	  

Insättning	  av	  A0	  och	  H0	  i	  ekvation	  15	  ger:	  

	  

ṁ′′! = 0,64  𝑘𝑔/𝑠	  

Andel	  syre	  i	  ett	  kilo	  luft	  är	  cirka	  21%,	  vilket	  innebär	  att	  inflödet	  av	  syre	  till	  
kulverten	  med	  givna	  öppningar	  maximalt	  kan	  bli:	  

	  

ṁ′′!! = 0,13  𝑘𝑔/𝑠	  

Nämnt	  tidigare	  i	  rapporten	  så	  utvecklas	  cirka	  13,1	  MJ	  vid	  fullständig	  förbränning	  
av	  ett	  kilogram	  syre.	  Det	  ger	  att	  den	  ventilationskontrollerade	  branden	  maximalt	  
kan	  utveckla:	  

𝑄!"#,!"#$ = ṁ′′!" ∗ ∆𝐻!,!!	   15	  

	  

𝑄!"#,!"#$ = 1,8  𝑀𝑊	  

Figur	  20	  visar	  HRR-‐kurvan	  för	  scenario	  2	  där	  rutorna	  går	  sönder	  vilket	  gör	  
branden	  ventilationskontrollerad.	  I	  verkligheten	  kommer	  brandkurvan	  inte	  se	  ut	  
som	  denna	  eftersom	  övergången	  från	  bränslekontrollerad	  till	  dess	  att	  allt	  syre	  
förbrukats	  (ventilationskontroll)	  inte	  kommer	  vara	  så	  abrupt.	  Vid	  800	  sekunder	  
minskar	  effekten	  av	  branden	  eftersom	  mängden	  tillgängligt	  syre	  begränsats	  till	  
vad	  öppningarna	  i	  kulverten	  (fönsterrutorna)	  kan	  ta	  in.	  	  Analytiskt	  utan	  att	  ta	  i	  
beaktande	  avsvalningsfaktorer	  samt	  tiden	  just	  innan	  syret	  runt	  branden	  
förbrukats	  ser	  grafen	  ut	  som	  i	  Figur	  20.	  
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Figur	  20,	  visar	  beräknad	  HRR	  kurva	  för	  Scenario	  2.	  

Grafen	  visar	  att	  branden	  förbrukar	  allt	  tillgängligt	  syre	  i	  kulverten	  och	  övergår	  
till	  en	  ventilationskontrollerad	  brand.	  Brandförloppet	  sjunker	  till	  1,8	  MW	  och	  
fortsätter	  så	  länge	  kablar	  och	  brännbart	  material	  finns	  kvar	  (se	  Figur	  20).	  	  

Tabell	  5,	  materialdata	  högspännings	  kabel	  ifrån	  Ericsson	  cables.	  

Vikt	  /	  100	  m	  [kg]	   Ledare	  diameter	  
[m]	  

Material	  
ledare	  

ρaluminium	  (kg/m3)	  

168	   0,0115	   Aluminium	   2700	  

	  

Med	  hjälp	  av	  Tabell	  5	  kan	  massan	  bränsle	  på	  10	  meter	  kabelstege	  beräknas.	  

Det	  ger	  att	  massan	  är:	  

𝑚!"ä!"#$,!"#$"% = 140  𝑘𝑔	  

	  

Enligt	  uppgifter	  ifrån	  elektriker	  och	  till	  viss	  del	  beskrivningar	  ifrån	  Ericsson	  
cables	  skall	  deras	  PVC	  och	  PE	  kablar	  självslockna	  utan	  yttre	  tändkälla.	  Det	  vill	  
säga	  att	  de	  endast	  brinner	  när	  det	  är	  utsatt	  för	  en	  yttre	  tändkälla.	  Tiden	  för	  
branden	  tills	  den	  självslocknar	  skulle	  i	  så	  fall	  begränsas	  tills	  hur	  länge	  den	  10	  
meter	  långa	  yttre	  tändkällan	  påverkar	  kabelstegen.	  Förenklat	  antas	  den	  yttre	  
tändkällan	  verka	  så	  länge	  det	  finns	  bränsle	  kvar	  på	  den	  10	  meter	  långa	  
kabelstegsdelen.	  Beräknad	  tid	  som	  branden	  kan	  fortsätta	  ges	  av	  den	  totala	  
mängden	  energi	  i	  kablarna,	  med	  avdrag	  av	  energi	  krävd	  för	  startfasen,	  dividerat	  
med	  utvecklad	  maxeffekt:	  
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𝐸!"#$"% = 𝑚!"ä!"#$,!"#$"% ∗ ∆𝐻!,!"#"$ 	   16	  

	  

𝐸!"#$"% = 4830  𝑀𝐽	  

Energi	  kvar	  vid	  utvecklad	  maxeffekt:	  

∆𝐸 = 𝐸!"#$"% − 𝐸!"##$ä!"	   17	  

	  

∆𝐸 = 3830  𝑀𝐽	  

Tid	  för	  branden	  i	  scenario	  2	  ges	  av:	  

𝑡!"#$%&'(  ! =
∆𝐸

𝑄!"#,!"#$
+ 𝑡!"#$%&'(  !	  

18	  

	  

𝑡!"#$%&'(  ! = 2950  𝑠	  

Den	  totala	  tiden	  i	  Scenario	  2	  ges	  av	  tillväxtsfasens	  tid	  (Scenario	  1)	  adderat	  med	  
tiden	  som	  bränslet	  på	  10	  meter	  kabelstege	  kan	  brinna	  vid	  den	  givna	  
ventilationskontrollerade	  branden.	  Efter	  denna	  tid	  kommer	  branden	  avta	  med	  
en	  avsvalningsfaktor	  och	  slutligen	  helt	  upphöra.	  

	  

7.5.1 FDS	  Scenario	  2	  
Scenario	  2	  börjar	  skilja	  sig	  ifrån	  scenario	  1	  när	  det	  tillgängliga	  syret	  förbränts	  
och	  fönsterrutorna	  ger	  vika.	  I	  simuleringen	  av	  scenario	  2	  ser	  man	  att	  rökgaserna	  
stannar	  kvar	  vid	  samma	  nivå	  trots	  att	  rutorna	  spricker	  (Figur	  22).	  Eftersom	  
branden	  fortsätter	  under	  en	  mycket	  längre	  tid	  blir	  värmen	  i	  hela	  kulverten	  
större.	  Efter	  3600	  sekunder	  är	  gastemperaturen	  kring	  fönsterrutorna	  över	  320oC	  
grader.	  I	  hela	  sektion-‐	  B	  och	  C,	  över	  0,5	  meter	  höjd,	  är	  gastemperaturen	  runt	  
200oC	  (Figur	  21).	  
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I	  det	  anslutande	  stålutrymmet,	  där	  kablarna	  leds,	  som	  ansluter	  emot	  
transformatorhuset	  är	  gastemperaturen	  cirka	  150	  oC	  (se	  Figur	  22).	  

Väggtemperaturerna	  i	  kulverten	  är	  höga	  och	  runt	  fönsterrutorna	  är	  de	  cirka	  170	  
oC.	  I	  slutet	  av	  sektion	  B	  där	  olika	  rörgenomföringar	  ansluter	  till	  ett	  fikarum	  i	  
containerhallen	  ovanför,	  har	  väggtemperaturen	  (gipsskivorna)	  blivit	  230	  oC	  
(Figur	  23)	  och	  på	  utsidan	  emot	  fikarummet	  är	  temperaturen	  närmare	  100	  oC	  (se	  
Figur	  23).	  

Figur	  22,	  visar	  rökgassspridningen	  strax	  efter	  fönsterrutorna	  spruckit.	  

Figur	  21,	  visar	  gastemperaturen,	  i	  mitten	  av	  kulverten,	  i	  Scenario	  1	  efter	  tiden	  3000	  sekunder.	  

Figur	  22,	  visar	  gastemperaturen	  vid	  det	  anslutande	  metallutrymmet	  som	  leder	  
till	  HS1.	  
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Risken	  för	  vidare	  brand	  och	  rökgasspridning	  är	  större	  i	  scenario	  2	  på	  grund	  av	  
de	  högre	  temperaturer	  som	  utvecklas	  emot	  de	  anslutande	  byggnadsdelarna,	  
speciellt	  upp	  emot	  den	  gamla	  matsalen.	  Figur	  23	  visar	  yttemperaturen	  på	  väggen	  
upp	  emot	  fika-‐rummet	  i	  containerhallen(den	  avvikande	  punkten	  och	  nedgången	  
i	  temperatur	  (500-‐800	  s)	  behandlas	  i	  diskussionen).	  

	  
Figur	  23,	  visar	  yttemperaturen	  i	  gipsutrymmet	  ovanför	  delningen	  av	  sektion-‐	  B	  och	  C.	  Den	  
avvikande	  punkten	  och	  nedgången	  i	  temperatur	  (500-‐800	  s)	  behandlas	  i	  diskussionen	  
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Figur	  23,	  visar	  yttemperaturen	  på	  väggen	  i	  kulverten	  efter	  3000	  sekunder.	  
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Figur	  24,	  visar	  HRR-‐kurva	  i	  FDS.	  Den	  avvikande	  punkten	  (3500	  kW)	  och	  nedgången	  i	  temperatur	  
(500-‐800	  s)	  behandlas	  i	  diskussionen.	  

	  

7.5.2 Känslighetsanalys	  
För	  att	  bedöma	  osäkerheten	  och	  påverkan	  av	  olika	  brandkällor	  gjordes	  
beräkningar	  även	  för	  en	  större	  brand.	  Branden	  kommer,	  som	  tidigare	  nämnts,	  att	  
bli	  ventilationskontrollerad	  och	  då	  kommer	  branden	  oavsett	  startstorlek	  sjunka	  
till	  beräknad	  effekt	  (se	  FDS	  Scenario	  2).	  Ifall	  brandens	  startarea	  antas	  vara	  det	  
dubbla	  gentemot	  Scenario-‐	  1	  kommer	  ändå	  maxeffekten,	  med	  tillgängligt	  syre,	  
vara	  detsamma,	  men	  tiden	  tills	  detta	  uppnås	  blir	  kortare.	  Ifall	  antändningstiden	  
förkortas	  till	  tio	  minuter,	  ett	  väldigt	  konservativt	  antagande,	  kan	  den	  utvecklade	  
branden	  nå	  cirka	  3,4	  MW,	  med	  tillgängligt	  syre.	  Med	  en	  större	  brinnande	  area	  
och	  kortare	  antändningstid	  kan	  effekten	  bli	  4,5	  MW	  innan	  syret	  tar	  slut.	  Oavsett	  
vilket	  har	  skillnaden	  i	  utvecklad	  effekt	  ingen	  betydelse	  för	  konsekvenser	  på	  
fabriksområdet.	  Ifall	  endast	  den	  antagna	  tiden	  tills	  maxeffekt	  utvecklats	  ändras	  
blir	  även	  den	  maximala	  effekten	  i	  kulverten	  påverkad.	  Ifall	  tiden	  till	  maxeffekt	  är	  
600	  sekunder	  istället	  för	  900	  sekunder	  kan	  den	  maximala	  effekten,	  vid	  
användning	  av	  allt	  syre	  i	  kulverten,	  bli	  3,4	  MW.	  	  
	  
Andel	  material	  i	  kablarna	  antogs	  vid	  beräkningarna	  till	  två	  tredjedelar	  
polyetylen	  och	  en	  tredjedel	  polyvinylklorid.	  Detta	  beroende	  på	  att	  exakt	  
information	  om	  kablarnas	  specifika	  materialinnehåll	  saknades.	  För	  att	  få	  ett	  spann	  
på	  hur	  fel	  detta	  antagande	  kan	  bli	  har	  som	  känslighetsanalys	  kablar	  med	  100%	  
av	  respektive	  material	  beräknats.	  Med	  en	  kabel	  bestående	  av	  enbart	  
polyvinylklorid	  skulle	  den	  maximala	  brandeffekten	  kunna	  bli	  2,1	  MW	  jämfört	  
med	  en	  bestående	  av	  polyetylen	  där	  brandeffekten	  skulle	  kunna	  bli	  3,4	  MW.	  Ifall	  
detta	  jämförs	  med	  det	  antagna	  fallet,	  där	  två	  tredjedelar	  består	  av	  polyetylen	  och	  
en	  tredjedel	  polyvinylklorid	  och	  maximal	  brandeffekt	  är	  3,3	  MW,	  ser	  man	  att	  
skillnaden	  inte	  är	  stor.	  Branden	  skulle	  oavsett	  materialval	  i	  slutändan	  bli	  
ventilationskontrollerad	  och	  den	  maximala	  effekten	  skulle	  bestämmas	  av	  
mängden	  tillfört	  syre.	  
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På	  grund	  av	  begränsade	  datorresurser	  kan	  inte	  en	  känslighetsanalys	  angående	  
gridberoende	  göras.	  Därför	  kan	  FDS	  simuleringens	  säkerhet	  med	  20	  cm	  grid	  inte	  
fastställas.	  Erfarenhet	  ifrån	  ett	  annat	  test	  med	  en	  liknande	  kabelkulvert	  [3]	  
visade	  ingen	  större	  skillnad	  mellan	  10-‐	  kontra	  20	  cm	  gridstorlek.	  
	  

7.5.3 Antaganden	  
Antändningstid	  för	  en	  horisontalkabelstege	  var	  första	  hindret.	  Vid	  flera	  
horisontala	  tester	  gjorda	  i	  FIPEC	  studien	  tog	  det	  ungefär	  15	  minuter	  tills	  
maxeffekt	  nåddes.	  Det	  kända	  om	  kabeltypen	  i	  kulverten	  var	  namnet.	  
Tillverkningsföretaget	  kontaktades	  men	  ingen	  information	  om	  den	  specifika	  
kabeln	  kunde	  ges.	  Ett	  antal	  kablar	  med	  ungefär	  samma	  beteckning	  hittades	  i	  
Ericsson	  cables	  register.	  Dessa	  bestod	  till	  största	  del	  av	  PE	  och	  PVC.	  Med	  tanke	  
på	  litteraturstudierna	  och	  information	  från	  varublad	  om	  de	  olika	  kablarna	  är	  ett	  
antagande	  att	  ungefär	  66%	  av	  kabeln	  består	  av	  PE	  (isoleringen)	  och	  cirka	  33%	  
består	  av	  PVC	  (skärm	  och	  mantel).	  Isoleringen	  i	  Ericsson	  cables	  är	  alltid	  större	  
än	  skärm	  och	  mantel.	  Med	  hjälp	  av	  dessa	  förhållanden	  kunde	  en	  snittdensitet	  
och	  snittförbränningsenergi	  beräknas.	  Med	  dessa	  kunde	  sedan	  en	  maxeffekt	  för	  
en	  given	  brand	  tas	  fram.	  Arean	  för	  den	  givna	  branden	  antogs	  utifrån	  tänkbara	  
yttre	  tändkällor,	  vilket	  är	  bråte	  som	  vid	  antändning	  skulle	  kunna	  påverka	  
ungefär	  10	  meter	  av	  kabelstegens	  längd.	  	  

Vikten	  för	  kablarna	  har	  uppskattats	  genom	  information	  från	  Ericsson	  cables	  
högspänningskablar.	  I	  varuinformationen	  för	  respektive	  kabel	  finns	  vikt	  per	  100	  
meter	  kabel.	  Utöver	  det	  finns	  ledarens	  diameter	  och	  material	  som	  det	  tillverkats	  
av.	  Med	  hjälp	  av	  dessa	  beräknades	  bränslets	  uppskattade	  vikt.	  	  

	  

7.6 Konsekvensanalys	  
I	  kulverten	  leds	  kablar	  ifrån	  huvudställverket	  (HS1),	  anläggningar	  som	  matas	  
härifrån	  är:	  

• AGA-‐gas	  
• T14	  som	  servar	  efterbehandlingen	  av	  karbiden.	  
• T16	  som	  servar	  prillmagasinet	  med	  belysning	  etc.	  
• T17	  som	  servar	  portvakt,	  personalbyggnad,	  karbidlab,	  sjukstuga	  och	  

brandstation.	  
• Pumpstationen	  i	  Nolby	  som	  levererar	  vatten	  till	  området.	  

Beroende	  på	  var	  en	  brand	  uppstår	  i	  kulverten	  kan	  konsekvenserna	  bli	  olika.	  Ju	  
närmre	  HS1	  som	  branden	  uppstår	  desto	  allvarligare	  är	  de	  tänkbara	  
konsekvenserna.	  Ifall	  branden	  skulle	  starta	  i	  sektion	  C	  skulle	  en	  hel	  del	  
anläggningar	  påverkas.	  	  

AGA-‐gas	  tillverkar	  och	  lagrar	  industrigaserna	  argon,	  syrgas	  och	  kvävgas.	  
Lagringen	  av	  gaserna	  är	  i	  flytande	  form	  i	  stora	  lagringscisterner.	  Man	  
transporterar	  kvävgas	  till	  Akzo	  Nobels	  verksamheter.	  AGA-‐gas	  har	  fem	  stycken	  
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10	  kV-‐kablar	  som	  leds	  i	  kulverten.	  AGA-‐gas	  saknar	  separat	  reservmatning	  till	  
fabriken.	  De	  har	  en	  UPS	  (uninterrupted	  power	  supply)	  av	  batterier	  som	  kan	  hålla	  
igång	  datorerna	  och	  ett	  dieselaggregat	  som	  kan	  hålla	  belysningen.	  Vid	  
strömbortfall	  stängs	  alla	  ventiler	  automatiskt.	  Kvävgas	  kommer	  att	  levereras	  via	  
ett	  reservsystem	  (kallförgasning)	  till	  fabrikerna	  som	  använder	  denna	  som	  
inertgas.	  Luftreningen	  kan	  inte	  fortsätta	  och	  fabriken	  blir	  stillastående.	  

Karbidfabriken	  producerar	  och	  distribuerar	  kalciumkarbid.	  Detta	  sker	  genom	  att	  
släckt	  kalk	  (kalciumoxid)	  smälts	  samman	  med	  koks	  (kol)	  under	  hög	  värme.	  
Processen	  är	  starkt	  endotermisk,	  därför	  måste	  en	  temperatur	  av	  cirka	  2000o	  C	  
uppnås.	  Därefter	  stelnar	  massan	  till	  kalciumkarbid.	  Sedan	  lagras	  stycke-‐	  och	  
mald-‐karbid.	  Ifall	  matningen	  till	  T14	  skulle	  upphöra	  innebär	  det	  att	  
efterbehandligsverksamheten	  till	  karbidfabriken	  skulle	  upphöra.	  Det	  gäller	  
bland	  annat	  traversen,	  AS-‐karbiden	  och	  karbidkrossar.	  När	  efterbehandlingen	  
blir	  utan	  ström	  kan	  endast	  fabriken	  hålla	  ugnarna	  igång	  ett	  par	  timmar.	  Detta	  
eftersom	  silos	  och	  lager	  blir	  fulla	  och	  utan	  efterbehandlingen	  bildas	  en	  propp	  i	  
kedjan	  som	  behöver	  lösas	  för	  att	  bibehålla	  produktion.	  

Att	  T16	  blir	  utan	  ström	  får	  ingen	  större	  konsekvens	  eftersom	  anläggningen	  inte	  
servar	  någon	  väsentlig	  fabriksdel.	  Mindre	  effekter	  är	  att	  prillmagasinet	  blir	  utan	  
belysning.	  

Ifall	  matning	  till	  T17	  upphör	  kommer	  vissa	  delar	  som	  den	  servar	  påverkas.	  
Portvakt	  och	  sjukstuga	  har	  separat	  reservmatning	  och	  kommer	  inte	  påverkas	  
nämnvärt.	  Brandstationen,	  karbidlabbet	  och	  personalbyggnaden	  saknar	  
reservmatning	  och	  blir	  utan	  ström.	  

Pumpstationen	  i	  Nolby	  har	  separat	  reservmatning.	  Kostanden	  för	  att	  använda	  
reservkraft	  till	  pumpstationen	  är	  dyrt	  vilket	  ger	  negativa	  ekonomiska	  
konsekvenser.	  

Konsekvenserna	  av	  en	  brand	  kan	  bli	  mycket	  stora	  sett	  ekonomiskt.	  Två	  fabriker	  
kan	  bli	  stillastående	  och	  ett	  antal	  övriga	  anläggningar	  kommer	  påverkas.	  Utöver	  
10	  kV-‐kablarna	  leds	  här	  mycket	  tele-‐	  och	  signalkablar.	  Konsekvenser	  av	  att	  dessa	  
brinner	  av	  är	  okända	  eftersom	  ritningsunderlag	  saknas	  och	  vart	  de	  leds	  är	  okänt.	  
Det	  som	  är	  säkert	  är	  att	  fler	  anläggningar	  och	  verksamheter	  än	  vad	  som	  nämns	  
ovan	  kommer	  påverkas.	  

I	  kulverten	  leds	  även	  ett	  antal	  oanvända	  kablar	  som	  idag	  endast	  skulle	  fungera	  
som	  extrabränsle	  till	  branden.	  Bland	  annat	  finns	  kabeldragning	  (10	  kV)	  som	  förr	  
användes	  till	  matning	  av	  övre	  fabriken.	  

Reparation	  av	  kulverten	  efter	  en	  brand	  kommer	  att	  ta	  ett	  antal	  dagar.	  Dels	  
behöver	  brandhärden	  svalna,	  därefter	  behöver	  sanering	  utföras	  och	  sedan	  kan	  
ny	  kabel	  läggas.	  Totalt	  kan	  det	  handla	  om	  upp	  till	  tre	  dagar	  innan	  
kabelreparationen	  är	  färdigställd.	  Under	  denna	  tid	  kommer	  ovan	  nämnda	  
anläggningar	  sakna	  matning	  av	  ström	  vilket	  kommer	  leda	  till	  ekonomiska	  
förluster.	  
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Övriga	  konsekvenser	  orsakade	  av	  en	  brand	  är	  spridning	  av	  brandgaser	  genom	  
otäta	  rörgenomföringar.	  Detta	  kan	  i	  värsta	  fall	  leda	  till	  att	  en	  brand	  sprider	  sig	  
från	  kulverten	  upp	  till	  Containerhallen	  (karbidutpackningen).	  Branden	  kan	  
fortsätta	  upp	  i	  väggen	  som	  finns	  i	  fikarummet	  vid	  containerhallen.	  Brunnslocket	  
som	  leder	  ner	  till	  kulverten	  vid	  sektion	  D	  är	  ytterligare	  en	  svag	  länk.	  Metallen	  
kommer	  snabbt	  utsätta	  den	  icke	  brandpåverkade	  sidan	  för	  höga	  temperaturer.	  
Detta	  eftersom	  metallens	  ledningsförmåga	  är	  stor.	  Är	  något	  placerat	  på	  eller	  nära	  
invid	  locket	  är	  det	  en	  uppenbar	  risk	  för	  brandspridning.	  
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Diskussion	  och	  slutsats	  
Åtgärdsförslag	  som	  har	  diskuterats	  har	  bland	  annat	  rört	  mindre	  åtgärder.	  Den	  
andra	  kategorin	  rör	  större	  säkerhetsförbättringar.	  

Under	  okulärbesiktningen	  upptäcktes	  ett	  antal	  faktorer	  som	  kan	  anses	  utgöra	  
bristfällig	  brandsäkerhet.	  Kulverten	  är	  dock	  ett	  område	  där	  inget	  liv	  eller	  hälsa	  
står	  på	  spel,	  vilket	  betyder	  att	  större	  säkerhetssatsningar	  där	  enbart	  kan	  
motiveras	  genom	  ekonomiska-‐	  och	  till	  viss	  del	  miljömässiga	  faktorer.	  Grunden	  till	  
förbättringar	  bör	  vara	  att	  förhindra	  spridning	  av	  brandgaser	  till	  intilliggande	  
utrymmen	  samt	  minimera	  konsekvenserna	  av	  en	  fullt	  utvecklad	  brand.	  	  	  

7.7 Åtgärdsförslag:	  
• En	  övergripande	  uppstädning	  av	  kulverten	  och	  bortforsling	  av	  bråte.	  	  
• Tillsynsrutiner	  för	  kulverten	  behöver	  upprättas.	  De	  skulle	  kunna	  vara	  en	  

snabb	  överblick	  i	  samband	  med	  någon	  annan	  rondering,	  för	  att	  
kontinuerligt	  hålla	  rent	  i	  kulverten.	  	  

• Reparation	  av	  den	  trasiga	  belysningen.	  
• Inventering	  och	  borttagning	  av	  icke	  nyttjade	  kablar	  i	  kulverten.	  
• Kabel-‐	  och	  rörgenomföringar	  mellan	  sektion	  B-‐	  och	  C	  bör	  ses	  över	  för	  att	  

försäkra	  sig	  om	  att	  brandgasspridning	  inte	  når	  till	  containerhallen	  (se	  
även	  BBR	  5:56)	  

• Täckplåtar	  över	  kabelstegen	  med	  högspänningskablar	  kablar	  kan	  
monteras	  för	  att	  minska	  möjligheten	  till	  brand,	  samt	  för	  att	  vid	  
uppkommen	  brand	  skydda	  kablarna	  och	  fördröja	  antändningstiden.	  

• En	  insatsplan	  för	  kulverten	  bör	  upprättas.	  I	  denna	  bör	  även	  ingå	  ett	  
ritningsunderlag	  över	  kulverten.	  

• VA-‐rör	  bör	  förläggas	  utanför	  kulverten.	  Även	  gamla	  oanvända	  VA-‐rör	  bör	  
monteras	  bort	  eftersom	  de	  fortfarande	  kan	  innehålla	  vätska	  som	  vid	  
läckage	  kan	  leda	  till	  kortslutning	  av	  starkströmskablarna.	  

• Isolera	  brunnslocket	  vid	  emballageverkstaden	  som	  leder	  ner	  till	  
kulverten.	  

• En	  större	  åtgärd	  som	  kan	  vara	  motiverat	  är	  någon	  form	  av	  
branddetektering	  i	  transformatorhuset.	  Härifrån	  försörjs	  hela	  området	  
med	  elektricitet	  och	  angelägenheten	  att	  skydda	  detta	  bör	  ligga	  högt	  upp	  
på	  en	  prioriteringslista.	  Som	  det	  är	  idag	  finns	  ingen	  detektering.	  

7.8 Beräkningar	  
För	  att	  beräkna	  en	  effektutvecklingskurva	  fick	  en	  del	  antaganden	  göras.	  
Eftersom	  den	  exakta	  kabeltypen	  inte	  kunde	  identifieras	  fick	  en	  liknande	  kabels	  
specifikationer	  användas.	  Med	  denna	  kunde	  brännbart	  material	  per	  meter	  kabel	  
beräknas	  (se	  känslighetsanalys	  för	  mer	  uttömmande	  information	  om	  val	  av	  
kabeltyp).	  

För	  att	  erhålla	  tillväxtfasen	  till	  dess	  att	  branden	  når	  sitt	  maximum	  användes	  
tester	  utförda	  av	  SP.	  Från	  ett	  liknande	  scenario	  av	  ett	  verkligt	  test	  togs	  tiden	  till	  
dess	  att	  maximal	  effekt	  utvecklats.	  Denna	  tid	  användes	  sedan	  för	  att	  ta	  fram	  en	  
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tillväxtkurva	  för	  branden.	  I	  känslighetsanalysen	  behandlas	  valet	  av	  denna	  tid,	  
och	  det	  visar	  att	  skillnaden	  i	  antändningstid	  ger	  små	  skillnader	  i	  resultatet.	  

För	  att	  beräkna	  den	  maximala	  effekten	  av	  en	  potentiell	  brand	  beräknades	  att	  allt	  
syre	  i	  hela	  kulverten	  förbrukades.	  Detta	  är	  i	  verkligheten	  ett	  litet	  för	  konservativt	  
antagande	  eftersom	  syre	  i	  undanträngda	  delar	  av	  kulverten	  (långt	  ifrån	  branden)	  
inte	  kommer	  nyttjas	  under	  brandförloppet.	  	  

Eftersom	  andelen	  av	  respektive	  material	  i	  kabeln	  är	  okänd	  har	  inga	  beräkningar	  
angående	  rökgasernas	  innehåll	  av	  t	  ex	  väteklorid	  gjorts.	  	  

7.9 Känslighetsanalys	  
Precis	  som	  känslighetsanalysen	  visar	  finns	  osäkerheter	  i	  beräkningar	  på	  grund	  
av	  gjorda	  antaganden.	  Känslighetsanalysen	  visar	  på	  osäkerheter	  kring	  hur	  en	  
HRR-‐kurva	  och	  maxeffekt	  skulle	  bli	  i	  verkligheten.	  Oavsett	  antagande	  om	  
material	  och	  antändningstid	  så	  kommer	  konsekvenserna	  för	  fabriksområdet	  bli	  
desamma.	  	  

7.10 FDS	  
Simuleringarna	  är	  till	  för	  att	  visa	  rökgasspridning	  och	  temperaturutveckling	  (på	  
väggar).	  En	  beräknad	  effektutvecklingskurva	  användes	  som	  indata	  i	  FDS.	  
Programmet	  har	  dock	  inte	  räknat	  med	  denna	  kurva.	  Ett	  mail	  med	  frågan	  om	  
varför	  FDS	  bortser	  ifrån	  den	  insatta	  effektutvecklingskurvan	  skickades	  till	  Dr.	  
Kevin	  B.	  McGrattan	  (utvecklare	  av	  FDS).	  Han	  förklarade	  varför	  HRR-‐kurvan	  i	  
simuleringen	  skiljde	  sig	  ifrån	  den	  som	  angetts	  i	  indata-‐filen.	  
	  Efter	  ungefär	  500	  sekunder	  sjunker	  kurvan	  emot	  vad	  som	  angetts	  i	  indata-‐filen.	  
Indata-‐filen	  baseras	  på	  den	  analytiska	  beräkningen	  där	  antagandet,	  att	  allt	  
tillgängligt	  syre	  i	  kulverten	  används	  i	  förbränningen,	  gjorts.	  FDS	  räknar	  inte	  med	  
att	  bränder	  är	  temperatur-‐	  eller	  effektstyrda.	  FDS	  räknar	  med	  att	  tillgängligt	  syre	  
i	  närheten	  av	  branden	  är	  det	  som	  styr	  hur	  branden	  kan	  utvecklas.	  Anledningen	  
att	  brandkurvan,	  i	  FDS,	  sjunker	  efter	  500	  sekunder	  beror	  på	  att	  FDS	  anser	  att	  
mängden	  tillgängligt	  syre	  inte	  räcker	  till	  för	  att	  följa	  den	  analytiskt	  beräknade	  
HRR-‐kurvan	  [	  Dr.	  Kevin	  B.	  McGrattan].	  	  
När	  fönsterrutorna	  tas	  bort	  peakar	  brandkurvan.	  Det	  beror	  på	  att	  det	  ansamlats	  
stora	  koncentrationer	  oförbränt	  material	  i	  rökgaserna.	  När	  syre	  plötsligt	  tillförs	  
blir	  det	  en	  spontanantändning	  och	  brandkurvan	  peakar	  för	  att	  relativt	  fort	  
stabilisera	  sig,	  på	  cirka	  1,8	  MW,	  då	  den	  blivit	  ventilationskontrollerad.	  	  
	  
Risken	  för	  vidare	  brandspridning	  via	  rörgenomföringar	  är	  stor.	  Simuleringen	  
visar	  att	  väggtemperaturer	  på	  ytan	  av	  gipsskivorna	  redan	  efter	  15	  minuter	  
(fikarummet	  i	  containerhallen)	  är	  170oC	  grader.	  
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8 Bilaga	  1	  
FDS	  indata	  Scenario	  1	  

&HEAD	  CHID='rum_1',	  TITLE='vÄGG'	  	  /	  	  

&MESH	  IJK=20,700,50,	  XB=0.0,4.0,0.0,140,-‐2.0	  ,8.0	  /	  20	  cm	  grid	  

&TIME	  T_END=830/	  	  

&DUMP	  NFRAMES=2500,	  DT_RESTART=250/	  Utdata	  2500	  ggr,	  Restart	  file	  var	  
250	  sek.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

&VENT	  MB='XMAX',	  SURF_ID='OPEN'/	  

&VENT	  MB='XMIN',	  SURF_ID='WALL'/	  

&VENT	  MB='YMAX',	  SURF_ID='OPEN'/	  

&VENT	  MB='YMIN',	  SURF_ID='WALL'/	  

&VENT	  MB='ZMAX',	  SURF_ID='OPEN'/	  

	  

&MATL	  ID='STEEL'	  

FYI='ENCLOSUER	  FIRE	  DYNAMICS'	  

CONDUCTIVITY=218	  

SPECIFIC_HEAT=0.89	  

DENSITY=2700./	  

	  

&MATL	  ID='GIPS'	  

FYI='enclosure	  fire	  dynamic'	  

CONDUCTIVITY=0.48	  

SPECIFIC_HEAT=0.84	  

DENSITY=900./	  

	  

&MATL	  ID='GLAS'	  

FYI='ENCLOSUER	  FIRE	  DYNAMICS'	  
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CONDUCTIVITY=0.8	  

SPECIFIC_HEAT=0.84	  

DENSITY=2500./	  

	  

&MATL	  ID='CONCRETE'	  

EMISSIVITY=0.94	  

CONDUCTIVITY=1.0	  

SPECIFIC_HEAT=0.88	  

DENSITY=2000/	  

	  

&MATL	  ID='DIRT'	  

EMISSIVITY=0.96	  

CONDUCTIVITY=1.0	  

SPECIFIC_HEAT=0.88	  

DENSITY=1400/	  

	  

oBJEKT	  

VAGGAR	  OCH	  TAK	  UTÅT	  

SIDOVÄGGAR	  OCH	  GOLV	  

&SURF	  ID='WALL'	  

COLOR='WHITE'	  

MATL_ID='CONCRETE'	  

THICKNESS=0.2	  

BACKING='VOID'/	  

	  

&SURF	  ID='SKORSTEN'	  

COLOR='SILVER'	  

MATL_ID='STEEL'	  
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THICKNESS=0.02	  

BACKING='VOID'/	  

	  

GIPSVÄGG	  

&SURF	  ID='GIPSVAGG'	  

COLOR='AQUAMARINE'	  

MATL_ID='GIPS'	  

THICKNESS=0.050	  

BACKING='EXPOSED'/	  

	  

FÖNSTER	  

&SURF	  ID='WINDOW'	  

COLOR='POWDER	  BLUE'	  

MATL_ID='GLAS'	  

THICKNESS=0.01	  

BACKING='EXPOSED'/	  

	  

GOLV	  

&SURF	  ID='FLOOR'	  

COLOR='BROWN'	  

MATL_ID='DIRT'	  

THICKNESS=0.4	  

BACKING='VOID'/	  

	  

GOLV	  

&SURF	  ID='FILLING'	  

COLOR='BROWN'	  

MATL_ID='DIRT'	  
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THICKNESS=0.4	  

BACKING='INSULATED'/	  

	  

GEOMETRI	  

Sektion	  1	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  0.0,	  0.2,	  -‐1.2,0.0,	  SURF_ID='WALL'	  TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  0.0,	  15.0,-‐1.2,0.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  0.0,	  15.0,-‐1.2,0.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  0.0,	  15.0,	  0.0,0.2,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

Stigning	  sektion	  1	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  15.0,	  16.5,-‐1.2,-‐0.8,	  SURF_ID='FLOOR',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  16.5,	  18.0,-‐0.8,-‐0.4,	  SURF_ID='FLOOR',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  18.0,	  19.5,-‐0.4,	  0.0,	  SURF_ID='FLOOR',/	  

	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  15.0,	  16.5,-‐1.2,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  16.5,	  18.0,-‐0.8,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  18.0,	  19.5,-‐0.4,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  15.0,	  16.5,-‐1.2,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  16.5,	  18.0,-‐0.8,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  18.0,	  19.5,-‐0.4,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  15.0,	  15.2,	  0.0,	  2.0,	  SURF_ID='WALL',	  COLOR='GRAY',/	  
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Sektion	  2	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  19.5,	  69.5,	  0.0,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.1,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  19.5,	  69.5,	  0.0,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.1,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  19.5,	  69.5,-‐0.2,	  0.0,	  SURF_ID='FLOOR',/	  	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  15.0,	  69.5,	  2.0,	  2.2,	  SURF_ID='WALL	  'COLOR='GRAY',/	  

Fönster	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  63.5,64	  ,0.4,1.3,	  SURF_ID='WINDOW',	  
PERMIT_HOLE=.FALSE.,	  DEVC_ID='timer	  1',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  53.5,54	  ,0.4,1.3,	  SURF_ID='WINDOW',	  
PERMIT_HOLE=.FALSE.,	  DEVC_ID='timer	  2',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  43.5,44	  ,0.4,1.3,	  SURF_ID='WINDOW',	  
PERMIT_HOLE=.FALSE.,	  DEVC_ID='timer	  3',/	  

timers	  

&DEVC	  XYZ=1.5,	  63.75,	  0.75,	  ID='timer	  1',	  SETPOINT=160.,	  QUANTITY='INSIDE	  
WALL	  TEMPERATURE',	  DEPTH=0.00,IOR=-‐1,	  INITIAL_STATE=.TRUE./	  

&DEVC	  XYZ=1.5,	  53.75,	  0.75,	  ID='timer	  2',	  SETPOINT=160.,	  QUANTITY='INSIDE	  
WALL	  TEMPERATURE',	  DEPTH=0.00,IOR=-‐1,	  INITIAL_STATE=.TRUE./	  

&DEVC	  XYZ=1.5,	  43.75,	  	  0.75,	  ID='timer	  3',	  SETPOINT=160.,	  QUANTITY='INSIDE	  
WALL	  TEMPERATURE',	  DEPTH=0.00,IOR=-‐1,	  INITIAL_STATE=.TRUE./	  

	  

&HOLE	  XB=1.2,	  1.4,	  69,	  69.2,	  1.9,2.3,/genomföringar	  

	  

&OBST	  XB=0.8,	  1.0,	  68.6,	  69.6,	  2.2,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.6,	  1.8,	  68.6,	  69.6,	  2.2,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.0,	  1.6,	  69.4,	  69.6,	  2.2,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.0,	  1.6,	  68.6,	  68.8,	  2.2,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='GRAY',/	  
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&OBST	  XB=0.8,	  1.8,	  68.6,	  69.6,	  3.8,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='GRAY',/	  

&HOLE	  XB=1.2,	  1.4,	  69,	  69.2,	  3.6,4.2,/genomföringar	  

	  

&DEVC	  XYZ	  =	  1.0,	  69,	  3,	  IOR	  =	  1,	  QUANTITY	  =	  'ADIABATIC	  SURFACE	  
TEMPERATURE',	  

&DEVC	  XYZ	  =	  1.0,	  69,	  3.5,	  IOR	  =	  1,	  QUANTITY	  =	  'ADIABATIC	  SURFACE	  
TEMPERATURE',	  

	  

Sektion	  3	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  69.5,	  102,	  0.0,	  1.4,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  69.5,	  102,	  0.0,	  1.4,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  69.5,	  102,-‐0.2,	  0.0,	  SURF_ID='FLOOR',/	  	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  69.5,	  102,	  1.4,	  1.6,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  69.5,	  69.7,1.4,	  2.0	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

	  

Sektion	  4	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  102,	  107,	  0.0,	  0.2	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  107,	  112,	  0.2,	  0.4	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  112,	  117,	  0.4,	  0.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  117,	  122,	  0.6,	  0.8	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  122,	  127,	  0.8,	  1.0	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  127,	  132,	  1.0,	  1.2	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  
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&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  102,	  107,	  0.0,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  107,	  112,	  0.2,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  112,	  117,	  0.4,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  117,	  122,	  0.6,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  122,	  127,	  0.8,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  127,	  132,	  1.0,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  102,	  107,	  0.0,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  107,	  112,	  0.2,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  112,	  117,	  0.4,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  117,	  122,	  0.6,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  122,	  127,	  0.8,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  127,	  132,	  1.0,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  102,	  132,	  1.6,	  1.8	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

Skorsten	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  132,	  132.2,	  1.8,	  7.8	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.1,	  COLOR='RED',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  132,	  132.6,	  1.0,	  7.8	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.1,	  COLOR='RED',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  132,	  132.6,	  1.0,	  7.8	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.1,	  COLOR='RED',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  132.6,	  132.8,	  1.0,	  7.8	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.1,	  COLOR='RED',/	  
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&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  132,	  132.8,	  1.0,	  1.2	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.1,	  COLOR='RED',/	  

	  

fyllningSMASSA	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  0.0,	  15,	  -‐2.0,	  -‐1.2	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  15,	  16.5,	  -‐2.0,	  -‐0.8	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  16.5,	  18.0,	  -‐2.0,	  -‐0.4	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  18,	  19.5,	  -‐2.0,	  0.0	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  19.5,	  140,	  -‐2.0,	  -‐0.2	  SURF_ID='FILLING',/	  

	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  102,	  107,	  -‐2.0,	  0.0	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  107,	  112,	  -‐2.0,	  0.2	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  112,	  117,	  -‐2.0,	  0.4	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  117,	  122,	  -‐2.0,	  0.6	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  122,	  127,	  -‐2.0,	  0.8	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  127,	  132,	  -‐2.0,	  1.0	  SURF_ID='FILLING',/	  

	  

Brännare	  

&REAC	  ID='PROPANE'	  

FYI='NFPA'	  

C=3	  

H=8	  

HEAT_OF_COMBUSTION=30000	  

SOOT_YIELD=0.013/	  

&RADI	  RADIATIVE_FRACTION=0.35/	  

&SURF	  ID='FIRE1',	  

HRRPUA=667	  

RAMP_Q='FIRERAMP	  1'	  
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COLOR='DIM	  GRAY'/	  

	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=0,	  F=0.0/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=20,	  F=0.0006/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=50,	  F=0.004/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=200,	  F=0.06/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=300,	  F=0.14/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=400,	  F=0.25/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=500,	  F=0.4/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=700,	  F=0.77/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=800,	  F=1.0/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=820,	  F=0/	  

	  

&OBST	  XB=0.2,0.7	  48.5,58.5,	  0.4,0.6,	  SURF_IDS='FIRE1',	  'INERT','INERT'/	  
BÄNKSKIVAN	  

	  

&BNDF	  QUANTITY='WALL_TEMPERATURE'/	  

&BNDF	  QUANTITY='NET	  HEAT	  FLUX'/	  

&SLCF	  PBZ=0.3,	  QUANTITY='TEMPERATURE'/	  

&SLCF	  PBZ=1.0,	  QUANTITY='TEMPERATURE'/	  

&SLCF	  PBZ=1.8,	  QUANTITY='TEMPERATURE'/	  

&SLCF	  PBZ=0.4,	  QUANTITY='VISIBILITY'/	  

&SLCF	  PBZ=1.0,	  QUANTITY='VISIBILITY'/	  

	  

&TAIL/	  
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9 Bilaga	  2	  
FDS	  indata	  Scenario	  2	  

&HEAD	  CHID='rum_1',	  TITLE='vÄGG'	  	  /	  	  

&MESH	  IJK=20,700,50,	  XB=0.0,4.0,0.0,140,-‐2.0	  ,8.0	  /	  20	  cm	  grid	  

&TIME	  T_END=3600/	  	  

&DUMP	  NFRAMES=2500,	  DT_RESTART=250/	  Utdata	  2500	  ggr,	  Restart	  file	  var	  
250	  sek.	  

	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

&VENT	  MB='XMAX',	  SURF_ID='OPEN'/	  

&VENT	  MB='XMIN',	  SURF_ID='WALL'/	  

&VENT	  MB='YMAX',	  SURF_ID='OPEN'/	  

&VENT	  MB='YMIN',	  SURF_ID='WALL'/	  

&VENT	  MB='ZMAX',	  SURF_ID='OPEN'/	  

	  

&MATL	  ID='STEEL'	  

FYI='ENCLOSUER	  FIRE	  DYNAMICS'	  

CONDUCTIVITY=218	  

SPECIFIC_HEAT=0.89	  

DENSITY=2700./	  

	  

&MATL	  ID='GIPS'	  

FYI='enclosure	  fire	  dynamic'	  

CONDUCTIVITY=0.48	  

SPECIFIC_HEAT=0.84	  

DENSITY=900./	  
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&MATL	  ID='GLAS'	  

FYI='ENCLOSUER	  FIRE	  DYNAMICS'	  

CONDUCTIVITY=0.8	  

SPECIFIC_HEAT=0.84	  

DENSITY=2500./	  

	  

&MATL	  ID='CONCRETE'	  

EMISSIVITY=0.94	  

CONDUCTIVITY=1.0	  

SPECIFIC_HEAT=0.88	  

DENSITY=2000/	  

	  

&MATL	  ID='DIRT'	  

EMISSIVITY=0.96	  

CONDUCTIVITY=1.0	  

SPECIFIC_HEAT=0.88	  

DENSITY=1400/	  

	  

oBJEKT	  

VAGGAR	  OCH	  TAK	  UTÅT	  

SIDOVÄGGAR	  OCH	  GOLV	  

&SURF	  ID='WALL'	  

COLOR='WHITE'	  

MATL_ID='CONCRETE'	  

THICKNESS=0.2	  

BACKING='VOID'/	  

	  

&SURF	  ID='SKORSTEN'	  
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COLOR='SILVER'	  

MATL_ID='STEEL'	  

THICKNESS=0.02	  

BACKING='VOID'/	  

	  

GIPSVÄGG	  

&SURF	  ID='GIPSVAGG'	  

COLOR='AQUAMARINE'	  

MATL_ID='GIPS'	  

THICKNESS=0.050	  

BACKING='EXPOSED'/	  

	  

FÖNSTER	  

&SURF	  ID='WINDOW'	  

COLOR='POWDER	  BLUE'	  

MATL_ID='GLAS'	  

THICKNESS=0.01	  

BACKING='EXPOSED'/	  

	  

GOLV	  

&SURF	  ID='FLOOR'	  

COLOR='BROWN'	  

MATL_ID='DIRT'	  

THICKNESS=0.4	  

BACKING='VOID'/	  

	  

GOLV	  

&SURF	  ID='FILLING'	  
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COLOR='BROWN'	  

MATL_ID='DIRT'	  

THICKNESS=0.4	  

BACKING='INSULATED'/	  

	  

GEOMETRI	  

Sektion	  1	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  0.0,	  0.2,	  -‐1.2,0.0,	  SURF_ID='WALL'	  TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  0.0,	  15.0,-‐1.2,0.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  0.0,	  15.0,-‐1.2,0.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  0.0,	  15.0,	  0.0,0.2,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

	  

Stigning	  sektion	  1	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  15.0,	  16.5,-‐1.2,-‐0.8,	  SURF_ID='FLOOR',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  16.5,	  18.0,-‐0.8,-‐0.4,	  SURF_ID='FLOOR',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  18.0,	  19.5,-‐0.4,	  0.0,	  SURF_ID='FLOOR',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  15.0,	  16.5,-‐1.2,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  16.5,	  18.0,-‐0.8,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  18.0,	  19.5,-‐0.4,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  15.0,	  16.5,-‐1.2,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  16.5,	  18.0,-‐0.8,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  18.0,	  19.5,-‐0.4,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  
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&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  15.0,	  15.2,	  0.0,	  2.0,	  SURF_ID='WALL',	  COLOR='GRAY',/	  

	  

Sektion	  2	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  19.5,	  69.5,	  0.0,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  19.5,	  69.5,	  0.0,	  2.0,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  19.5,	  69.5,-‐0.2,	  0.0,	  SURF_ID='FLOOR',/	  	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  15.0,	  69.5,	  2.0,	  2.2,	  SURF_ID='WALL	  'COLOR='GRAY',/	  

	  

Fönster	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  63.5,64	  ,0.4,1.3,	  SURF_ID='WINDOW',	  
PERMIT_HOLE=.FALSE.,	  DEVC_ID='timer	  1',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  53.5,54	  ,0.4,1.3,	  SURF_ID='WINDOW',	  
PERMIT_HOLE=.FALSE.,	  DEVC_ID='timer	  2',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  43.5,44	  ,0.4,1.3,	  SURF_ID='WINDOW',	  
PERMIT_HOLE=.FALSE.,	  DEVC_ID='timer	  3',/	  

	  

timers	  

&DEVC	  XYZ=1.5,	  63.75,	  0.75,	  ID='timer	  1',	  SETPOINT=800.,	  QUANTITY='TIME',	  	  
INITIAL_STATE=.TRUE./	  

&DEVC	  XYZ=1.5,	  53.75,	  0.75,	  ID='timer	  2',	  SETPOINT=800.,	  QUANTITY='TIME',	  	  
INITIAL_STATE=.TRUE./	  

&DEVC	  XYZ=1.5,	  43.75,	  	  0.75,	  ID='timer	  3',	  SETPOINT=800.,	  QUANTITY='TIME',	  	  
INITIAL_STATE=.TRUE./	  

	  

&HOLE	  XB=1.2,	  1.4,	  69,	  69.2,	  1.9,2.3,/genomföringar	  

	  

&OBST	  XB=0.8,	  1.0,	  68.6,	  69.6,	  2.2,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.6,	  1.8,	  68.6,	  69.6,	  2.2,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.0,	  COLOR='GRAY',/	  
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&OBST	  XB=1.0,	  1.6,	  69.4,	  69.6,	  2.2,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.0,	  1.6,	  68.6,	  68.8,	  2.2,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.8,	  1.8,	  68.6,	  69.6,	  3.8,	  4.0,	  
SURF_ID='GIPSVAGG'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='GRAY',/	  

&HOLE	  XB=1.2,	  1.4,	  69,	  69.2,	  3.6,4.2,/genomföringar	  

	  

&DEVC	  XYZ	  =	  1.0,	  69,	  3,	  IOR	  =	  1,	  QUANTITY	  =	  'ADIABATIC	  SURFACE	  
TEMPERATURE',	  

&DEVC	  XYZ	  =	  1.0,	  69,	  3.5,	  IOR	  =	  1,	  QUANTITY	  =	  'ADIABATIC	  SURFACE	  
TEMPERATURE',	  

	  

Sektion	  3	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  69.5,	  102,	  0.0,	  1.4,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  69.5,	  102,	  0.0,	  1.4,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  69.5,	  102,-‐0.2,	  0.0,	  SURF_ID='FLOOR',/	  	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  69.5,	  102,	  1.4,	  1.6,	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  69.5,	  69.7,1.4,	  2.0	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

	  

Sektion	  4	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  102,	  107,	  0.0,	  0.2	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  107,	  112,	  0.2,	  0.4	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  112,	  117,	  0.4,	  0.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  117,	  122,	  0.6,	  0.8	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  
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&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  122,	  127,	  0.8,	  1.0	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.5,	  127,	  132,	  1.0,	  1.2	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  102,	  107,	  0.0,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  107,	  112,	  0.2,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  112,	  117,	  0.4,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  117,	  122,	  0.6,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  122,	  127,	  0.8,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  127,	  132,	  1.0,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  102,	  107,	  0.0,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  107,	  112,	  0.2,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  112,	  117,	  0.4,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  117,	  122,	  0.6,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  122,	  127,	  0.8,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  127,	  132,	  1.0,	  1.6	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.0,	  
COLOR='GRAY',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  102,	  132,	  1.6,	  1.8	  SURF_ID='WALL'TRANSPARENCY=0.4,	  
COLOR='GRAY',/	  

	  

Skorsten	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  132,	  132.2,	  1.8,	  7.8	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='RED',/	  
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&OBST	  XB=0.0,	  0.2,	  132,	  132.6,	  1.0,	  7.8	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='RED',/	  

&OBST	  XB=1.5,	  1.7,	  132,	  132.6,	  1.0,	  7.8	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.0,	  COLOR='RED',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  132.6,	  132.8,	  1.0,	  7.8	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='RED',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  1.7,	  132,	  132.8,	  1.0,	  1.2	  
SURF_ID='SKORSTEN'TRANSPARENCY=0.4,	  COLOR='RED',/	  

	  

fyllningSMASSA	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  0.0,	  15,	  -‐2.0,	  -‐1.2	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  15,	  16.5,	  -‐2.0,	  -‐0.8	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  16.5,	  18.0,	  -‐2.0,	  -‐0.4	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  18,	  19.5,	  -‐2.0,	  0.0	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  19.5,	  140,	  -‐2.0,	  -‐0.2	  SURF_ID='FILLING',/	  

	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  102,	  107,	  -‐2.0,	  0.0	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  107,	  112,	  -‐2.0,	  0.2	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  112,	  117,	  -‐2.0,	  0.4	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  117,	  122,	  -‐2.0,	  0.6	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  122,	  127,	  -‐2.0,	  0.8	  SURF_ID='FILLING',/	  

&OBST	  XB=0.0,	  4.0,	  127,	  132,	  -‐2.0,	  1.0	  SURF_ID='FILLING',/	  

	  

Brännare	  

&REAC	  ID='PROPANE'	  

FYI='NFPA'	  

C=3	  

H=8	  

HEAT_OF_COMBUSTION=30000	  
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SOOT_YIELD=0.013/	  

&RADI	  RADIATIVE_FRACTION=0.35/	  

	  

&SURF	  ID='FIRE1',	  

HRRPUA=667	  

RAMP_Q='FIRERAMP	  1'	  

COLOR='DIM	  GRAY'/	  

	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=0,	  F=0.0/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=20,	  F=0.0005/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=100,	  F=0.012/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=400,	  F=0.2/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=700,	  F=0.6/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=800,	  F=0.8/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=810,	  F=0.57/	  

&RAMP	  ID='FIRERAMP	  1',T=3600,	  F=0.57/	  

	  

&OBST	  XB=0.2,0.7	  48.5,58.5,	  0.4,0.6,	  SURF_IDS='FIRE1',	  'INERT','INERT'/	  
BÄNKSKIVAN	  

	  

&BNDF	  QUANTITY='WALL_TEMPERATURE'/	  

&BNDF	  QUANTITY='NET	  HEAT	  FLUX'/	  

	  

&SLCF	  PBZ=0.3,	  QUANTITY='TEMPERATURE'/	  

&SLCF	  PBZ=1.0,	  QUANTITY='TEMPERATURE'/	  

&SLCF	  PBZ=1.8,	  QUANTITY='TEMPERATURE'/	  

&SLCF	  PBX=0.8,	  QUANTITY='TEMPERATURE'/	  
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&SLCF	  PBZ=0.4,	  QUANTITY='VISIBILITY'/	  

&SLCF	  PBZ=1.0,	  QUANTITY='VISIBILITY'/	  

	  

&TAIL/	  


