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Sammanfattning 
Brandskyddet hos nya och gamla konstruktioner har blivit en väsentlig del av byggnadens sä-

kerhet de senaste 70 åren. En av byggnadstyperna med högst skydd i form av brandskydd är 

sjukhus. I Sverige har sjukhus en generellt hög säkerhet, detta eftersom vissa personer har svårt 

att röra sig eller till och med är nedsövda. Även om dimensioneringen av dagens sjukhus utgår 

från ett högt brandskydd och säkerhetstänk, kan det finnas brister i det befintliga brandskyddet. 

 

Examensarbetet syftar till att undersöka om luftslussens funktion avseende brandskydd mellan  

vårdavdelningar på sjukus och om de uppfyller den funktion som beskrivs i dagens regelverk. 

Detta kontrollerades genom att genomföra en litteraturstudie om varför och hur luftslussen har 

den funktion som den har idag. Det visar sig att under de senaste 25 åren har luftslussen i re-

gelverken inte utvecklats. När bakgrundsinformationen var hämtad, genomfördes ett studiebe-

sök på ett sjukhus där utrymningsövning med säng gjordes. Anledningen till detta var att be-

räkna medelhastighet för utrymning med säng och tid respektive dörr är öppen i luftslussen 

samt hur lång tid det tar att utrymma för att sedan återinträda till vårdnadssalen. Baserat på 

dessa tider gjordes sedan sex stycken databeräkningar med olika brandeffekter. Effekterna gjor-

des med och utan sprinkler samt med och utan luftsluss.  

 

De sex CFD-beräkningarna delades in i tre fall. Det första fallet var en sängbrand med 800 kW 

som brandeffekt. Andra och tredje fallet illustrerade en 5 MW brand som effekt där ena fallet 

var med sprinkler och det andra utan. Varje fall bestod av två databeräkningar, ena beräkningen 

var med en luftsluss där dörrarna hade samma funktion som de hade på sjukhuset. Den andra 

var enbart med en dörr istället för luftsluss. 

 

Utdatafilerna analyserades och jämfördes med varandra, först mot fallet med eller utan luftsluss 

och sedan mot de olika brandeffekterna. Detta gjordes för att se om någon brandgasspridning 

skedde beroende på om det var luftsluss eller ej och vid vilken brandeffekt samt tid brandgass-

spridning sker. 

 

Resultaten visar att i alla databeräkningarna sker det brandgasspridning till intilliggande brand-

cell oavsett om det är luftsluss eller ej. Den enda modellen som luftslussen medför ett visst 

skydd mot brandgasspridning är vid sängbranden, men det är endast vid första passagen vilket 

ej kan anses uppfylla kravet. 
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Eftersom detta är en brist i de befintliga brandskyddsreglerna om hur ett sjukhus ska dimens-

ioneras gällande luftslussarnas utformning, bör revideringar ske då brandgasspridning äger rum 

oavsett om det är luftsluss eller ej. För att personer ska känna sig säkra gällande skydd mot 

bränder bör ett bra brandskydd vara upprättat. Ett alternativ som används idag istället för 

luftsluss är att endast ha en brandklassad dörr, och sedan trycksätta intilliggande brandcell så 

ej brandgasen sprider sig.  
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Abstract 
For the past 70 years the safety protection of new and old construction has become very sub-

stantially, especially regarding fire protection. In form of fire protection, one of the most pro-

tective buildings is hospitals. In Sweden, hospitals has a generally high safe protection. People 

that are visiting the hospital could be visitors, victims or even anesthetized so the fire safety is 

important.  

 

The purpose of this report is to investigate if the airlock functions at Swedish hospitals between 

different care sections fulfill the regulations. A literature study was made to understand why 

the regulations regarding airlocks at hospitals are formed the way they are. It resulted in that 

the regulations regarding airlocks haven’t been changed for the past 25 years. The report con-

tinued with a visit to a local hospital. An evacuation with hospital beds was made to gather 

information to the CFD calculations to know how the airlock doors was operating. The process 

was to start the evacuation based on a timer and stop the clock when the staff returned through 

the first door of the airlock and waited for the door to close. 

 

A room was programmed in Pyrosim based on a real hospital section with an airlock that con-

nected two rooms. The programming was based on the evacuation. Totally there were six CFD 

calculations with three different cases. Two different effects was used to illustrate the fire. A 

800 kW hospital bed fire and two with the effect of 5 MW, one with sprinkler and the other 

without. The purpose of the data analysis was to investigate smoke movements and penetration 

within hospital facilities.  

 

The data calculations showed that all 6 of the cases failed and smoke was penetrated through 

the airlock. Only one of the cases was able to withstand to 300 seconds and the other one failed 

at the first passage.  

 

The results shows that there are a deficiency in the current regulation accordning the fire safety. 

An alternative that is used today when projecting a hospital, is to replace the airlock with a door 

and pressurize the room next door so that the smoke won’t spread as fast. Although pressurized 

rooms are used today, they need to be tested if they work. And if they do, be replacing the 

currently used airlocks.  
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1. Inledning 
Förstudien uppmärksammar ett problem angående luftslussens funktion med avseende vid 

brandprojektering av dagens sjukhus utifrån förenklad dimensionering.  

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige ställer samhället krav på byggnadstekniskt brandskydd via lagar, föreskrifter och för-

ordningar. All byggnation regleras i plan- och byggnadslagen (PBL, SFS 2010:900) samt plan- 

och byggnadsförordningen (PBF, SFS 2011:338). Enligt plan- och bygglagen (PBL, SFS 

2010:900) 8 kap 4§ ska en byggnad inneha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga 

om säkerhet med avseende på brand. 

 

Eftersom bestämmelserna som nämns i PBL och PBF är övergripande, har Boverket komplet-

terande föreskrifter. I kapitel 5 i Boverkets byggregler (BBR), som är en föreskrift, finns det 

mer detaljerat beskrivet hur brandskyddet ska utföras. Till varje föreskrift finns ett allmänt råd 

som beskriver en rekommendation på brandskyddets utformning. (Frantzich, Korostenski, Mar-

berg, 2014)   

 

Det finns två alternativa lösningar för att dimensionera ett brandskydd: förenklad och analytisk. 

Förenklad dimensionering innebär enligt Boverket (BFS 2011:26 BBR 27 5:11) att de allmänna 

råden i BBR tillämpas fullt ut vid projektering, det är även den vanligaste dimensioneringsme-

toden. Analytisk dimensionering innebär att arbeta med de föreskrifter som inte uppfylls enligt 

förenklad dimensionering. Samtidigt bör ett helhetsperspektiv tas och dimensionering ska in-

nebära att hänsyn tas till hela byggnadens brandskydd. Vid analytisk dimensionering jämför 

man det projekerade brandtekniska skyddet enligt förenklad dimensionering med de avvikelser 

som önskas göra. (BFS 2013:12 BBRAD 3 1.2) 

 

Vid projektering av en byggnad bestäms en verksamhetsklass samt en byggnadsteknisk brand-

klass. Detta för att kategorisera och förenkla projekteringsprocessen. Se Tabell 1 för de befint-

liga byggnadsklasserna samt exempel på byggnader i respektive klass. (BFS 2011:26 BBR 27 

5:22) 

Tabell 1 Byggnadstekniska klasser enligt BFS 2011:26 BBR 27 5:22 

Byggnadsteknisk klass (Br) Skyddsbehov Exempel 

Br3 Liten Litet bostadshus 
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Br2 Mellan Mindre småhus på max tre plan el-

ler större byggnad på max 2 plan 

Br1 Stor Byggnad med tre eller fler vånings-

plan 

Br0 Mycket stor Fler än 16 våningar eller större 

sjukhus 

Inom de olika byggnadstekniska klasserna väljer man att dela in dem i olika verksamheter, så 

kallade verksamhetsklasser (Vk). Det finns totalt 6 stycken verksamhetsklasser där några av 

verksamhetsklasserna har underkategorier. Det kan också finnas flera verksamhetsklasser i 

samma byggnad (Frantzich, Korostenski, Marberg, 2014).  BBR skriver ”indelningen beror på: 

- vilken utsträckning personerna har kännedom om byggnaden och dess utrymningsmöjlig-

heter, 

- om personerna till största delen kan utrymma på egen hand, 

- om personerna kan förväntas vara vakna samt, 

- om förhöjd risk för uppkomst av brand förekommer eller där en brand kan få ett mycket 

snabbt och omfattande förlopp.” (BFS 2011:26 BBR 27 5:21) 

De befintliga verksamhetsklasserna redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2 Verksamhetsklasser enligt BFS 2011:26 BBR 27 5:21 

Verksamhetsklass (Vk) Exempel 

1 Industri, kontor (BFS 2011:26 BBR 27 5:211) 

2 A/B/C A) Skolor, restauranger m.m under 150 personer 

B) Samlingslokal (skolor, aulor m.m) för fler än 150 personer 

C) Diskotek, nattklubbar  

(BFS 2011:26 BBR 27 5:212) 

3 A/B A) Bostäder, trygghetsboenden m.m  

B) Gemensamhetsboenden (hem för ensamkommande flykting-

barn eller liknande) 

(BFS 2011:26 BBR 27 5:213) 

4 Hotell m.m (BFS 2011:26 BBR 27 5:214) 

5 A/B/C/D Vårdmiljöer m.m:  

A) Verksamhets under dagtid med personer som väntas själva sätta 

sig i säkerhet 

B) Verksamhet där personer med ex. funktionsnedsättning, demens 

m.m väntas vistas 

C) Hälso- och sjukvård 

D) Lokaler där personer väntas vara inlåste, ex fängelse 

(BFS 2011:26 BBR 27 5:215) 
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6 Lokaler som innehar lättantändliga material 

(BFS 2011:26 BBR 27 5:216) 

 

 

Dimensionering av sjukhus enligt BBR har generellt det högsta brandskyddet och ska utformas 

enligt byggnadsklass Br0. Verksamhetsklassen för sjukhus är 5C eftersom det omfattar lokaler 

för hälso- och sjukvård. (BFS2014:3 BBR 27 5:215) 

 

Vid projektering av det brandtekniska skyddet uppstår skilda meningar hur föreskrifterna i BBR 

ska tolkas. En diskussion som har tillkommit hos olika konsulter som jobbar med brandskydd, 

är hur dimensionering av luftslussars på sjukhus ska utföras. Om man vid projektering ska följa 

de allmänna råden där det står att en luftsluss ska finnas mellan brandceller eller argumentera 

för att ta bort luftslussen genom analytisk dimensionering mot en alternativ lösning samtidigt 

som man ska upprätthålla ett säkert brandskydd. 

 

Utrymning på sjukhus ska fungera på ett funktionellt sätt och eftersträva att ingen skadas. Vid 

utrymningen av patienterna blir personalen inblandad, vilket betyder att de måste vara med-

vetna om hur detta ska gå till i praktiken. Då luftslussen är en del av utrymningen måste den 

fungera på rätt sätt, vilket personalen måste vara medvetna om. För att dörrarna i luftslussen 

ska uppnå täthetskraven ska de vara utformade med en tröskel. Den kan medföra att det blir ett 

hinder för personalen när de utrymmer med sängliggande patient. En lösning till detta är att 

införa dörrar som har automatisk tröskel installerad i dörren som aktiveras när dörren är stängd. 

Problemet blir dock att den har en tendens att gå sönder då dörrarna används regelbundet. (Per-

sonlig kommunikation Jonas Johansson 12 augusti 2019) 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka luftslussens funktion på sjukhus med fokus på hur 

brandgasspridnignen mellan vårdavdelningar sker vid utrymning av sängliggande vårdpatien-

ter, samt skapa en grundläggande bild om varför luftslussar finns i dagens regelverk genom en 

litteraturstudie.  

 

Målet med projektet är att vidare skapa en grundläggande lägesbild utifrån de befintliga brand-

skyddsföreskrifterna och undersökas om dessa eventuellt behöver korrigeras. Om behov finns 

av korrigering kommer alternativa lösningsförslag generellt diskuteras. 
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1.3 Frågeställningar 

Utifrån det som beskrivits i bakgrunden samt det formulerade syftet och målet med examens-

arbetet behöver följande frågor besvaras för att sammanställa en slutsats: 

• Hur lång tid tar passagen från en vårdavdelning till en intilliggande brandcell via en 

luftsluss? 

• Sprider sig några brandgaser under passagen? 

• Om brandgaser sprids, skiljer det sig mot fallen utan sluss?  

  

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet avgränsas till datorberäkningar med CFD (Computational Fluid Dynamics) -

modellen FDS (Fire Dynamics Simulator), version 6.7.1, vilket är det vanligaste verktyget vid 

brandgasberäkningar vid tillämplig av analytisk dimensionering. De givna parametrarna vid 

beräkningarna sker utifrån Briabs utgivna version ”vägledning för brandgasfyllnad” 2012.  

 

CFD-analysen sker utifrån kriterier som benämns i BBRAD (Boverkets byggregler för analy-

tisk dimensionering) 3. Det faktiska syftet med arbetet är att inte testa parametrar som används 

i beräkningarna utan att utgå från givna parametrar för brandgasspridning i Briabs väglednings-

mall. Tre brandscenarion har undersökts: brand i sjukhusmadrass med 800 kW som effekt 

(Karlsson & Quintiere, 1999), samt två erfodrade brandscenario enligt BBRAD 3 med 5 MW 

där ena är med sprinkler och andra utan. Hänsyn till utrymningssäkerhet eller tid för kritiska 

förhållanden kommer inte att beaktas i analysen. Datorberäkningarna kommer utgå från en öp-

pen vårdsal, liknande ett uppvak på sjukhus. 

 

Eftersom FDS ej kan räkna på en syrekontrollerad brand antas det finnas tillräckligt med syre 

som underhåller branden genom hela förloppet. Det kommer inta att göras några beräkningar 

för brandspridning till intilliggande sängar/möbler/ytskikt. Anledningen är att sådana beräk-

ningar i FDS/CFD är komplicerade och inte bidrar till förståelsen av rökgasspridning genom 

luftslussar.  

 

Rutinerna vid utrymningen av vårdpatienterna kommer ske utifrån vårdnadspersonalens rutiner 

under dagtid. Ingen schemalagd utrymning av Sunderby Sjukhus kommer ske. Det kommer 
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enbart ske utifrån ett tidsbaserat utrymningsförsök av en del av sjukhuset och inte på flera av-

delningar. 
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2. Metod 
Kapitlet nedanför beskriver de metoder som har tillämpats för att genomföra examensarbetet.  

 

2.1 Litteraturstudie 

För att ge en tydlig bild om hur luftslussens funktion är samd dess historia har en litteraturstudie 

genomförts som metod.  

 

Insamlingen av litteratur har skett systematiskt genom det första skedet av rapportskrivningen. 

Framtagandet av litteraturen har skett genom användning av sökmotorn Google, Google scho-

lar, myndighetsrapporter, regelverk, personlig kommunikation och normer. För att skapa en 

grundläggande kunskapsbild om datorprogrammen FDS och Pyrosim har manualer studerats 

samt kommunikation med erfarerna personer som jobbar inom ämnet via telefon och personlig 

kontakt.  

 

2.2 Utrymningsförsök  
För att kunna skapa en beräkning gällande utrymning som har en stor betydelse för rapporten 

har utrymningsförsök utförts. Med hjälp av personal på säkerhetsenheten på Region Norrbotten 

har ett studiebesök genomförts på Sunderby sjukhus. En specifik avdelning där utrymning till 

annan vårdavdelning sker över en luftsluss valdes ut för att analyseras vidare. 

 

Vid ett platsbesök på sjukhuset skedde personlig kommunikation med sjukhusets säkerhetschef 

gällande rutiner vid utrymning av sängliggande patienter. Syftet var att skapa en lägesbild om 

hur utrymningen av sängliggande patienter sker. Anledningen är för att sedan försöka efterlikna 

en utrymning på ett realistiskt sätt.   

 

Två scenarion av utrymningsförsök utfördes. Första scenariot var när vårdpersonalen utrymde 

de sängliggande patienterna över luftslussen till intilliggande vårdavdelning där båda dörrarna 

är stängda. Andra försöket var när en av luftslussens dörrar är öppen för att efterlikna fallet utan 

luftsluss. Flera försök av fallen utfördes för att skapa en medelvärdestid över hur lång tid varje 

utrymning tar. Under alla försök noterades hur länge dörrarna i luftslussen är öppna respektive 

stängda. Tiden startade då den horisontella utrymningen påbörjades. Första noteringen skedde 

när dörren i brandcellsgränsen öppnades för att se hur länge den var öppen. Nästa notering 

gjordes vid andra dörren för att se hur länge den är öppen. När personalen hade passerat andra 
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dörren med sängen, lämnade de sängen, för att sedan återvända för att hämta nästa patient. 

Tiden stoppades när den första dörren i luftslussen hade stängts efter personalen återinträtt.  

 

2.3 CFD beräkningar 

Nedan beskrivs processen för datorberäkningarna för de olika fallen. 

 

2.3.1 Pyrosim och CFD-modelleringen 

Vid platsbesöket av Sunderbyns sjukhus valdes en avdelning där en luftsluss brukades dagligen. 

Genom att analysera hur utformningen av utrymningsvägen genom luftslussen till en annan 

vårdavdelning var konstruerad kunde den i sin tur användas till ett eget scenario. Mätningar 

över hur vårdavdelningen ser ut gjordes vid platsbesöket. Dörrarnas bredd samt takets höjd 

mättes vid platsbesöket. Två rum konstruerades i programmet Pyrosim med en luftsluss lik den 

på Sunderbyns sjukhus som förbindelse. Se Figur 1. 

 

 

Figur 1 Pyrosim modell över uppvaksavdelning med en luftsluss 
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Med hjälp av Pyrosim designades ett uppvakningsrum med sängliggande patienter. Måtten 

som användes vid designen av uppvakningen är utifrån Piteå Älvdals sjukhus, (se Figur 2) 

med vissa undantag. Utrymningen skedde utifrån Sunderby sjukhus men modellen på upp-

vaket är från Piteå Älvdals sjukhus. Detta eftersom att tillgången till underlag var bättre på Pi-

teå Älvdals sjukhus. Måtten på rummet ena avdelningen resulterade till 32x14 meter. En ko-

pia av rummet spegelvändes på andra sidan av luftslussen för att underlätta i modelleringen. 

Det totala måttet blev 64x14 meter. Förbindelsen genom rummen sker genom en luftsluss. 

Funktionen på dörrarna är utifrån en luftsluss på Sunderbys sjukhus. Måtten på luftslussen 

uppmättes till 4x1,5 meter med dörrar som har en fri bredd på 110 cm och 210 cm hög. Ett 

slutet rum i form av personalrum är placerat i ett av vartdera hörn med måtten 12x5 meter. 

Bland annat placerades även väggar likt Piteå Älvdals sjukhus samt en handikappstoalett och 

ett läkarrum. Takhöjden på vårdavdelningen är 2,70 meter. 

 

Figur 2 Piteå Älvdals sjukhus, uppvaksavdelningen 

För att jämföra hur luftslussen fungerar kontra en vanlig dörr i brandcellsgräns, modellerades 

ett liknande rum utan luftsluss. Parametrar för de olika fallen var nästan samma. Skillnaden är 

funktionen på luftslussens dörrar. Det andra fallet var med en dörr som upprätthåller samma 
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funktioner som luftslussens andra dörr i första fallet. Figur 3 visar en pyrosimbild över avdel-

ningarna utan luftsluss. 

 

 

Figur 3 Pyrosim bild över uppvaket med en dörr, kryplyftshålet och branden 

 

2.3.2 Beräkningar 

Efter att det modellerade rummet skapats bestämdes det var branden skulle börja. För att efter-

sträva ett dåligt utrymningsscenario behövdes en av utrymningsdörrarna blockeras, vilket re-

sulterade till brandens placering. Beräkningar genomfördes över hur lång tid det tar att utrymma 

fyra sängar från uppvaket genom horisontell utrymning till intilliggande vårdsal. Det skiljer två 

meter mellan varje säng och branden är placerad en bit från första sängens fotända (se den röda 

markeringen på golvet i hörnet på Figur 3) med 33 meters avstånd från luftslussen. De olika 

fallen hade samma placering på branden. Efter det gjordes öppningsfunktioner i Pyrosim för att 

öppna och stänga dörrarna på luftslussen utifrån de uppmätta tiderna i utrymningsförsöken.  

 

Det första steget var att bestämma HRR (Heat Relese Rate) för respektive brand och sedan 

dividera HRR med brandens storlek för att få fram HRRPUA (Heat Relese Rate per Unit Area). 

Brandens storlek bestämdes med hjälp av kontrollparametrar från Briabs utgivna bok Vägled-

ning för brandgasfyllnad (2012) och ekvationer från B. Karlsson och J,G Quintiere (1999) bok 

”Enclosure Fire dynamics”. 

 

Andra beräkningen som genomfördes var att bestämma cellstorleken och det gjordes med hjälp 

av FDS User’s Guide 6 (2019) samt Briabs vägledning för brandgasfyllnad (2012). 

 

Krypluftshål 

Brand 
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Efter cellstorleken hade beräknats bestämdes storleken på krypluftshålet/tilluftshålet som pla-

cerades längs långsidan på uppvaket, vilket kan ses på Figur 3Figur 1. Med hjälp av ekvationer 

beräknades hur stort hålet som ska tillföra tillräckligt med syre för att syresätta en brand med 

minst 5 MW (Karlsson och Quintiere, 1999). 

 

Brandeffekten valdes utifrån BBRAD 3. I föreskrifterna står det att vårdlokaler ska vid analy-

tisk dimensionering erhålla en effektutveckling på 5 MW. (BFS 2013:12 BBRAD3 3.3.4) 

 

Bränderna i de olika scenarierna kommer att vara kvadratformade eftersom vid datorberäkning-

ens funktion ”spread rate” börjar branden i mitten och förflyttas en cell i taget till den belaggda 

ytan är i brand. I FDS kan man göra på två sätt för att uppnå brandens effekt. Första alternativet 

är att använda ”spread rate” som medför att branden startar i mitten av ytan branden ska vara 

på och sedan förflyttas den en cell utåt i taget. Detta medför i tidigt skede en mer naturlig 

effektutveckling för brandens belaggda yta. Andra sättet är att använda ”ramp up time” vilket 

medför att utifrån en ekvation införa brandens effekt vid en viss tidpunkt (Fire Dynamics Si-

mulator User’s Guide [FDS] User’s Guide, 2019). Det har ingen betydelse för resultatet vilken 

metod man väljer att använda då båda ger samma utfall. Metoden som valts i denna rapport är 

”spread rate” förutom på det sprinklade scenariot. Den funktionen kan enbart användas på en 

brand som ej är sprinklad. Vid en sprinklad brand i FDS använder man sig istället av en frakt-

ionsats. Istället för att branden sprider sig mellan cellerna som den gör vid en vanlig brand, 

genomförs beräkningar som bestämmer viken brandeffekt branden har efter ett visst antal se-

kunder. Skillnaden på ”ramp up time” och fraktionssats är att i fraktionssatsen går det att minska 

effekten efter ett antal sekunder vilket det inte går i ”ramp up time”. Det gör man genom att 

manuellt skriva in i Pyrosim. Ekvationer för fraktionssatsen beskrivs i Briabs- Vägledning för 

brandgasfyllnad (2012).  

 

För att efterlikna ett verkligt scenario kommer sängbranden starta på 0,8 meters höjd medan de 

andra bränderna som har en högre brandeffekt starta på 1 cell hög. Anledningen till att man 

placerar branden på 1 cell hög är för att man vill begränsa branden till den ytan som beräkning-

arna för ”spread rate” och HRRPUA är gjord för, samt att branden brukar brinna i exakt golv-

nivå Briabs- Vägledning för brandgasfyllnad (2012). 

 

För varje scenario gjordes olika beräkningar som är baserade på αt2-kurvor och det gjordes för 

att beräkna storleken på varje brand vid tiden s. α bestämmer vilken tillväxthastighet ett material 
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har och tiden (t) bestämmer vid vilken tidpunkt branden har en viss effekt. När den maximala 

effekten hade uppnåtts planade kurvan ut och effekten bibehölls eller sjönk beroende på vilket 

scenario. Tillväxthastigheten är bestämt utifrån BBRAD 3 och resulterar till 0,047 kW/s2 (BFS 

2013:12 BBRAD3 3.3.4). Figur 4 visar ett exempel på hur en alfa (α) t2 kurva ser ut. Fram till 

det vertikala blåa sträcket träder ekvationen α*t2. När brandeffekten når 5000 kW (5MW) pla-

nar kurvan ut och blir vågrät. 

 

 

Figur 4 Exempelkurva över en αt2 kurva 

 

2.4 Sammanställningen av resultatet   

Efter FDS beräkningarna hade genomförts analyserades resultatet och utifrån neutrala aspekter 

och en sammanställning gjordes. Olika tabeller och figurer användes för resultatet och analysen. 

Dessa gjordes med hjälp av Smokeview, Pyrosim och Excel. 

 

Varje FDS beräkning analyserades separat för att kontrollera att det inte var något som var 

uppenbart. Exempel på parametrar som kontrollerades var brandens temparatur, temperatur i 

rummet, brandgasspridningen, flödet genom dörrar, flödet genom krypluftshålet, Heat Release 

Rate kurvor och brandplymen. Varje beräkning jämfördes med varandra beroende på vad de 

olika parametrarna var. Resultatet sammanställdes och analyserades för att sedan summera en 

slutsats.  
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3. Teori 
I teorin presenteras regler, historia/bakgrund, datorprogram, riktlinjer och ekvationer för att 

underlätta för läsaren.  

 

3.1 Utformning av regelverket för luftsluss, från 1950 till BBR 27 

I de äldre svenska regelverken som berör brandskydd kan man för 

“Byggnadsstyrelsens anvisningar till byggnadsstadgan” (BABS) från 1960 först läsa om brand-

sluss (BABS, 1960).  

Dock är den enda definitionen som skrivs “sluss skall hava brandsäkra omslutningsväggar och 

bjälklag (golv och tak) samt åtminstone brandhärdiga dörrar”. I BABS 1950 skriver de även 

om ”luftslussar” men saknar definition om vad det innebär. (BABS, 1950) 

 

Innan Boverkets byggregler existerade användes regelverket “Nybyggnadsregler” (NR). I re-

gelverket från 1988 står det “Förbindelser mellan skilda vårdavdelningar skall utföras som 

luftsluss med båda dörrarna självstängande och utförda i lägst klass F 30”, motsvarande E30 

i jämförelse med dagens regelverk. Detta skiljer mot dagens regelverk där enbart dörren i brand-

cellsgränsen behöver vara självstängande och inte båda dörrarna i luftslussen. Skillnaden på 

definitionen av luftslussar från 1988 i NR och BBR från 1993 är att fram tills första utgåvan av 

BBR publicerades, existerade inte brandslussar. “Luftslussar” från NR från 1988 var en bland-

ning mellan dagens luft- och brandsluss. (Nybyggnadsreglerna BFS 1988:18) 

 

Varför luftslussar mellan vårdavdelningar har kommit till är svårt att avgöra. En tydlig revide-

ring som skett är att i de äldre regelverken kan man läsa om brandgasspridningen mellan luft-

slussarna ska vara minimal. Undertiden det idag står att det inte ska ske någon brandgassprid-

ning. Enligt J. Lindbom (personlig kommunikation 4 juni 2019), görs detta enklast med en 

luftsluss där ena dörren är brandklassad och andra inte är det. Det fungerar som en barriär ge-

nom att enbart en dörr i taget är öppen och inget brandgasutbyte ske mellan vårdavdelningarna. 

Anledningen är att man vill uppnå en hög säkerhetsnivå för de sängliggande vårdpatienterna. 

Vid brand ska patienterna förflyttas till en annan vårdavdelning, där de ska vara säkra. Detta 

sker då genom en luftsluss med hjälp av personal på sjukhuset. 

 

En annan förklaring om hur brandslussar kom till, enligt Kjell Fallqvist (personlig kommuni-

kation 4 juni 2019), är att brandkravet på vårdavdelningar blev aktuellt efter branden på S:t 
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Eriks sjukhus 1975 där det omkom 7 personer (Expressen, 2003). Vid projektering av vårdav-

delningar valde de att skilja av vårdavdelningarna med en brandcellsgräns för att eftersträva en 

säktrare utrymningen av patienterna. Det resulterade i att ändringar skedde i Svensk Byggnorm 

(SBN) 80. En av de större revideringaran som skedde var att brandcellsgränserna skulle vara 

tätade i 30 minuter istället för att inte vara det. I SBN 80 blev kravet F30 som sedan ändrades 

till B30 – U (klara av brand i 30 minuter utan temperaturkrav, motsvarande dagens E30). Fall-

kvist förklarade under den personliga kommunikation att vid projekteringen av vårdavdelning-

arna då SBN var aktuell valde de att placera personalavdelningen mellan vårdavdelningarna. 

Detta för att underlätta för personalen genom att vara flexibla mellan avdelningarna då den 

horisontella utrymning kunde vara upp till 45 m. När första BBR publicerades 1993 kom kravet 

om luftslussar som det fungerar idag. De är utformade för att brandgasspridning ej ska ske 

mellan vårdavdelningarna (BFS 2011:26 BBR 27 5:241) och anledningen till att enbart en av 

dörrarna är självstängande är för att bibehålla en fungerande arbetsmiljö för vårdpersonalen. 

Fallqvist argumenterade för dagens krav på sprinkler samt att korridorerna på sjukhus ofta är 

övertryckta. Kraven på sprinkler i sjukhus infördes några år efter att dagens luftsluss kom till. 

Vid övertrycksättning av en korridor sprids ej brandgaserna in i korridoren. Han menar att de 

luftslussarna som är utformade efter dagens regelverk enligt förenklad dimensionering fyller 

inte den funktionen som den är avsett för. 

 

3.2 Luftsluss och brandslussar mellan vårdavdelningar i det byggnadstekniska brand-

skyddet 

Enligt Boverkets byggregler ska en luftsluss förbinda utrymmen där särskilda krav ställs på 

skydd mot spridning av brand och brandgaser. Den ska vara så pass stor att vid passage ska 

endast en dörr vara öppen i taget. (BFS 2011:26 BBR 27 5:241) 

 

Vid särskilda höga krav på ”skydd mot spridning av brand och brandgaser” ska brandslussar 

förbinda utrymmena. En brandsluss ska vara utformad som en egen brandcell samt ska ha 

samma funktion som en luftsluss; vid passage ska endast en dörr vara öppen i taget. (BFS 

2011:26 BBR 27 5 5:241)  

 

Tätheten på dörrarna i brandcellsgränserna i luft- och brandslussen bör uppfylla en brandteknisk 

klass S200. (BFS 2018:4 BBR 27 5:241) Vilket innebär att den ska klara av brandgasernas tem-

peratur upp till 200°C och en tryckskillnad på 50 Pa. (Daloc, u.å) 
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3.3 Utrymning från sjukhusmiljö  

Utrymning från sjukhus innebär att utrymma från verksamhetsklass 5C, ofta med sängliggande 

patienter som ej kan förväntas utrymma själva. De krav som ställs är att det bör finnas anord-

ningar för tidig upptäckt av brand i form av automatiskt brandlarm. Det ska finnas nödbelysning 

i utrymningsvägarna samt vägledande markeringar i byggnaden. Luftslussar bör finnas mellan 

brandcellerna för att upprätthålla en tillfredsställande passage. Utrymning från Vk5C kan ske 

genom att båda utrymningsvägar finns tillgängliga genom horisontell utrymning. Byggnaden 

ska även vara utformad så det kan ske en tillfredsställande utrymning. Tillfredsställande utrym-

ning innebär att vid utrymning ska personer inte bli utsatta för nedfallande byggnadsdelar, hög 

temperatur, hög värmestrålning, giftiga brandgaser eller dålig sikt som hindrar utrymning till 

en säker plats. (BFS 2011:26 BBR 27 5:31)  

 

För Sunderby Sjukhus på dagtid är personalantalet enligt P. Wagström (Personlig kommuni-

kation 13 juni 2019) två patienter per personal. Dessa förutsättningar antas för utrymningsbe-

räkningarna. 

 

Hastighet för horisontell utrymning enligt BBRAD 3 uppnår 1,5 m/s. Varseblivningstiden för 

att en person ser branden är 30 sekunder och förberedelsetiden innan utrymning påbörjas är 1 

minut. (BFS 2013:12 BBRAD3)  

 

3.4 Brandgas 
Definitionen av brandgas är att vid en brand sker det en gasutveckling. Gasen består av de 

förbränningsprodukterna som uppstår vid brand samt den varma brandplymen. (Plan- och bygg-

termer, 1994) 

 

3.5 CFD/FDS- modellering 

Idag används Computational Fluid Dynamics (CFD) modellering av flera företag, främst in-

genjörer runt om i världen för att göra flödesberäkningar. Modelleringen bygger på att man kan 

genom ekvationer se hur olika flöden, exempelvis brandgaser, passerar genom celler utifrån 

diverse parametrar så som värme och tryckskillnad (Anderson, 2009). Exempelvis används det 

vid beräkningar av flygplan, bilar, båtar, turbulensmaskiner (t.ex. jetmotor) med mera. Det an-

vänds även vid studerandet av metrologi, havsströmmar och biologi. CFD använder sig av flera 
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parametrar och ekvationer, bland annat kan man använda sig av Eulers ekvationer som innebär 

beräkningar om friktionsfria vätskor. Även Navier-Stokes används för att göra beräkningar om 

hur vätskor beter sig på molekylär nivå. Detta görs genom att dela in en volym i flera mindre 

celler. För att skapa en noggrann datorberäkning ska cellerna vara små som möjligt. Det medför 

till fler celler. När mindre och fler celler används vid datorberäkningen desto mer krävande blir 

programmet. (Blazek, 2015) 

 

Fire Dynamics Simulator (FDS) är en variant av CFD-modell som används vid brand. Använ-

dandet av FDS sker genom en indatafil, denna indatafil är i form av en textfil som sedan körs i 

datorns kommandotolk. FDS används vid beräkningar av brandgasfyllnad och är utvecklad av 

National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA. Med hjälp av Navier-Stokes 

ekvationer kan programmet lösa utdata för flöden i låg hastighet samt rök- och värmetranspor-

ten från de bränder som har beräknats. För att hantera turbulens använder sig FDS av Large 

Eddy Simulation (LES). Denna bygger på turbulenser som är större än cellstorleken och de 

virvlar som är mindre än cellernas storlek använder sig av Smagorinskys modell. En datorbe-

räknings noggrannhet och tid beror på cellernas storlek och kan därför vara väldigt tidskrävande 

beroende på datorns programvara som beräkningarna sker i. Utdata från FDS kan visualiseras 

med hjälp av Smokeview. (FDS User’s Guide, 2019) 

 

En standardbrand i FDS sker utifrån förbränningen av två parametrars blandning. Det är bran-

dens bränsle och mängden syre i blandningen och inte hur temperaturen varierar. Denna metod 

är tillämpbar vid en välventilerad brand. Vid en underventilerad brand finns det ej tillräckligt 

med syre vilket medför till en ofullständig förbrännding som leder till felaktiga utdata från FDS. 

Det brukar lösas med hjälp av ett kryp-/tilluftshål tillämpas för att branden ej ska bli underven-

tilerad, vilket betyder att det alltid finns tillgång till syre (FDS User’s Guide, 2019).  

 

3.6 Pyrosim 

Programmet ”Pyrosim” används för att underlätta modelleringen av ett beräkningsmodellerna 

i FDS. I programmet kan man genom hela processen överskåda uppbyggandet av modellen. 

Det medför att under projektets gång är det att identifiera fel i modellen, till skillnad mot FDS 

där felen enbart uppstår vid eventuell start av FDS (Thunderhead Engineering, 2019). När mo-

delleringen i pyrosim är klar exporterar man en FDS utdatafil som man sedan använder för att 

starta databeräkningarna. 
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3.7 Beräkningar som används för CFD/FDS 
Nedan är ekvationerna för att genomföra datorberäkningarna för de olika fallen. 

3.7.1 Brandscenario 

Heat Release Rate Per Unit Area (HRRPUA), �̇�´´ ekvation (Karlsson & Quintiere, 1999). 

Denna ekvation används för att beräkna hur mycket värme i enheten watt per brandens storlek 

som avges från ett visst material vid en brand: 

�̇�´´ = �̇�/𝐴𝑓  [kW/m2]  (1) 

där �̇� är effektutveckling vid branden, [W], och 𝐴𝑓  är area på branden, [m2] som defineras 

som: 

𝐴𝑓 = 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑝å 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 ∗ 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑝å 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛                   (2) 

 

Spridningshastigheten beräknas för att ta reda på hur snabbt branden sprider sig mellan de 

olika cellerna. Eftersom allt är uppbyggt i kuber så börjar branden i mitten och sprider sig 

successiv tills brandens storlek har uppnåtts (FDS User’s Guide, 2019): 

𝑆𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 = √
𝛼

𝜋∗�̇�´´
      [m/s] (3)  

𝛼 − 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡, 𝛼 har enhet: [kW/s2]  

 

Fraktionssats används vid en sprinklerkontrollerad brand. Anledningen är för att effekten 

kommer att stiga och sedan sjukna för en sprinklerbrand. Eftersom FDS ej kan göra den 

funktionen skriver man istället in manuellt hur brandens effekt ökar och stiger beroende på 

vilken tid:   

 
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛
  (4) 

 

Erfordrad cellstorleken bestämmer hur mycket mätdata som ska beräknad. Mindre celler med-

för normal noggrannare beräkningar men medför att det tar längre tid för datorerna att räkna 

ut det (FDS User’s Guide, 2019): 

𝐷∗  =  (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2
5⁄

 [-]  (5) 

var på 𝜌∞ är standard luftdensitet [1,2 kg/m2], 𝑐𝑝 är ” Specific heat at constant pressure” och 

översätts till en specifik värmekapacitet vid konstant lufttryck [1 kJ/kgK], 𝑇∞ är standard luft-

temparatur [293 K], g är gravitationen [9,81 m/s2], 
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δx är en ratio som man använder sig av för att beräkna storleken på cellerna som ska använ-

das vid datorberäkningen. När D* är beräknat dividerar man svaret med 4 eller 16 (δx = ration 

som sätts till 4 eller 16), kvoten av talen är den rekomenderade minsta, respektive största cell-

storleken som ska användas vid datorberäkningarna. För att beäkna detta använder man sig 

av: 

𝐷∗

δx
        [m]    (6) 

 

Brandkurvor 

αt2-kurvor är beräknade kurvor som används för att jämföra hur HRR kurvornas validitet 

stämmer överens med den uppnådda brandeffekten som databeräkningarna medför. Vid en 

FDS datorberäkning ges en utdatafil där man kan se beräkningens HRR kurva är. Ett givet α 

värde med enheten kW/s2 plottas tillsammans med tiden, t [s] i kvadrat. Det medför en 

kvadratisk kurva som övergår i en platå när den brandeffekten [kW] som efterstavas har upp-

nåtts. Exempel på en αt2 – kurva kan ses på Figur 5. De första 250 sekunderna är en kvadra-

tisk kurva och när den eftersträvade brandeffekten, vilket i detta fall är 800 kW planar kurvan 

ut. 

 

Figur 5 Exempel på en αt2-kurva    

3.7.2 Beräkningar för rummets utformning 

Beräkning av tilluftsöppning görs med hjälp av ekvationer utifrån B. Karlsson & J.G Quintieres 

bok (1999). Ekvationerna nedan används vid beräkningar av en fullt utvecklad brand där höga 

temperaturer förekommer samt där tilluftsflödet är desamma som flödet som passerar ut ur 

rummet: 

�̇�𝑎 =  0,5 ∗ 𝐴0 ∗ √𝐻0        (7) 
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𝐴0 − Ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝐻0 − 𝐻ö𝑗𝑑𝑒𝑛 𝑝å ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 [𝑚] 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑦𝑟𝑒 𝑖 𝑙𝑢𝑓𝑡 (23%) 𝑔𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑠𝑦𝑟𝑒 

�̇�𝑂2
=  0,23 ∗ �̇�𝑎     (8) 

13 100 kJ är så mycket energi som avges när ett kilogram syre används vid en brand (C. Hug-

gett, 1980)  

𝑀ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 =  �̇�𝑂2
∗ 13100 𝑘𝐽                 (9) 

Genom att beräkna den möjliga brandeffekten ger det underlag till vilken effekt som branden 

kan uppnå utan att det blir en underventilerad brand vid datorberäkningarna. (Karlsson & 

Quintiere, 1999) 

3.7.3 Beräkning utrymningshastighet 

Beräkning för utrymningshastigheten är baserad på hur lång sträckan är som utrymning sker 

samt hur lång tid det tar (Matteboken, u.å).  

ℎ =
𝑠

𝑡
                  (10)  

ℎ − ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [
𝑚

𝑠
] 

𝑠 − 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 [𝑚] 

𝑡 − 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 [𝑠] 
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4. Resultat 

Nedanför presenteras resultatet som framtagits för att besvara de befintliga frågeställningarna. 

 

4.1 Utrymningsförsök och tidsuppfattning 

Vid utrymningsförsöket gjordes flera tester med utrymning genom luftsluss med sängliggande 

patient. De testerna som gjordes var för att se hur länge de olika dörrarna i luftslussen var öppna 

samt hur lång tid förloppet tog. Den totala sträckan är ca 26 meter. Dörren i brandcellsgränsen 

var en pardörr och hade 160 cm som totalbredd där fördelningen är 120 cm för dörren som 

användes vid utrymningsförsöket och det extra dörrbladet var 40 cm vilket inte användes. Den 

andra dörren som är markerad med en röd prick på Figur 6 är luftslussens andra dörr. Vid ut-

rymningsförsöken var dörren ej lika med ritningen enligt figuren nedan. Dörren vid den röda 

pricken är inte en pardörr, som visas på figuren utan är en vanlig svängdörr. Den var vid besöket 

110 cm och enligt ritning 120 cm. Måttet som används i datorberräkningarna är 110 cm. 

 

Figur 6 Ritning över utrymningsförsöket genom luftslussen på Sunderbyn sjukhus  
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Vid utrymningsförsöket som gjordes på Sunderbyns sjukhus var snitthastigheten för personalen 

med en sängliggande patient ca 1,7 m/s för den horisontella utrymningen, se ekvation 10 under 

kapitel 3.7.2 och för beräkning, se bilaga 1. 

 

TTabell 3 och Tabell 4 visar hela utrymningsförloppet genom korridoren. Utrymningen sker 

genom första dörren på luftslussen, till andra dörren för att komma till intilliggande brandcellen 

och sedan tillbaka till första dörren som är dörren i brandcellsgränsen. Den andra dörren i 

luftslussen kommer enbart öppnas en gång eftersom man endast ställer sängen utanför dörren. 

Detta medför att dörren ej hinner stängas vid avlämningen av sängen innan vårdpersonalen 

påbörjar utrymningen av nästa patient.  

 

Första tiden i tabellerna nedan är tiden för hela utrymningsloppet. Andra tiden är uppdelad i två 

tider. Första tiden innan ”+” är hur länge första dörren i luftslussen är öppen under första pas-

sagen där utrymning med säng sker. Andra tiden efter ”+” i samma kolumnn är den andra pas-

sagen sker genom första dörren av luftslussen. Tredje tiden i tabellerna nedan är hur länge luft-

slussens andra dörr är öppen under utrymningsförsöken med säng.  

 

I BBRAD 3 beskrivs den horisontella utrymningens hastighet där den är 1,5 m/s men denna 

kommer ej tillämpas. Anledningen till att 1,5 m/s utrymningshastighet (BBR 2013:12 BBRAD 

3 3.2.4) ej används är för att efterlikna ett verkligt scenario och där av används 1,7 m/s som 

uppmättes vid utrymningsförsöket. Vid utrymningsförsöket fanns det inte möjlighet att ut-

rymma från patientrum, se Figur 6 för placering av patientrum på vänster sida. Vid personlig 

kommunikation med säkerhetschefen Per Wågström (12 juni 2019) på Sunderbyns sjukhus tar 

det ungefär 1 minut att förbereda en sängliggande patient för utrymning innan de lämnar pati-

entrummet. Han berättade även att personalfördelningen på sjukhuset under dagtid är två pati-

enter per personal (2 patienter / personal).  

Tabell 3 Utrymningsförsök med sängliggande patient genom båda dörrarna på luftslussen 

Försök med båda 

dörrarna stängda i 

luftsluss 

Tid för hela förloppet Total tid dörren i 

brandcellsgränsen är 

öppen 

Tid den andra dörren 

i luftslussen är öppen  

1 56 sekunder 15+5 sekunder 12 sekunder 

2 49 sekunder 15+5 sekunder 12 sekunder  

3 50 sekunder 15+5 sekunder 10 sekunder 
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4 47 sekunder 14+5 sekunder 10 sekunder 

Genomsnitt Ca 51 sekunder Ca 20 sekunder 11 sekunder 

 

Flera försök gjordes för samma sträcka genom luftslussen ett av dessa var då enbart dörren i 

brandsällsgränsen var stängd och den andra dörren var öppen. Se Tabell 4. 

Tabell 4 Utrymningsförsök med sängliggande patient genom luftslussen med dörr en öppen 

Försök med dörren i brand-

cellsgräns stängd 

Tid för hela förloppet Total tid för dörren i brandcells-

gränsen är öppen 

1 39 sekunder 14+5 sekunder 

2 40 sekunder 14+5 sekunder 

3 39 sekunder 14+5 sekunder 

4 38 sekunder 13+5 sekunder 

Genomsnitt 39 sekunder Ca 19 sekunder 

 

Försöket gav en genomsnittlig tidsskillnad på 12 sekunder för den totala utrymningstiden från 

korridoren till säker plats på den intilligande brandcellen. Tabell 3 visar hur länge den andra 

dörren är öppen och det resulterar till ca 11 sekunder. Vid utrymningsförsök där båda dörrarna 

användes var den sammanlagda öppna tiden för dörrarna 31 sekunder. Vid utrymning där enbart 

en dörr användes, alltså dörren i brandcellsgränsen var utrymningstiden kortare samt dörren var 

öppen i 19 sekunder.  

 

Den tidsskillnad som uppstår mellan de två olika utrymningsförsöken för samma dörr beror på 

att personerna som utrymde lärde sig manövrera sängen och därav den minimala tidsskillnaden. 

I förhållande till utrymningsförsöken är denna tidsskilland så liten att den inte har någon bety-

delse för utfallet.  

 

Genom att analysera hur länge slussens dörrar är öppna utifrån tabellerna, kan man genom vi-

dare analys antaga att vid första passage med sängen tar ca 15 sekunder, genom nästa dörr tar 

det 10 sekunder för passage samt återvändning och för att återinträda till första brandcellen igen 

tar det 5 sekunder. Det innebär att den totala tiden som luftslussens dörrar är öppna är 30 se-

kunder för en patient. Eftersom det är en 90˚ kurva på utrymningsvägen som genomfördes bi-

drar detta till att göra utrymningstiden långsammare. Vid datorberäkning kommer 25 sekunder 

vara den totala tiden dörrarna är öppna för att manövreringen av sängen vid kurvan tar ca 5 



22 

 

sekunder. Enligt Låskompaniets (u.å) har självstängande dörrarstängare en stängningsfördröj-

ning som är justerbar upp till 30 sekunder. Det medför att det är svårt att veta vilka inställningar 

som dörrarna på luftslussen har.  

 

4.2 Datorberäkningar  

Efter utrymningsförsöket och analys av tiderna kan ett liknande scenario illustreras och kon-

strueras i Pyrosim, se Figur 2. Tiden för den horisontella utrymningen har beräknats, dörrarna 

i luftslussens funktion och öppettider samt utformningen av luftslussen kommer användas i 

datorberäkningarna. 

 

Avgränsningarna som gjorts är bland annat att följa Briabs vägledningsmall samt krav och pa-

rametrar utifrån BBRAD 3. I Briabs vägledningsmall står det kontrollparametrar i form av att 

temperatur och detektering ska placeras i rummet där branden är. Detta görs för att se att brand-

gasspridning samt temperatur ser bra ut. Temperaturpunkterna placeras liknande en stapel i 

brandens mitt med 0,2 meter avstånd i höjdled mellan varandra. Sprinklerdektektorerna finns i 

taket och har placeras 2 meter från branden och sedan med ett avstånd på 4 meter mellan varje 

sprinklerhuvud, se Figur 7.  

 

 

Figur 7 Bild över temperaturpunker vid branden samt sprinklerdetektorer 



23 

 

 

Reaktionen vid branden är utifrån Briabs vägledning och bränslet i FDS ska i normala fall de-

finieras som en blandning av 60 mol% trä och 40 mol% plast (polyuretan) och indata i reakt-

ionen i FDS blir C= 4.56, h= 6.56, O=2.34, N=0.4. En funktion som även används är ”Vent”. 

Den placeras på brandens yta, i samma storlek som branden, för att fungera som en tryckavlas-

tare där gaser ska passera. Om en vent inte placeras på branden kommer branden att bli instängd 

och fungera som en stängd låda. (Briab - Brand & riskingenjörerna AB, 2012)  

 

Cellstorleken som används är beräknad utifrån ekvation 5 och 6 under teori 3.7.1. Enligt FDS 

User’s Guide 2019 ska kvoten mellan D* och cellernas dimension ligga mellan 4 och 16. Vid 

CFD-beräkningarna överstiger ”5MW ej sprinklad brand” en minsta cellstorlek på 10 cm då 

den minsta beräknade cellstorleken uppnår 11 cm med täljaren 16 som δx, vilket ej rekommen-

deras i Briabs vägledningsmall. Vid denna datorberäkningen kommer 10 cm att användas. Det 

anses vara acceptabel att använda 10 cm cell eftersom det ej kommer ha en inverkan på det 

slutgiltiga resultatet då det enbart har en påverkan över hur data överförs mellan cellerna. 10 

cm cell istället för 11 cm medför att det blir totalt fler celler i datorsimuleringen vilket medför 

konkretare utdata. För beräkningar se bilaga 6. 

 

Luftslussen mellan vårdavdelningarna är inställd så att dörrarna stängs och öppnas utifrån ut-

rymningsförsöket, utrymningshastigheten med säng, urkopplingen av sängen, varseblivnings-

tiden utifrån att en personal ser branden på 30 sekunder samt förberedelsetid på 1 minut (BFS 

2013:12 BBRAD 3 3.2.2). Totalt kommer fyra sängar att utrymmas, första är placerad 32 meter 

från första dörren i luftslussen, andra är 30 meter, tredje är 28 meter och fjärde är 26 meter. 

Tabell 5 och Tabell 6 visar dörrarna i luftslussens händelser från och med att branden startar 

vid t=0. Vid utrymning passaerar man första dörren i luftslussen två gånger innan man hämtar 

nästa säng (vid ut- och inpassage), där av är det 8 kolumner. Ett och två är för första in- och 

utpassagen, tre och fyra är för andra, fem och sex är för tredje och sju och åtta är för fjärde 

passagen. Samma system gäller även för Tabell 6 men där enbart två passager sker. 

 

Tabell 5 Luftslussens första dörrs dörraktiverings- & avaktiveringstider 

Första dörren i luftslussen 

öppningsfunktioner 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Öppnas [s] 169 184 285 300 378 393 469 484 
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Stängs [s] 179 189 295 305 388 398 479 489 

 

Tabell 6  Luftslussens andra dörrs aktiverings- & avaktiveringstider 

Andra dörren i luftslussens öppningsfunkt-

ioner 

1 2 3 4 

Öppnas [s] 180 296 389 480 

Stängs [s] 190 306 399 490 

 

Det har skapats tre stycken jämförelsefall som kommer datorberäknas där det ej existerar en 

luftsluss utan istället bara en dörr. Dörren är placerad i mitten av rummet och ersätter luftslus-

sen, se Figur 3. Dörren har samma funktioner som luftslussens andra dörr, se Tabell 6. För alla 

tidsberäkningar om gångavståndet och dörrarnas öppnings-/stängningsfunktioner, se bilaga 1. 

 

Beräkningstiden är 600 sekunder. För att se hur brandgasspridningen sker genom luftslussen 

har fyra stycken flödesmätare placerats vid luftslussens dörrar. Två massflödesmätare samt två 

stycken volymflödesmätare där en av varje placeras vid respektive dörr, se Figur 8. Anled-

ningen till flödesmätarna är för att se när brandgaserna kommer passera, då kommer de ge ut-

slag. Utslagen sker när brandgaserna passerar cellerna där flödermätarna är placerade, enhet-

erna. För att branden ska vara så verklig som möjligt ska det vara en väl ventilerad brand. Ge-

nom att utforma ett tilluftsflöde genom ett hål i fasaden som ger syre till branden blir det ej 

underventilerat i rummet, se Figur 3 för krypluftshålets placering (Briab - Brand & riskingen-

jörerna AB, 2012). Den är placerad längs golvet på ena väggens långsida en bit bort och är 

beräknad med måtten 0,3x21 meter (ekvation 6-8). 
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Figur 8 Pyrosimbild över flödesmätarna vid luftslussens dörrar som mäter mass- och volymflödet 

 

Krypluftshålet resulterar till att den ej kommer att påverka branden på ett annat sätt än att tillföra 

syre och kan underhålla en brand på ca 5200 kW, se bilaga 3. Endast en säng kommer vara i 

brand eftersom personalen förhoppningsvis hinner utrymma de närliggande sängarna. 

 

4.2.1 Scenario 1 – Brand i sjukhussäng 

Första databeräkningen är en brand i en sjukhussäng med en anläggning som ej är sprinklad. 

Effekten som används är 800 kW och de parametrarna som finns i Briabs vägledningsmall an-

vändes för branden. Tillväxthastigheten som används är utifrån en figur i Karlsson och Quinti-

ere (1999) bok och är ca 0,013 kW/s2. Sotproduktionen som används är 0.06g/g, CO-produkt-

ionen är 0.06g/g och vätefraktionen är 0,1 g/g (BFS 2013:12 BBRAD 3 3.3.4).   

 

Branden är kvadratformad med längden 0,7 meter vilket resulterar till en yta på 0,49 m2. Enligt 

ekvationerna 1-3 under kapitel 3.7.1 så är spridningshastigheten beräknad till 0,0016 m/s och 

HRRPUA resulterade till 1633 kW/m2. För att efterlikna ett verklighetsbaserat scenario startar 

branden på 0,8 meter som är samma höjd som sjukhussängen som användes vid utrymnings-

försöket. Se smokeview bild enligt Figur 9 för brandens utformning, där den röda ytan på ku-

bens topp symboliserar branden yta. 
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Figur 9 Smokeviewbild över 800 kW sängbranden 

För beräkningar se bilaga 2 samt bilaga 4. 

 

  

Figur 10 HRR-kurva över sängbrand under 10 minuter. Den blåa kurvan är utdatan från datorberäkningen för 800 KW säng-

brand. 

Figur 10 beskriver sängbrandens teoretiska HRR-kurva samt den uppmätta i FDS. Den teore-

tiska kurvan (oranga linjen) visar fram till 240 sekunder sker en αt2 kurva. Efter ca 240 sekunder 

så har branden stigit till 800 kW och sen planar ut samt bibehåller 800 kW genom hela beräk-

ningstiden. Den blåakurvan visar den uppmätta HRR-kurvan för CFD/FDS branden. När bran-

den uppnår ca 800 kW uppnår brandens givna yta full effekt och alla celler vid branden står i 
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brand och det sker efter ca 240 sekunder. Samma teori gäller för alla HRR kurvor som presen-

teras i resultatet. Under bilaga 7 och Tabell  kan man se beräkningarna för sängbrand 800 kW. 

 

Figur 11 visar brandgasspridningen genom luftslussen efter ca 300 sekunder (t=300 s) och Figur 

12 visar brandgasspridnignen utan luftsluss och det sker efter ca 175 sekunder. Det svarta mol-

net på figurerna symboliserar brandgaserna enligt smokeview. Där kan man se hur brand-

gaserna sprider sig till den intilliggande brandcellen. Färgerna som visas åt höger i bilden är 

sammankopplade med de färgade väggarna i brandgaserna. Det är inte väggar utan ”slicefiles” 

som mäter temperaturerna i rummet där väggen går. Det blåa symbolicerar standardtemperatu-

ren 20˚C och starkare färger visar högre temperaturer. Beskrivningen gäller även för likande 

figurer nedan i rapporten 

 

 

Figur 11 Brandgasspridningen samt temperatur vid 800 kW sängbrand med luftsluss. 
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Figur 12 Brandgasspridning samt temperatur vid 800 kW sängbrand med en dörr 

Flödesmätarna som är placerad bakom luftslussens dörrar visar att brandgaser passerar samt 

vilka mängder. Värdena på massflödet (kg/s) samt volymflödes (m3/s) ändras till positiv siffra 

eller negativ siffra beroende på vilken riktning som flödet åker. Utslagen sker i samband med 

att dörrarna öppnas i luftslussen om det är så att brandgaser flödar genom dörrarnas mynning. 

Efter 300 sekunder ger flödesmätarna vid dörr 2 ett kraftigare utslag vilket resulterar till att 

brandgaser passerar dörr 2, se Figur 13.  

 

 

Figur 13 Mass- och volymmätatarnas utslag vid dörr 2 

Figur 14 visar utslagen för flödesmätarna hos referensfallet för sängbranden med enbart en dörr. 
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Figur 14 Mass- och volymmätarnas utslag vid dörren 

FDS indatafil för sängbrand 800 kW med luftsluss visas under bilaga 8 och utan luftsluss under 

bilaga 9. 

 

4.2.2 Scenario 2 – 5 MW brand ej sprinklad anläggning 

Andra CFD-beräkningen sker utifrån en brand som är placerad 0,1 meter från golvet. Branden 

är kvadratformad med längden 1,5 m och har en yta på 2,25 m2. Effekten som används är 5 

MW. Tillväxthastigheten som används är 0,047 kW/s2. Se smokeview bild enligt Figur 15Figur 

9 för brandens utformning, där den röda ytan på kubens topp symboliserar branden yta. Sotpro-

duktionen som används är 0.06g/g, CO-produktionen är 0.06g/g och vätefraktionen är 0,1 g/g. 

(Briab - Brand & riskingenjörerna AB, 2012)  
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Figur 15 Smokeviewbild över 5 MW brand utan sprinkler 

 

Enligt ekvationerna 1-2 under kapitel 3.7 så är spridningshastigheten 0,0026 m/s och HRRPUA 

resulterade till 2223 kW/m2. För beräkningar se bilaga 2 samt bilaga 4. 

 

  

Figur 16 HRR kurva över ej sprinklad 5MW brand 

Figur 16 beskriver HRR-kurvan för den beräknade branden. Den orangea kurvan visar fram till 

320 sekunder en αt2 kurva. Efter ca 320 sekunder når branden 5 MW och den planas ut samt 

bibehåller effekten tills beräkningens slut. Den blåa kurvan beskriver den uppmätta grafen i 

CFD/FDS, se bilaga 7 Tabell B.7.2. Anledningen till att kurvorna avviker från varandra är att 
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effekten hos branden är så pass hög. Troligtvis sprider sig brandgaserna till golvet vid branden 

och det medför att branden blir en syrekontrollerad brand. CFD/FDS kurvan är acceptabel och 

följer en bra kurva fram till ca 470 sekunder.  

 

Figur 176 visar brandgasspridningen efter ca 180 sekunder och Figur 18 visar brandgassprid-

ningen efter ca 180 sekunder. 

 

Figur 17 Brandgasspridningen vid 5MW ej sprinklad brand med luftsluss 
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Figur 18 Brandgasspridning vid 5 MW ej sprinklad brand med en dörr 

Flödersmätarna som är placerade bakom luftslussens andra dörr ger utslag efter 180 sekunder, 

se Figur 19. 

 

Figur 19 Mass- och volymmätarnas utslag för 5 MW ej sprinklad brand med luftsluss 

 

Figur 20 visar flödesmätarnas utslag hos referensfallet för 5 MW ej sprinklad brand fast utan 

luftslussen. 
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Figur 20 Mass- och volymmätarnas utslag för 5 MW ej sprinklad brand utan luftsluss 

 

FDS indatafil för 5 MW ej sprinklad brand med luftsluss visas under bilaga 10 och utan luftsluss 

under bilaga 11. 

 

4.2.3 Scenario 3 – 5 MW brand sprinklad anläggning 

Tredje CFD-beräkningen sker utifrån samma förhållanden som scenario 2 men sotproduktionen 

samt CO-produktionen ändras till 0,1 g/g och längden på branden är 0,7 meter vilket resulterar 

till en yta på 0,49 m2. (Briab - Brand & riskingenjörerna AB, 2012) Figur 21 visar en smoke-

viewbild på brandens placering och utformning. Ytterligare en skillnad från scenario 2 är att 

det inte är någon spridningshastighet eftersom sprinklerna aktiveras. 
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Figur 21 Smokeviewbild över brand med sprinkler 

 

Sprinklern aktiverades efter 137,4 sekunder och det är utifrån programvaran Sprinkler Activat-

ion (2012) och används av brandkonsulter för beräkning av sprinkleraktivering. Programmet 

använder sig av ekvationer som är framtagna av National Bureau of Standards Information 

Report (1985). Programmet är baserat från programmet ”DETACT-T2” som är framtaget av 

NIST. Parametrarna som används är kontrollerade av J. Fernberg (Personlig kommunikation 

25 juni 2018). 50 (m/s)0,5 användes som Response Time Index (RTI), sprinklern aktiverades 

vid 68˚C, brandtillväxten är snabb, och sprinkleravståndet är 4 meter. Höjden som används är 

2,6 meter eftersom brandens startpunkt är 1 cell ovan mark.  

 

Enligt ekvationerna 1-2 under kapitel 3.7.1 så resulterade HRRPUA till 1813 kW/m2. För be-

räkningar se bilaga 2. 
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Figur 22 HRR kurva över sprinklad brand under 10 minuter 

  

Figur 22 visar hur Heat relese rate (HRR) kurvan ser ut för sprinklerbranden. De första 137 

sekunderna av branden resulterar till en αt2 kurva och stannar av vid sprinkleraktiveringen, sen 

planar det ut i 1 minut för att sedan under kommande minut minska effekten till 1/3 av den 

maximala effekten och bibehåller den effekten tills tidens slut. (BFS 2013:12 BBRAD 3 3.3.5). 

Den maximala effekten som uppnås av en 5MW brand är 888kW på grund av sprinklerna. För 

beräkningar om det teoretiska värdet se bilaga 7, Tabell 3. 

 

En parameter som används är ”fraction”. Den används som en procentsats över hur stor del av 

den maximala effekten som ska användas vid just den tiden. Det går inte berätta för 

CFD/FDS/Pyrosim att minska effekten vid en viss tid. Eftersom sprinklerbranden minskar ef-

fekten till 1/3 av den maximala effekten vid sprinkleraktivering bestämmer man istället hur 

branden ska växa/minska utifrån en procentsats. För beräkningarna se bilaga 5 där ekvation 7 

används som kan ses i teori 3.7.2. 

 

Figur 23Fel! Hittar inte referenskälla. visar brandgasspridningen genom luftslussen efter ca 

180 sekunder och Figur 24 visar hur brandgasspridningen med en dörr sker, vilket är efter ca 

175 sekunder.  
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Figur 23 Brandgasspridning samt temperatur vid sprinklad brand med luftsluss 

 

Figur 24 Brandgasspridning samt temperatur vid sprinklad brand med en dörr 

Efter 180 sekunder ger flödesmätarna vid dörr 2 ett kraftigare utslag vilket resulterar till att 

brandgaser passerar dörr 2, Figur 25.  
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Figur 25 Mass- och volymmätarnas utslag vid dörr 2 

Figur 26 visar flödesmätarnas utslag vid andra dörrens hos referensfallet för 5MW sprinklad 

brand. 

 

Figur 26 MAss- och volymmätarnas utslag utan luftsluss 

FDS indatafil för 5 MW sprinklad brand med luftsluss visas under bilaga 12 och utan luftsluss 

under bilaga 13. 

 

 

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00

Tid [s]

Flödesmätarnas utslag vid dörr 2, sprinklad brand 5 
MW luftsluss

kg/s MASS FLOW dörr 2 m3/s VOLYM FLOW dörr 2

-0,05

-0,04

-0,03

-0,02

-0,01

0,00

0,01

0,02

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00

Tid [s]

Flödesmätarnas utslag vid dörren, Sprinkler 5 MW 
utan luftsluss 

kg/s MASS FLOW dörr 1 m3/s VOLYM FLOW dörr 1



38 

 

4.3 Brandgasspridningen mellan vårdavdelningar 

Utdatafilerna för varje scenario visar att brandgasspridning sker mellan vårdavdelningarna. I 

flödemätarna är det inte mängden brandgaser som sprids som är av betydelse utan det viktiga 

är att vi i flödemätarna kan se att brandgaser sprids. Att jämföra luftslussen mot en dörr i 

brandcellsgräns visar på att använda en dörr i brandcellsgränsen istället för en luftsluss räcker 

för att uppnå samma brandtekniska skydd mellan vårdavdelningarna. 
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5. Analys och diskussion 
Resultatet analyseras för att eftersträva ett värde som anses troligt. Det visar tydliga tendenser 

på att det finns brister i luftslussens funktion för att uppfylla föreskriftskravet att inga brand-

gaser ska spridas mellan avdelningarna.   

 

5.1 Källkritik 

Utrymningsförsöket som gjordes från en vårdavdelning på Sunderbyns sjukhus var till stor be-

tydelse för resultatets legitima värde. Anledningen till det är för att ett verkligt utrymningsför-

sök har använts och inte ett teoretiskt. Utöver utrymningsförsöket och hastigheten var även 

tiden som dörrarna i luftslussen är öppna och stängda baserade från ett verkligt fall.  

 

Programmen som används har varit till stor betydelse för att tolka utdatafilerna. Smokeview 

som används genom projektets gång har varit till stor betydelse för att visualisera hur resultatet 

sker. De figurerna som visar hur brandgasspridning sker ger ett tydligare resultat för läsaren.  

 

Det fall som skapades är enbart utifrån befintliga sjukhus som är i bruk vilket gör det väldigt 

aktuellt för det resultatet som beräknas fram. Om luftslussen ersätts mot någon alternativ lös-

ning där det inte sker en slussfunktion sparas både plats och utrymningstid. 

 

Vid datorberäkningarna som genomförs finns det två oundvikliga problem som uppstår. Första 

problemet berör programmeringen på dörrarna. Enligt datorberäkningarna tar det 0,5 sekunder 

för en dörr att manövrera från öppen till stängd. Det som istället sker vid datorberäkningarna 

gällande dörrarna är att vid dörrmanövreringen så bildas ett hål i väggen. Det medför att man 

saknar svängningsfunktionen på dörrarna som påverkar flödet in och ut ur rummet. Vilket re-

sulterar till att brandgasspridningen kommer avvika från ett verkligt scenario. Ett annat problem 

med dörrarna är hur täta dörrarna är i modellen. Eftersom dörrarnas funktion i datorprogrammet 

är att aktivera och avaktiveras ett hål i en vägg gör detta att det inte blir något läckage på den 

dörren som inte är i brandcellsgränsen. I verkligheten skulle ett visst läckage kunna ske även 

vid stängda dörrar. 

 

Fler saker som hade kunnat påverka resultatet är att det enbart är en luftsluss som har analyse-

rats och inte flera. Resultatet hade kunnat bli bättre om det gjordes ett verkligt utrymningsförsök 

av hela sjukhuset där flera luftslussar, utrymningstid, utrymningshastighet m.m skulle kunnat 



40 

 

analyserats. Ytterligare en analys som inte var möjligt att genomföra var att utföra utrymningen 

som används från ett patientrum där en person är uppkopplad. Enligt säkerhetschefen ska det 

ta maximalt 1 minut att förbereda en patient för utrymning, vilket skapar problem att analysera 

om det är mer eller mindre än 1 minut.  

 

Resultatet är enbart baserat på att en säng utrymmer i taget med hjälp av två sköterskor, vilket 

är en nackdel då det är svårt att uppskatta hur utrymningen hade sket med fler än en säng i taget. 

Säkerhetschefen säger även att under dagtid är det 2 pat./personal vilket gör det svårt att avgöra 

hur en utrymning skulle ske i verkligheten utan att resultatet är enbart baserat på den teoretiska 

utrymningen. 

 

Ytterliggare en sak som kunde genomföras bättre var hur personalen manövrerade sängarna. 

Vid utrymningsförsöken lärde sig personerna att manövrera sängen på ett sådan sätt som mini-

merade den slutliga tiden. En felkälla som kunde undvikas genom att det skulle vara fler försök 

men tiden räckte inte till.       

 

5.2 Luftslussens betydelse 
De olika CFD-beräkningarna som gjorts har resulterat till att det sker brandgasspridning mellan 

vårdavdelningarna oavsett om det är en mindre brand på 800 kW eller om det är en kraftig 

brand med en effekt på 5 MW.  

 

BBR 27 ställer kravet på att en luftsluss ska vara utförd så att det ej sker någon brandgassprid-

ning mellan vårdavdelningarna. Eftersom beräkningarna är utformade på ett så valida sätt som 

möjligt utifrån den nuvarande kunskapen, visar det att luftslussen som datorberäkningarna är 

utformad efter inte fyller sitt syfte. Eftersom det är flera sängar som kommer utrymmas från en 

vårdavdelning till intilliggande brandcell genom luftslussen blir tiden innan alla har utrymt väl-

digt hög, framförallt på större avdelningar. I två av fallen så sker spridning av brandgaser redan 

vid första passagen. Det enda fallet som luftslussen fungerar är vid 800 kW sängbranden, pro-

blemet är att den endast fungerar vid första passagen med sängen. Genom att förtydliga detta 

kan man jämföra de olika figurerna för respektive scenario. Det har ingen betydelse vad de 

olika mass- och volymmätasrnas utslag är, så länge de ger utslag så motbevisar de dagens re-

gelverk, vilket det gör. 
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En parameter som används vid beräkningarna är utrymningshastigheten. Den som används är 

1,7 m/s och det uppmättes vid utrymningsförsöket med säng på Sunderbyns sjukhus. Enligt 

BBRAD 3 ska hastigheten vid horisontell utrymning vara 1,5 m/s. Det innebär att beräkning-

arna skulle kunna vara annorlunda men eftersom att 1,7 m/s används istället för 1,5 m/s så ger 

de nyttjade värdena kortare utrymningstider och mer gynnsamma förhållanden för att brand-

gasspridning ej ska ske. Ändå sker brandgasspridning genom luftslussen. Oavsett om 1,7 m/s 

eller 1,5 m/s används så blir resultatet det samma. Resultatet påvisar att det föreligger behov att 

vidare analysera utformningen och kravställningen som finns i regelverket. Samma sak är gäl-

lande sprinkler för det teoretiska fallet. I flera fall skulle dock en sprinklad anläggning klara av 

att begränsa eller helt släcka branden, vilket skulle leda till att behov av luftsluss ej föreligger. 

 

Utrymning har skett från Piteås uppvak som har bra förhållande för utrymning i jämförelse med 

patientrum. Även fast det är bra förhållande för utrymning visar beräkningarna att brandgass-

spridning sker. 

 

Eftersom luftslussen är utformad på ett sätt som har används sedan den första BBR är det en 

relativt gammal metod som används vid dimensionering av sjukhus. Den metod som används i 

förenklad dimensionering är att en luftsluss ska utformas på det sättet som står i BBR, men som 

nämnt tidigare använder olika konsulter sig av analytisk dimensionering. Även fast sprinkler 

har blivit ett krav i dagens sjukhus och skyddsnivån har höjts har ej kravet om luftsluss revide-

ras. En sprinklad anläggning höjer skyddsnivån tillräckligt mycket och beräkningar visar ten-

denser till att luftslussen ej uppfyller funktionskravet. Som Kjell Fallqvist nämner tidigare väl-

jer man ofta att använda en dörr i brandcellsgräns, sprinklad anläggningen och sedan trycksätta 

sjukhuset så att brandgasen inte sprider sig till intilliggande brandcell. Om det är en tryckskill-

nad mellan vårdavdelningarna sprider sig inte brandgasenen lika lätt genom dörren i brandcells-

gräns. Ett problem med det alternativet som Kjell framför är att vid trycksättning av olika ut-

rymmen behövs en del styrningar som kontrollerar övertrycket, vilket kan leda till tekniska 

problem. 

 

Genom att en brandsäker dörr ersätter luftslussens båda dörrar och trycksättning sker i rummet 

underlättar det för utrymningen eftersom man ej behöver vänta på att den förbipasserande dör-

ren ska stängas innan man passerar nästa. Något som var märkbart vid de verkliga testerna är 

att vid passage av luftslussen så tar det längre tid och är besvärligare att utrymma än för fallet 

med bara en dörr. 
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Regelverket (BBR 27) idag som nämns tidigare i rapporten är att den dörren som inte är i brand-

cellsgränsen i luftslussen har rätt att vara manuellt styrd och inte automatiskt. Problemet med 

det är att om men behöver utrymma ett sjukhus genom en luftsluss ska den manuellt styrda 

dörren stängas varje gång innan man öppnar den dörren som är i brandcellsgränsen. Det kan 

medföra att vid utrymning av sängliggande patienter kan det bli köbildning innan passage ge-

nom dörrarna sker. Vid utrymning kommer dörren som ej har dörrstängare troligtvis stå öppen 

genom hela utrymningen, vilket innebär att luftslussens funktion är meningslös och slussen har 

samma funktion som enbart en dörr. Anledningen till det är för att det troligtvis saknas kunskap 

om hur en luftsluss ska fungera vid utrymning. Genom att placera automatisk dörrstängare på 

båda dörrarna minskar risken lite att brandgaserna sprider sig till intilliggande brandcell, men 

dock inte tillräckligt för att det ska vara acceptabelt eftersom enbart en av dörrarna behöver 

vara brandklassade.  

 

En alternativ lösning skulle vara att ersätta dagens luftsluss med en brandsluss men troligtvis 

skulle det inte ändra det befintliga resultatet som uppnåtts då beräkningarna är utformade på ett 

sådant sätt att det ej sker någon spridning när dörrarna är stängda. Problemet som framkommer 

då är att man inte har gått framåt i utvecklingen gällande brandskyddet utan istället gått tillbaka 

till SBN:s regelverk 1980. 

 

Något som används på sjukhus är pardörrar, se Figur 27. Vid utrymning kommer troligtvis den 

lilla dörren öppnas för att underlätta utrymningen av sängarna och den delen av dörren saknar 

dörrstängare. Det innebär att brandcellsgränsen bryts om de som utrymmer ej stänger den efter 

passage.  
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Figur 27 En dörr med dubbla blad (Pardörr) 

 

Vid kommunikationen med Per Wågström berättade han om personalantalet dagtid. Det som 

tidigare nämnt är att fördelningen är 2 patienter/personal. Eftersom det inte är samma beman-

ning på alla avdelningar på sjukhuset hela dygnet kan det medföra till en utrymning som tar 

ännu längre tid. Som resultatet tyder på är det redan nu kraftig brist i det befintliga regelverket 

och i dagens sjukhus. Det gör det allt mer aktuellt att försöka identifiera en alternativ lösning 

som kan bidra till ett säkert brandskydd vid utrymning under hela dygnet.    
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6. Slutsats  
I början av 1950 nämndes ordet ”luftsluss” för första gången i BABS, men den saknade defi-

nition. I senare regelverk framkom en definition om luftsluss som påminner om dagens brand-

sluss. Senare i BBR 1993 framkom dagens utformning av luftsluss. Det betyder att det inte skett 

mycket utveckling gällande luftslussarnas utformning. 

 

Eftersom det inte skett någon större utveckling gällande utformningen är det svårt att garantera 

högt brandskydd hos sjukhus gällande luftslussar och utrymningen genom dem med sänglig-

gande patienter.  

 

Resultatet visar att luftslussar i dagens sjukhus inte fyller de brandtekniska kraven de är avsedda 

för. De olika beräkningarna som gjorts tyder på att oavsett om det är en luftsluss, dörr i brand-

cellsgräns, sprinkler, 5MW eller 800kW brand så sker brandgasspridning till intilliggande 

brandcell. Eftersom sjukhus idag inte uppfyller de kraven de är avsedda för bör man se över 

kraven i lagstiftningen och hur dessa ska uppfyllas.  

 

En utredning av det befintliga brandskyddet kring luftslussar bör undersökas där man bland 

annat testar verkliga fall med riktig brandgas för att se om det blir någon spridning. Anledningen 

till det är eftersom sängliggande sjuka människor inte förväntas kunna utrymmas själva och 

sjukhus har ett av det högsta brandskyddskravet hos en byggnad vilket gör det väldigt väsent-

ligt. 

 

Ett problem som är svårt att ändra på är att det kan ta upp till flera minuter att utrymma en vård- 

eller uppvakningsavdelning. Eftersom det är svårt att garantera patienternas säkerhet vid ut-

rymning bör studier om att minska utrymningstiden ske. En utformning som eventuellt skulle 

minska utrymningstiden är att hitta en alternativ lösning till dörrarnas täthetskrav som innebär 

att tröskel vid dörren i brandcellsgränsen skulle tas bort.  

 

Beräkningarna visar att luftslussen ej har någon funktion oberoende om det är en dörr eller 

sluss. Eftersom sprinklerna har tillkommit i dagens regelverk och ej luftslussens utformning har 

reviderats utifrån det förhöjda skyddskravet som sprinklerna tillför bör revideringar ske inom 

snar framtid.  
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6.1 Förslag på fortsatt arbete 

Efter att ha genomfört ett arbete inom detta område utifrån avgränsningar och tidsaspekter har 

det identifierats att en betydelsefull del saknas. Det skulle behövas göras fler CFD-beräkningar 

och analyser mot verkliga förlopp och bränder med sprinkler som brandteknisk skydd. I detta 

arbete har avgränsning gjorts utifrån teoretiska beräkningar och analysmetoder som tillämpas 

inom branschen för att få ett första resultat.  

  

En beräkning som ej genomfördes var att testa en 800kW sängbrand med sprinkleraktivering. 

Sannolikheterna att en brand inträffar på dagens sjukhus är liten och det är troligtvis störst san-

nolikhet att en 800kW sängbrand inträffar och ej leder till en 5MW brand. Denna beräkningen 

genomfördes ej eftersom i examensarbetet valt att avgränsa detta på grund av att tiden ej räckte 

till. Vid en fortsatt studie bör denna CFD-beräkningen genomföras. Dock kommer troligtvis en 

verklig sprinklerbrand att släcka branden helt. 

 

För att bevisa om de beräkningarna är legitima kan även testförsök där man rökfyller en korridor 

med en luftsluss. Om det sker spridning av brandgaser är det bevis att det finns brister i utform-

ningen som bör revideras till en alternativ lösning. 
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Bilagor 

Nedan presenteras de bilagor som används i rapporten. 

 

Bilaga 1 – Beräkningar av tiden för gångavståndet, hastighet med säng och dör-

rarnas öppnings-/ stängningsfunktioner 

 

𝑡𝑖𝑑 =
𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎

𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
  

 

Sträcka från utrymningsförsöket till  

första dörren från startpunkt  = 20 m 

Genomsnittstid för horrisontell utrymning till 

första dörren    = 12 sekunder 

Utrymningshastighet = 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎

𝑇𝑖𝑑
=

20

12
= 1,6667

𝑚

𝑠
= 1,7

𝑚

𝑠
 

 

𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎

𝑇𝑖𝑑
  

 

Hastigheten för utrymningen med säng    = 1,7 m/s 

Varselbildningstid utifrån BBRAD 3   = 30 sekunder 

Förberedelsetid utifrån BBRAD 3  = 60 sekunder 

Urkoppling av säng utifrån BBRAD 3   = 60 sekunder 

Första dörrens första öppningstid utifrån platsbesöket  = 10 sekunder 

Första dörrens andra öppningstid utifrån platsbesöket  = 5 sekunder 

Andra dörrens öppningstid utifrån platsbesöket = 10 sekunder 

 

Gångavstånd första sängen = 33 meter 

Gångavstånd andra sängen = 30 meter 

Gångavstånd tredje sängen = 28 meter 

Gångavstånd fjärde sängen = 26 meter 

 

Total tid innan utrymningen kan börja:  

Varselbildningstid + Förberedelsetid + Urkoppling av säng = 30 + 60 + 60 = 150 sekunder 



ii 

 

 

Efter varje gång en säng har passerat luftslussen adderas en tid för den sträckan som personalen 

behöver gå tillbaka för att hämta nästa säng samt att koppla ur nästa säng. 

 

Tiden för första tillbakasträckan = 30 m / 1,7 [m/s] = 18 sekunder 

Tiden för andra tillbakasträckan = 28 m / 1,7 [m/s] = 16,5 sekunder 

Tiden för tredje tillbakasträckan = 26 m / 1,7 [m/s] = 15,3 sekunder 

 

Tiden innan första sängen har nått första dörren: 

𝑡𝑖𝑑 =
𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
+ 150 =

33

1,7
+ 150 = 169,4 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟  

Tiden innan andra sängen har nått första dörren: 

𝑡𝑖𝑑 =
𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
+ 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡

=
30

1,7
+

30

1,7
+ 60 + 189,4 = 285,4 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟  

Tiden innan tredje sängen har nått första dörren: 

𝑡𝑖𝑑 =
𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
+ 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡

=
28

1,7
+

28

1,7
+ 60 + 285,4 = 378,4 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

Tiden innan fjärde sängen har nått första dörren: 

𝑡𝑖𝑑 =
𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎𝑛

ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡
+ 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑠𝑡𝑎 𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑝𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡

=
26

1,7
+

26

1,7
+ 60 + 378,4 = 469 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 
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Bilaga 2 - Beräkning av HRRPUA 

Nedan beräknas de olika brandeffekterna per areaenhet som används i CFD/FDS för att efter-

sträva ett verklighetsbaserat resultat. Enligt Briabs ”vägledning för brandgasfyllnad” 2012 ska 

HRRPUA ligga mellan 1000 och 2500 kW/m2.  

 

Heat Relese Rate Per Unit Area beräkningar sker med ekvationerna 1-2 under teori 3.7.1: 

 

Sängbrand 800 kW: 

�̇�´´ =
�̇�

𝐴
=

800𝑘𝑊

0,7𝑚 ∗ 0,7𝑚
= 1633

𝑘𝑊

𝑚2
 

 

Ej sprinklad brand 5 MW:  

�̇�´´ =
�̇�

𝐴
=

5000𝑘𝑊

1,5𝑚 ∗ 1,5𝑚
= 2222,2

𝑘𝑊

𝑚2
= 2223 

𝑘𝑊

𝑚2
  

 

Sprinklad brand 5 MW: 

�̇�´´ =
�̇�

𝐴
=

888𝑘𝑊

0,7𝑚 ∗ 0,7𝑚
= 1812,2

𝑘𝑊

𝑚2
=  1813

𝑘𝑊

𝑚2
 

 

Avrundning uppåt sker eftersom man strävar efter ett säkert resultat. 
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Bilaga 3 - Beräkning av storlek på tilluftshålet 

För tilluften som ska underhålla branden görs enbart beräkningar på den branden som behöver 

mest tilluft och det är ”Ej sprinklad brand 5MW”. Flera försök gjordes med olika längder och 

höjder för att genomföra beräkningarna så den maximala möjliga brandeffkten överstiger 5 

MW. Ekvationer 6-8 under teori 3.7.2 användes. 

 

Massflöde vid standardtemperatur (20˚C): 

�̇�𝑎 =  0,5 ∗ 𝐴0 ∗ √𝐻0 =  �̇�𝑎 =  0,5 ∗ (0,3 ∗ 21) ∗ √0,3 = 1,725
𝑘𝑔

𝑠
 

 

Genom att veta att varje kilogram syra producerar 13,1 MJ och 23% av luften: 

�̇�𝑂2
=  �̇�𝑎 ∗ 0,23 =  1,725 ∗ 0,23 = 0,3968

𝑘𝑔

𝑠
 

 

Effektutveckling = �̇�𝑂2
∗ 13,1 𝑀𝑊 = 5,198 𝑀𝑊  

 

Arean, 𝐴0, resulterade till 0,3 meter hög och 21 meter bred.  
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Bilaga 4 - Spridningshastighet Sängbrand samt 5MW Ej sprinklad brand 

Spridningshastighet för ”Ej sprinklad brand 5MW” och ”Sängbrand 800 kW” beräknas för att 

ta reda på hur snabbt branden sprider sig mellan cellerna. Se ekvation 3 under kapitel 3.7 Be-

räkningar som används för CFD/FDS 

𝑆𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 "Ej sprinklad brand 5MW" = √
𝛼

𝜋 ∗ �̇�´´
= √

0,047

(𝜋 ∗ 2223)

= 0,0025945 𝑚/𝑠  

 

𝑆𝑝𝑟𝑖𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 "Sängbrand 800kW" = √
𝛼

𝜋 ∗ �̇�´´
= √

0,013

(𝜋 ∗ 1633)
= 0,001592 𝑚/𝑠  
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Bilaga 5 - Fraktion för Sprinkler 5 MW 

Fraktionen för ”Sprinkler 5MW” beräknas för att man då det ej går att berätta för CFD/FDS att 

minska ett brandförlopps storlek. Se ekvation 4 under kapitel 3.7 Beräkningar som används för 

CFD/FDS 

Det görs genom: 
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑠

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛
.  

Det görs lättast genom att skapa en Excel fil. Se Tabell 7 för att se hur fraktionen är utförd. 

Efter 270 sekunder planar effekten ut och även fraktionen.  

 

Tabell 7 Fraktiontabell för 5 MW Sprinkler brand 

Tid [s] Storlek på branden [kW] Fraction 

0 0 0 

10 4,7 0,005293 

20 18,8 0,021171 

30 42,3 0,047635 

40 75,2 0,084685 

50 117,5 0,13232 

60 169,2 0,190541 

70 230,3 0,259347 

80 300,8 0,338739 

90 380,7 0,428716 

100 470 0,529279 

110 568,7 0,640428 

120 676,8 0,762162 

130 794,3 0,894482 

140 888 1 

150 888 1 

160 888 1 

170 888 1 

180 888 1 

190 888 1 

200 888 1 

210 888 1 

220 789 0,888514 

230 690 0,777027 

240 591 0,665541 

250 492 0,554054 

260 393 0,442568 

270 294 0,331081 

280 294 0,331081 

290 294 0,331081 

300 294 0,331081 

310 294 0,331081 
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Bilaga 6 - Beräkningar för cellstorlekar 

Nedan följer beräkningar för de olika brändernas cellstorlekar. δx är en parameter som är mellan 

16 och 4. Delta anväds som 16 för att få fram den minsta cellstorleken vilket används vid da-

torberäkningarna. Se ekvationer 5 och 6 under kapitel 3.7 Beräkningar som används för 

CFD/FDS för beskrivning om diverse parametrarna. 

 

Ej sprinklad 5MW brand, beräkning av den karakteristiska branddiametern: 

𝐷∗  =  (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2
5⁄

 =  (
5000

1,2 ∗ 1 ∗ 298 ∗ √9.81
)

2
5⁄

= 1,8316 𝑚 

Minsta cellstorlek: 
D∗

δx
=

1,8316

16
 = 0,11 m  

 

Sprinklad 5MW brand, beräkning av den karakteristiska branddiametern: 

𝐷∗  =  (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2
5⁄

 =  (
888

1,2 ∗ 1 ∗ 298 ∗ √9.81
)

2
5⁄

= 0,9175 𝑚 

Minsta cellstorlek: 
D∗

δx
=

0,9175

16
 = 0,057 m  

 

Sängbrand 800 kW, beräkning av den karakteristiska branddiametern: 

𝐷∗  =  (
�̇�

𝜌∞𝑐𝑝𝑇∞√𝑔
)

2
5⁄

 =  (
800

1,2 ∗ 1 ∗ 298 ∗ √9.81
)

2
5⁄

= 0,8800 𝑚 

Minsta cellstorlek: 
D∗

δx
=

0,8800

16
 = 0,055 m  

 

Med ovanstående beräkningar anses det vara rimligt med 10 cm cell. Detta eftersom alla beräk-

ningarna ska vara så lika varandra som möjligt. 
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Bilaga 7 – Beräkning av storleken på branden vid tiden s 

Beräkning av αt2 görs för att se hur effektutvecklingen sker i en graf.  

Intervallerna som tiden arbetar i är 10 sekunder och alfat varierar utifrån de olika scenarierna.  

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 𝑝å 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛 = 𝛼𝑡2 

Beräkningarna görs genom excel, se 3.7 Beräkningar som används för CFD/FDSför exempel-

utförande 

Sängbranden med en maxeffekt på 800 kW och α= 0,013 kW/s2. Mellan 240 och 250 sekunder 

når αt2 800 kW vilket resulterar till en konstant effekt under resterande tid, se Tabell .  

Tabell B.7.1 Effekt på sängbrand vid tiden s. 

Tid [s] Storlek på branden [kW] 

0 0 

10 1,3 

20 5,2 

30 11,7 

40 20,8 

50 32,5 

60 46,8 

70 63,7 

80 83,2 

90 105,3 

100 130 

110 157,3 

120 187,2 

130 219,7 

140 254,8 

150 292,5 

160 332,8 

170 375,7 

180 421,2 

190 469,3 

200 520 

210 573,3 

220 629,2 

230 687,7 

240 748,8 

250 800 

260 800 

270 800 

280 800 

5 MW branden ej sprinklad brand, maximaleffekt är 5000kW och α= 0,047 kW/s2. Mellan 320 

och 330 sekunder har brandeffekten uppnåts 5000 kW och efter det planar den ut, se Tabell . 

Tabell B.7.2 Effekt på 5MW ej sprinklad brand vid tiden s 

Tid [s] Storlek på branden [kW] 

0 0 

10 4,7 

20 18,8 

30 42,3 

40 75,2 

50 117,5 

60 169,2 

70 230,3 

80 300,8 

90 380,7 

100 470 

110 568,7 

120 676,8 

130 794,3 

140 921,2 



ix 

 

150 1057,5 

160 1203,2 

170 1358,3 

180 1522,8 

190 1696,7 

200 1880 

210 2072,7 

220 2274,8 

230 2486,3 

240 2707,2 

250 2937,5 

260 3177,2 

270 3426,3 

280 3684,8 

290 3952,7 

300 4230 

310 4516,7 

320 4812,8 

330 5000 

340 5000 

5 MW branden sprinklad brand, maximaleffekt är 5000kW men efter 137,4 sekunder aktiverar 

sprinklen och den effekten som uppnås då är 888 kW och α= 0,047 kW/s2. Mellan 130 och 140 

sekunder har brandeffekten uppnåtts 888 kW och efter det planar den ut i en minut och sedan 

sänkt den linjärt till 294 kW vilket är 1/3 av 888kW och sedan planar den ut där, se Tabell . 

Tabell B.7.3 Effekt på 5MW sprinklad brand vid tiden s. 

Tid [s] Storlek på branden [kW] 

0 0 

10 4,7 

20 18,8 

30 42,3 

40 75,2 

50 117,5 

60 169,2 

70 230,3 

80 300,8 

90 380,7 

100 470 

110 568,7 

120 676,8 

130 794,3 

140 888 

150 888 

160 888 

170 888 

180 888 

190 888 

200 888 

210 888 

220 789 

230 690 

240 591 

250 492 

260 393 

270 294 

280 294 

290 294 
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Bilaga 8 – FDS indatafil scenario 1 ”Sängbrand 800 kW med luftsluss” 
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&REAC ID='säng 800 kW', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=4.56, 

      H=6.56, 

      O=2.34, 

      N=0.4, 

      CO_YIELD=0.06, 

      SOOT_YIELD=0.06/ 

 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=169.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=169.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=179.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=179.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=184.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=184.65, F=1.0/ 
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&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=189.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=189.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=285.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=285.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=295.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=295.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=300.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=300.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=305.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=305.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=378.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=378.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=388.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=388.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=393.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=393.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=398.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=398.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=468.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=469.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=478.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=479.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=483.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=484.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=488.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=489.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=179.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=180.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=189.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=190.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=295.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=296.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=305.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=306.25, F=-1.0/ 
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&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=388.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=389.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=398.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=399.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=479.35, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=479.85, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=489.35, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=489.85, F=-1.0/ 

&PROP ID='Default', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 

      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0, 

      RTI=50.0/ 

&CTRL ID='Dörr 1 funktion', FUNCTION_TYPE='CUSTOM', RAMP_ID='Dörr 1 funk-

tion_RAMP', LATCH=.FALSE., INPUT_ID='TIME'/ 

&CTRL ID='Dörr 2 funktion', FUNCTION_TYPE='CUSTOM', RAMP_ID='Dörr 2 funk-

tion_RAMP', LATCH=.FALSE., INPUT_ID='TIME'/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.6/ 

&DEVC ID='MASS FLOW dörr 1', QUANTITY='MASS FLOW', 

XB=30.2,30.2,7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='MASS FLOW dörr 2', QUANTITY='MASS FLOW', 

XB=34.4,34.4,7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='VOLYM FLOW dörr 1', QUANTITY='VOLUME FLOW', 

XB=30.2,30.2,7.7,9.0,0.0,2.7/ 



xiii 

 

&DEVC ID='VOLYM FLOW dörr 2', QUANTITY='VOLUME FLOW', 

XB=34.4,34.4,7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 2m', PROP_ID='Default', XYZ=5.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 6m', PROP_ID='Default', XYZ=9.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 10m', PROP_ID='Default', XYZ=13.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Timer dörr 1', QUANTITY='TIME', XYZ=29.75,8.1,0.1, ORIENTA-

TION=0.0,0.0,0.0/ 

&DEVC ID='Timer dörr 2', QUANTITY='TIME', XYZ=34.25,8.1,0.1, ORIENTA-

TION=0.0,0.0,0.0/ 

&DEVC ID='TIME', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0/ 

 

&SURF ID='Sängbrand 800 kW', 

      COLOR='RED', 

      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 

      HRRPUA=1633.0/ 

 

&OBST ID='Vägg mellan avdelningar', XB=31.8,32.0,0.0,7.3,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=7.9,11.8,7.4,7.6,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=8.5,8.7,7.4,8.5,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.0,44.0,9.2,13.8,0.0,2.75, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=0.2,3.0,5.2,7.8,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.9,24.0,4.4,6.2,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Vägg', XB=29.8,34.2,7.3,7.5,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Nya dörr 1', XB=29.8,30.0,7.5,9.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Dörr 2', XB=34.0,34.2,7.5,9.0,0.0,2.75, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,0.2,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,0.0,0.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=63.8,64.0,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,20.0,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,9.0,9.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  



xiv 

 

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=44.0,44.2,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,0.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,5.0,5.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,7.8,8.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=3.0,3.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,20.9,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,4.2,4.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,6.2,6.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=24.0,24.2,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=9.4,13.0,10.2,10.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=12.8,13.0,9.2,10.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Sängbrand', XB=2.4,3.1,9.2,9.9,0.0,0.8, SURF_IDS='Sängbrand 800 kW','IN-

ERT','INERT'/  

 

&HOLE ID='Ventilaitons hål', XB=10.0,31.0,-0.238237,0.3,-0.01,0.3/  

&HOLE ID='Hål dörr 1', XB=29.7,30.1,7.7,8.8,-0.01,2.1, CTRL_ID='Dörr 1 funktion'/  

&HOLE ID='Hål dörr 2', XB=33.9,34.3,7.7,8.8,-0.01,2.1, CTRL_ID='Dörr 2 funktion'/  

 

&VENT ID='Mesh Vent: Mesh01 [YMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=0.0,64.0,0.0,0.0,0.0,2.7/  

&VENT ID='Vent sängbrand', SURF_ID='Sängbrand 800 kW', XB=2.4,3.1,9.2,9.9,0.81,0.81, 

SPREAD_RATE=0.00159202, XYZ=2.75,9.55,0.81/  

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=2.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=9.6/ 

 

 

&TAIL / 
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Bilaga 9 – FDS indatafil scenario 1 ”Sängbrand 800 kW utan luftsluss” 

800kW1dor.fds 

Generated by PyroSim - Version 2017.1.0209 

2019-jul-02 13:47:17 

 

-------------User Section (not generated by PyroSim)------------- 

 

/&MISC RESTART=.TRUE./ restart funktion  

 

--------------------PyroSim-generated Section-------------------- 

 

&HEAD CHID='80kW1dor'/ 

&TIME T_END=600.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='80kW1dor.ge1', COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., 

DT_DEVC=5.0, DT_HRR=5.0, DT_RESTART=300.0, DT_SLCF=5.0/ 

 

&MESH ID='Mesh01', IJK=640,140,27, XB=0.0,64.0,0.0,14.0,0.0,2.7/ 

 

 

&REAC ID='säng 800 kW', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=4.56, 

      H=6.56, 

      O=2.34, 

      N=0.4, 

      CO_YIELD=0.06, 

      SOOT_YIELD=0.06/ 

 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=169.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=169.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=179.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=179.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=285.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=285.65, F=1.0/ 
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&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=295.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=295.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=378.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=378.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=388.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=388.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=468.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=469.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=478.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=479.25, F=-1.0/ 

&PROP ID='Default', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 

      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0, 

      RTI=50.0/ 

&CTRL ID='Bara 1 dörr funktion', FUNCTION_TYPE='CUSTOM', RAMP_ID='Bara 1 dörr 

funktion_RAMP', LATCH=.FALSE., INPUT_ID='TIME'/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.6/ 

&DEVC ID='MASS FLOW dörr 1', QUANTITY='MASS FLOW', 

XB=32.2,32.2,7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='VOLYM FLOW dörr 1', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=32.2,32.2, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 2m', PROP_ID='Default', XYZ=5.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 6m', PROP_ID='Default', XYZ=9.3,9.0,2.6/ 
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&DEVC ID='Sprinkleraktivering 10m', PROP_ID='Default', XYZ=13.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='TIME', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0/ 

&DEVC ID='TIMER->OUT', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0, SETPOINT=169.4, 

INITIAL_STATE=.TRUE./ 

&DEVC ID='TIMER->OUT2', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0, SETPOINT=179.4/ 

&DEVC ID='TIMER->OUT3', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0, SETPOINT=184.4/ 

&DEVC ID='TIMER->OUT4', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0, SETPOINT=189.4/ 

 

&SURF ID='Sängbrand 800 kW', 

      COLOR='RED', 

      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 

      HRRPUA=1633.0/ 

 

&OBST ID='Bara dörr', XB=31.8,32.0,7.46163,9.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Vägg mellan avdelningar', XB=31.8,32.0,0.0,7.46163,0.0,2.7, SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=7.9,11.8,7.4,7.6,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=8.5,8.7,7.4,8.5,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.0,44.0,9.2,13.8,0.0,2.75, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=0.2,3.0,5.2,7.8,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.9,24.0,4.4,6.2,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Sidovägg', XB=30.1,30.3,8.8,9.0,0.0,2.1, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Sidovägg', XB=30.1,30.3,7.5,7.7,0.0,2.1, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Takvägg', XB=30.1,30.3,7.5,9.0,2.1,2.7, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Dörr 1:1', XB=30.1,30.3,7.7,8.8,0.0,2.1, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT', DEVC_ID='TIMER->OUT'/  

&OBST ID='Dörr 1:2', XB=30.1,30.3,7.7,8.8,0.0,2.1, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT', DEVC_ID='TIMER->OUT2'/  
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&OBST ID='Dörr 1:4', XB=30.0006,30.4006,7.7,8.8,0.0,2.1, COLOR='INVISIBLE', PER-

MIT_HOLE=.FALSE., SURF_ID='INERT', DEVC_ID='TIMER->OUT4'/  

&OBST ID='Takvägg', XB=33.8,34.0,7.5,9.0,2.1,2.7, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Sidovägg', XB=33.7992,33.9992,7.5,7.7,0.0,2.1, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Sidovägg', XB=33.8,34.0,8.8,9.0,0.0,2.1, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Dörr 2:1', XB=33.8,34.0,7.7,8.8,0.0,2.1, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Dörr 2:2', XB=33.8,34.0,7.7,8.8,0.0,2.1, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,0.2,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,0.0,0.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=63.8,64.0,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,20.0,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,9.0,9.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=44.0,44.2,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,0.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,5.0,5.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,7.8,8.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=3.0,3.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,20.9,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,4.2,4.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,6.2,6.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=24.0,24.2,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=9.4,13.0,10.2,10.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=12.8,13.0,9.2,10.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Sängbrand', XB=2.4,3.1,9.2,9.9,0.0,0.8, SURF_IDS='Sängbrand 800 kW','IN-

ERT','INERT'/  
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&HOLE ID='Hål i bara dörr', XB=31.7,32.1,7.74556,8.84556,-0.01,2.1, CTRL_ID='Bara 1 

dörr funktion'/  

&HOLE ID='Ventilaitons hål', XB=10.0,31.0,-0.238237,0.3,-0.01,0.3/  

&HOLE ID='Dörr 1:3', XB=30.0,30.4,7.7,8.8,-0.01,2.1, COLOR='INVISIBLE', 

DEVC_ID='TIMER->OUT3'/  

 

&VENT ID='Mesh Vent: Mesh01 [YMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=0.0,64.0,0.0,0.0,0.0,2.7/  

&VENT ID='Vent sängbrand', SURF_ID='Sängbrand 800 kW', XB=2.4,3.1,9.2,9.9,0.81,0.81, 

SPREAD_RATE=0.00159202, XYZ=2.75,9.55,0.81/  

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=2.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=9.6/ 

 

 

&TAIL / 
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Bilaga 10 – FDS indatafil scenario 2, ”5MW ej sprinklad brand med luftsluss”  

190720luftsluss .fds 

Generated by PyroSim - Version 2017.1.0209 

2019-jul-20 18:02:15 

 

-------------User Section (not generated by PyroSim)------------- 

 

/&MISC RESTART=.TRUE./ restart funktion  

 

--------------------PyroSim-generated Section-------------------- 

 

&HEAD CHID='190720luftsluss_'/ 

&TIME T_END=600.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='190720luftsluss_.ge1', COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., 

DT_DEVC=2.0, DT_HRR=2.0, DT_RESTART=300.0, DT_SLCF=2.0/ 

 

&MESH ID='Mesh01', IJK=640,140,27, XB=0.0,64.0,0.0,14.0,0.0,2.7/ 

 

 

&REAC ID='5 MW ej sprinkler', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=4.56, 

      H=6.56, 

      O=2.34, 

      N=0.4, 

      CO_YIELD=0.06, 

      SOOT_YIELD=0.06/ 

 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=169.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=169.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=179.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=179.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=184.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=184.65, F=1.0/ 
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&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=189.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=189.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=285.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=285.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=295.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=295.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=300.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=300.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=305.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=305.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=378.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=378.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=388.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=388.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=393.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=393.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=398.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=398.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=468.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=469.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=478.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=479.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=483.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=484.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=488.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=489.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=179.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=180.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=189.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=190.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=295.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=296.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=305.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=306.25, F=-1.0/ 
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&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=388.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=389.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=398.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=399.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=479.35, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=479.85, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=489.35, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=489.85, F=-1.0/ 

&PROP ID='Default', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 

      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0, 

      RTI=50.0/ 

&CTRL ID='Dörr 1 funktion', FUNCTION_TYPE='CUSTOM', RAMP_ID='Dörr 1 funk-

tion_RAMP', LATCH=.FALSE., INPUT_ID='TIME'/ 

&CTRL ID='Dörr 2 funktion', FUNCTION_TYPE='CUSTOM', RAMP_ID='Dörr 2 funk-

tion_RAMP', LATCH=.FALSE., INPUT_ID='TIME'/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.6/ 

&DEVC ID='MASS FLOW dörr 1', QUANTITY='MASS FLOW', XB=30.2,30.2, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='MASS FLOW dörr 2', QUANTITY='MASS FLOW', XB=34.4,34.4, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='VOLYM FLOW dörr 1', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=30.2,30.2, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 
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&DEVC ID='VOLYM FLOW dörr 2', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=34.4,34.4, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 2m', PROP_ID='Default', XYZ=5.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 6m', PROP_ID='Default', XYZ=9.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 10m', PROP_ID='Default', XYZ=13.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Timer dörr 1', QUANTITY='TIME', XYZ=29.75,8.1,0.1, ORIENTA-

TION=0.0,0.0,0.0/ 

&DEVC ID='Timer dörr 2', QUANTITY='TIME', XYZ=34.25,8.1,0.1, ORIENTA-

TION=0.0,0.0,0.0/ 

&DEVC ID='TIME', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0/ 

 

&SURF ID='Brand 5 MW ej sprinkler', 

      COLOR='RED', 

      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 

      HRRPUA=2223.0/ 

 

&OBST ID='Vägg mellan avdelningar', XB=31.8,32.0,0.0,7.3,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=7.9,11.8,7.4,7.6,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=8.5,8.7,7.4,8.5,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.0,44.0,9.2,13.8,0.0,2.75, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=0.2,3.0,5.2,7.8,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.9,24.0,4.4,6.2,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Vägg', XB=29.8,34.2,7.3,7.5,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Nya dörr 1', XB=29.8,30.0,7.5,9.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Dörr 2', XB=34.0,34.2,7.5,9.0,0.0,2.75, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,0.2,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,0.0,0.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=63.8,64.0,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,20.0,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,9.0,9.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  
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&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=44.0,44.2,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,0.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,5.0,5.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,7.8,8.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=3.0,3.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,20.9,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,4.2,4.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,6.2,6.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=24.0,24.2,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=9.4,13.0,10.2,10.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=12.8,13.0,9.2,10.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Brand 5 MW Ej Sprinkler', XB=2.0,3.5,8.8,10.3,0.0,0.1, SURF_IDS='Brand 5 

MW ej sprinkler','INERT','INERT'/  

 

&HOLE ID='Ventilaitons hål', XB=10.0,31.0,-0.238237,0.3,-0.01,0.3/  

&HOLE ID='Hål dörr 1', XB=29.7,30.1,7.7,8.8,-0.01,2.1, CTRL_ID='Dörr 1 funktion'/  

&HOLE ID='Hål dörr 2', XB=33.9,34.3,7.7,8.8,-0.01,2.1, CTRL_ID='Dörr 2 funktion'/  

 

&VENT ID='Mesh Vent: Mesh01 [YMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=0.0,64.0,0.0,0.0,0.0,2.7/  

&VENT ID='Vent EJ sprinklerbrand', SURF_ID='Brand 5 MW ej sprinkler', 

XB=2.0,3.5,8.8,10.3,0.1,0.1, SPREAD_RATE=0.00259466, XYZ=2.75,9.55,0.1/  

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=2.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=9.6/ 

 

 

&TAIL / 
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Bilaga 11 – FDS indatafil scenario 2, ”5MW ej sprinklad brand utan luftsluss” 

5MWEjSpr1dor.fds 

Generated by PyroSim - Version 2017.1.0209 

2019-aug-22 13:22:25 

 

-------------User Section (not generated by PyroSim)------------- 

 

/&MISC RESTART=.TRUE./ restart funktion  

 

--------------------PyroSim-generated Section-------------------- 

 

&HEAD CHID='5MWEjSpr1dor'/ 

&TIME T_END=600.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='5MWEjSpr1dor.ge1', COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., 

DT_DEVC=2.0, DT_HRR=2.0, DT_RESTART=60.0, DT_SLCF=2.0/ 

 

&MESH ID='Mesh01', IJK=640,140,27, XB=0.0,64.0,0.0,14.0,0.0,2.7/ 

 

 

&REAC ID='5 MW ej sprinkler', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=4.56, 

      H=6.56, 

      O=2.34, 

      N=0.4, 

      CO_YIELD=0.06, 

      SOOT_YIELD=0.06/ 

 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=179.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=180.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=189.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=190.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=295.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=296.25, F=1.0/ 
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&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=305.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=306.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=388.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=389.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=398.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=399.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=479.35, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=479.85, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=489.35, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=489.85, F=-1.0/ 

&PROP ID='Default', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 

      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0, 

      RTI=50.0/ 

&CTRL ID='Dörr 2 funktion', FUNCTION_TYPE='CUSTOM', RAMP_ID='Dörr 2 funk-

tion_RAMP', LATCH=.FALSE., INPUT_ID='TIME'/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.6/ 

&DEVC ID='MASS FLOW dörr 2', QUANTITY='MASS FLOW', XB=32.6,32.6, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='VOLYM FLOW dörr 2', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=32.6,32.6, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 2m', PROP_ID='Default', XYZ=5.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 6m', PROP_ID='Default', XYZ=9.3,9.0,2.6/ 
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&DEVC ID='Sprinkleraktivering 10m', PROP_ID='Default', XYZ=13.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='TIME', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0/ 

 

&SURF ID='Brand 5 MW ej sprinkler', 

      COLOR='RED', 

      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 

      HRRPUA=2223.0/ 

 

&OBST ID='Vägg mellan avdelningar', XB=31.8,32.0,0.0,7.3,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=7.9,11.8,7.4,7.6,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=8.5,8.7,7.4,8.5,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.0,44.0,9.2,13.8,0.0,2.75, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=0.2,3.0,5.2,7.8,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.9,24.0,4.4,6.2,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Dörr 2', XB=31.8,32.0,7.3,9.0,0.0,2.75, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,0.2,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,0.0,0.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=63.8,64.0,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,20.0,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,9.0,9.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=44.0,44.2,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,0.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,5.0,5.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,7.8,8.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=3.0,3.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,20.9,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,4.2,4.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,6.2,6.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=24.0,24.2,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  
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&OBST ID='Obstruction', XB=9.4,13.0,10.2,10.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=12.8,13.0,9.2,10.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Brand 5 MW Ej Sprinkler', XB=2.0,3.5,8.8,10.3,0.0,0.1, SURF_IDS='Brand 5 

MW ej sprinkler','INERT','INERT'/  

 

&HOLE ID='Ventilaitons hål', XB=10.0,31.0,-0.238237,0.3,-0.01,0.3/  

&HOLE ID='Hål dörr 2', XB=31.7,32.2,7.7,8.8,-0.01,2.1, CTRL_ID='Dörr 2 funktion'/  

 

&VENT ID='Mesh Vent: Mesh01 [YMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=0.0,64.0,0.0,0.0,0.0,2.7/  

&VENT ID='Vent EJ sprinklerbrand', SURF_ID='Brand 5 MW ej sprinkler', 

XB=2.0,3.5,8.8,10.3,0.1,0.1, SPREAD_RATE=0.00259466, XYZ=2.75,9.55,0.1/  

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=2.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=9.6/ 

 

 

&TAIL /  
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Bilaga 12 – FDS indatafil scenario 3 ”5 MW sprinklad brand med luftsluss” 

5MWSpr2dor.fds 

Generated by PyroSim - Version 2017.1.0209 

2019-jul-02 13:45:06 

 

-------------User Section (not generated by PyroSim)------------- 

 

/&MISC RESTART=.TRUE./ restart funktion  

 

--------------------PyroSim-generated Section-------------------- 

 

&HEAD CHID='5MWSpr2dor'/ 

&TIME T_END=600.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='5MWSpr2dor.ge1', COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., 

DT_DEVC=2.0, DT_HRR=2.0, DT_RESTART=300.0, DT_SLCF=2.0/ 

 

&MESH ID='Mesh01', IJK=640,140,27, XB=0.0,64.0,0.0,14.0,0.0,2.7/ 

 

 

&REAC ID='5 MW sprinkler', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=4.56, 

      H=6.56, 

      O=2.34, 

      N=0.4, 

      CO_YIELD=0.1, 

      SOOT_YIELD=0.1/ 

 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=169.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=169.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=179.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=179.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=184.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=184.65, F=1.0/ 
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&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=189.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=189.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=285.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=285.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=295.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=295.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=300.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=300.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=305.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=305.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=378.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=378.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=388.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=388.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=393.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=393.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=398.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=398.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=468.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=469.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=478.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=479.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=483.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=484.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=488.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 1 funktion_RAMP', T=489.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=179.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=180.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=189.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=190.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=295.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=296.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=305.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=306.25, F=-1.0/ 



xxxi 

 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=388.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=389.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=398.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=399.25, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=479.35, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=479.85, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=489.35, F=1.0/ 

&RAMP ID='Dörr 2 funktion_RAMP', T=489.85, F=-1.0/ 

&PROP ID='Default', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 

      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0, 

      RTI=50.0/ 

&CTRL ID='Dörr 1 funktion', FUNCTION_TYPE='CUSTOM', RAMP_ID='Dörr 1 funk-

tion_RAMP', LATCH=.FALSE., INPUT_ID='TIME'/ 

&CTRL ID='Dörr 2 funktion', FUNCTION_TYPE='CUSTOM', RAMP_ID='Dörr 2 funk-

tion_RAMP', LATCH=.FALSE., INPUT_ID='TIME'/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.6/ 

&DEVC ID='MASS FLOW dörr 1', QUANTITY='MASS FLOW', XB=30.2,30.2, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='MASS FLOW dörr 2', QUANTITY='MASS FLOW', XB=34.4,34.4, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='VOLYM FLOW dörr 1', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=30.2,30.2, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 
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&DEVC ID='VOLYM FLOW dörr 2', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=34.4,34.4, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 2m', PROP_ID='Default', XYZ=5.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 6m', PROP_ID='Default', XYZ=9.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 10m', PROP_ID='Default', XYZ=13.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Timer dörr 1', QUANTITY='TIME', XYZ=29.75,8.1,0.1, ORIENTA-

TION=0.0,0.0,0.0/ 

&DEVC ID='Timer dörr 2', QUANTITY='TIME', XYZ=34.25,8.1,0.1, ORIENTA-

TION=0.0,0.0,0.0/ 

&DEVC ID='TIME', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0/ 

 

&SURF ID='Brand 5 MW Sprinkler', 

      COLOR='RED', 

      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 

      HRRPUA=1813.0, 

      RAMP_Q='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=10.0, F=0.005293/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=20.0, F=0.021171/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=30.0, F=0.047635/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=40.0, F=0.084685/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=50.0, F=0.13232/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=60.0, F=0.190541/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=70.0, F=0.259347/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=80.0, F=0.338739/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=90.0, F=0.428716/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=100.0, F=0.529279/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=110.0, F=0.640428/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=120.0, F=0.762162/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=130.0, F=0.894482/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=140.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=150.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=160.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=170.0, F=1.0/ 
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&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=180.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=190.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=200.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=210.0, F=1.0/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=220.0, F=0.888514/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=230.0, F=0.777027/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=240.0, F=0.665541/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=250.0, F=0.554054/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=260.0, F=0.442598/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=270.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=280.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=290.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=300.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=310.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=320.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=330.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=340.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=350.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=360.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=370.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=380.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=390.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=400.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=410.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=420.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=430.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=440.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=450.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=460.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=470.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=480.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=490.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=500.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=510.0, F=0.331081/ 
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&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=520.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=530.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=540.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=550.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=560.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=570.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=580.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=590.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=600.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=610.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=620.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=630.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=640.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=650.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=660.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=670.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=680.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=690.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=700.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=710.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=720.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=730.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=740.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=750.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=760.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=770.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=780.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=790.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=800.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=810.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=820.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=830.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=840.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=850.0, F=0.331081/ 
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&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=860.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=870.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=880.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=890.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=900.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=910.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=920.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=930.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=940.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=950.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=960.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=970.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=980.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=990.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1000.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1010.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1020.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1030.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1040.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1050.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1060.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1070.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1080.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1090.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1100.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1110.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1120.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1130.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1140.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1150.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1160.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1170.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1180.0, F=0.331081/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1190.0, F=0.331081/ 



xxxvi 

 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1200.0, F=0.331081/ 

 

&OBST ID='Vägg mellan avdelningar', XB=31.8,32.0,0.0,7.3,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=7.9,11.8,7.4,7.6,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=8.5,8.7,7.4,8.5,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.0,44.0,9.2,13.8,0.0,2.75, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=0.2,3.0,5.2,7.8,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.9,24.0,4.4,6.2,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Vägg', XB=29.8,34.2,7.3,7.5,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Nya dörr 1', XB=29.8,30.0,7.5,9.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Dörr 2', XB=34.0,34.2,7.5,9.0,0.0,2.75, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,0.2,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,0.0,0.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=63.8,64.0,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,20.0,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,9.0,9.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=44.0,44.2,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,0.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,5.0,5.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,7.8,8.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=3.0,3.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,20.9,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,4.2,4.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,6.2,6.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=24.0,24.2,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=9.4,13.0,10.2,10.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=12.8,13.0,9.2,10.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Brand 5 MW Sprinkler', XB=2.4,3.1,9.2,9.9,0.0,0.1, SURF_IDS='Brand 5 MW 

Sprinkler','INERT','INERT'/  
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&HOLE ID='Ventilaitons hål', XB=10.0,31.0,-0.238237,0.3,-0.01,0.3/  

&HOLE ID='Hål dörr 1', XB=29.7,30.1,7.7,8.8,-0.01,2.1, CTRL_ID='Dörr 1 funktion'/  

&HOLE ID='Hål dörr 2', XB=33.9,34.3,7.7,8.8,-0.01,2.1, CTRL_ID='Dörr 2 funktion'/  

 

&VENT ID='Mesh Vent: Mesh01 [YMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=0.0,64.0,0.0,0.0,0.0,2.7/  

&VENT ID='Vent Sprinklerbrand', SURF_ID='Brand 5 MW Sprinkler', 

XB=2.4,3.1,9.2,9.9,0.1,0.1/  

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=2.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=9.6/ 

 

 

&TAIL / 
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Bilaga 13 – FDS indatafil scenario 3 ”5 MW sprinklad brand utan luftsluss” 

5MWSpri1dor.fds 

Generated by PyroSim - Version 2017.1.0209 

2019-jul-02 13:51:08 

 

-------------User Section (not generated by PyroSim)------------- 

 

/&MISC RESTART=.TRUE./ restart funktion  

 

--------------------PyroSim-generated Section-------------------- 

 

&HEAD CHID='5MWSpri1dor'/ 

&TIME T_END=600.0/ 

&DUMP RENDER_FILE='5MWSpri1dor.ge1', COLUMN_DUMP_LIMIT=.TRUE., 

DT_DEVC=5.0, DT_HRR=5.0, DT_RESTART=300.0, DT_SLCF=5.0/ 

 

&MESH ID='Mesh01', IJK=640,140,27, XB=0.0,64.0,0.0,14.0,0.0,2.7/ 

 

 

&REAC ID='5 MW sprinkler', 

      FUEL='REAC_FUEL', 

      C=4.56, 

      H=6.56, 

      O=2.34, 

      N=0.4, 

      CO_YIELD=0.1, 

      SOOT_YIELD=0.1/ 

 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=169.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=169.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=179.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=179.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=285.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=285.65, F=1.0/ 
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&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=295.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=295.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=378.15, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=378.65, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=388.15, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=388.65, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=468.75, F=-1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=469.25, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=478.75, F=1.0/ 

&RAMP ID='Bara 1 dörr funktion_RAMP', T=479.25, F=-1.0/ 

&PROP ID='Default', 

      QUANTITY='LINK TEMPERATURE', 

      ACTIVATION_TEMPERATURE=68.0, 

      RTI=50.0/ 

&CTRL ID='Bara 1 dörr funktion', FUNCTION_TYPE='CUSTOM', RAMP_ID='Bara 1 dörr 

funktion_RAMP', LATCH=.FALSE., INPUT_ID='TIME'/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 0,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,0.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.6/ 

&DEVC ID='Temperatur 1,8m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,1.8/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,0m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.0/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,2m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.2/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,4m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.4/ 

&DEVC ID='Temperatur 2,6m', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.5,9.6,2.6/ 

&DEVC ID='MASS FLOW dörr 1', QUANTITY='MASS FLOW', XB=32.2,32.2, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='VOLYM FLOW dörr 1', QUANTITY='VOLUME FLOW', XB=32.2,32.2, 

7.7,9.0,0.0,2.7/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 2m', PROP_ID='Default', XYZ=5.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='Sprinkleraktivering 6m', PROP_ID='Default', XYZ=9.3,9.0,2.6/ 
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&DEVC ID='Sprinkleraktivering 10m', PROP_ID='Default', XYZ=13.3,9.0,2.6/ 

&DEVC ID='TIME', QUANTITY='TIME', XYZ=0.0,0.0,0.0/ 

 

&SURF ID='Brand 5 MW Sprinkler', 

      COLOR='RED', 

      TEXTURE_MAP='psm_fire.jpg', 

      HRRPUA=1813.0, 

      RAMP_Q='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q'/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=0.0, F=0.0/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=10.0, F=9.4E-4/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=20.0, F=0.003759/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=30.0, F=0.008457/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=40.0, F=0.015035/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=50.0, F=0.023492/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=60.0, F=0.033828/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=70.0, F=0.046044/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=80.0, F=0.060139/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=90.0, F=0.076133/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=100.0, F=0.093967/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=110.0, F=0.1137/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=120.0, F=0.135313/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=130.0, F=0.158804/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=140.0, F=0.177538/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=150.0, F=0.177538/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=160.0, F=0.177538/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=170.0, F=0.177538/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=180.0, F=0.177538/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=190.0, F=0.177538/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=200.0, F=0.177538/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=210.0, F=0.157745/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=220.0, F=0.137952/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=230.0, F=0.118159/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=240.0, F=0.118159/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=250.0, F=0.098366/ 
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&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=260.0, F=0.078572/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=270.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=280.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=290.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=300.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=310.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=320.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=330.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=340.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=350.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=360.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=370.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=380.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=390.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=400.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=410.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=420.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=430.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=440.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=450.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=460.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=470.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=480.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=490.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=500.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=510.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=520.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=530.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=540.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=550.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=560.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=570.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=580.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=590.0, F=0.058779/ 
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&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=600.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=610.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=620.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=630.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=640.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=650.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=660.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=670.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=680.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=690.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=700.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=710.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=720.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=730.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=740.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=750.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=760.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=770.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=780.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=790.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=800.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=810.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=820.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=830.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=840.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=850.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=860.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=870.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=880.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=890.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=900.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=910.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=920.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=930.0, F=0.058779/ 
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&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=940.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=950.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=960.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=970.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=980.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=990.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1000.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1010.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1020.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1030.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1040.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1050.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1060.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1070.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1080.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1090.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1100.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1110.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1120.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1130.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1140.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1150.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1160.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1170.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1180.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1190.0, F=0.058779/ 

&RAMP ID='Brand 5 MW Sprinkler_RAMP_Q', T=1200.0, F=0.058779/ 

 

&OBST ID='Bara dörr', XB=31.8,32.0,7.46163,9.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Vägg mellan avdelningar', XB=31.8,32.0,0.0,7.46163,0.0,2.7, SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=7.9,11.8,7.4,7.6,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=8.5,8.7,7.4,8.5,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  
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&OBST ID='Obstruction', XB=20.0,44.0,9.2,13.8,0.0,2.75, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=0.2,3.0,5.2,7.8,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', SURF_ID='IN-

ERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=20.9,24.0,4.4,6.2,0.0,2.7, COLOR='INVISIBLE', 

SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,0.2,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,0.0,0.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=0.0,64.0,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Väggar', XB=63.8,64.0,0.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,20.0,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,9.0,9.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=19.8,44.2,13.8,14.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Personal', XB=44.0,44.2,9.2,13.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,0.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,5.0,5.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=0.0,3.2,7.8,8.0,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='RWC', XB=3.0,3.2,5.2,7.8,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,20.9,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,4.2,4.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=20.7,24.2,6.2,6.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Läkemedel', XB=24.0,24.2,4.4,6.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=9.4,13.0,10.2,10.4,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Obstruction', XB=12.8,13.0,9.2,10.2,0.0,2.7, SURF_ID='INERT'/  

&OBST ID='Brand 5 MW Sprinkler', XB=2.4,3.1,9.2,9.9,0.0,0.1, SURF_IDS='Brand 5 MW 

Sprinkler','INERT','INERT'/  

 

&HOLE ID='Hål i bara dörr', XB=31.7,32.1,7.74556,8.84556,-0.01,2.1, CTRL_ID='Bara 1 

dörr funktion'/  

&HOLE ID='Ventilaitons hål', XB=10.0,31.0,-0.238237,0.3,-0.01,0.3/  

 

&VENT ID='Mesh Vent: Mesh01 [YMIN]', SURF_ID='OPEN', XB=0.0,64.0,0.0,0.0,0.0,2.7/  

&VENT ID='Vent Sprinklerbrand', SURF_ID='Brand 5 MW Sprinkler', 

XB=2.4,3.1,9.2,9.9,0.1,0.1/  



xlv 

 

 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBX=2.5/ 

&SLCF QUANTITY='TEMPERATURE', PBY=9.6/ 

 

 

&TAIL / 


