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Sammanfattning 
 

Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på att företag med hög riskbild gällande brand skall 

genomföra riskanalyser för sin verksamhet. Med detta som grund har i detta arbete 

genomförts en riskanalys med åtgärdsförslag i syfte att bidra med underlag för att förbättra 

brandskyddet i Norrmalmsverkstaden i Finspång.  

 

Norrmalmsverkstaden ägs och nyttjas av Siemens Industrial Turbomachinery AB [SIT AB] 

som tillverkar gas- och ångturbiner. Turbiner till ett försäljningsvärde av flera hundra miljoner 

kronor monteras och finns uppställda i Norrmalmsverkstaden. En brand där turbiner och 

övrigt material i lokalen påverkas skulle få stora ekonomiska konsekvenser för SIT AB. Det 

räcker att brandgas kommer i kontakt med turbinerna för att en demontering och sanering till 

en kostnad av flera miljoner skulle bli nödvändig.  

 

I riskanalysen analyserades riskerna i verkstaden genom en grovanalys. Värderingarna i 

analysen genomfördes utifrån företagets egna värderingsmallar och konsekvensbedömningen 

bygger främst på beräkningar av brandeffekt och brandgasspridning. Resultatet av analysen 

redovisas i en riskmatris och åtgärdsförslag för de analyserade riskerna har tagits fram. 

 

Resultatet av riskanalysen visar att brand i flyttbara kontor är den största risken i 

Norrmalmsverkstaden. Andra risker som också fick höga riskvärden är exempelvis brand i 

truckladdningsplats och brand i kabelrullar bestående av PVC.  

 

Några av de åtgärdsförslag som tagits fram är att sprinkla de flyttbara kontoren, uppföra 

välventilerade truckladdningsplatser och förvara kabelrullar av PVC i annan mer lämpad 

lokal. Att flytta godsmottagningen och packningen till egen lokal samt installera automatisk 

brandgasventilation i Norrmalmsverkstaden är ytterligare exempel på åtgärdsförslag. 
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Abstract  
 

This report consists of a risk analysis with action proposals whose purpose is to improve the 

fire protection in Norrmalmsverkstaden in Finspång. 

 

In Norrmalmsverkstaden operates Siemens Industrial Turbomachinery AB [SIT AB] gas and 

steam turbine manufacturing. Turbines to a value of several hundred million crowns mounted 

in the Norrmalmsverkstaden and a fire which affects turbines and other materials in the 

workshop would have major economic implications for SIT AB.  

 

The risk analysis is based on a risk matrix analysis. The valuation in the analysis is based on 

the company's own valuation model and the impact assessment is primarily based on 

calculations of energy release rate and smoke filling. The results of the analysis are presented 

on a risk matrix and action proposals for the analyzed risks have been developed. 

 

The results of the risk analysis shows that fire in the mobile offices is the biggest risk in 

Norrmalmalmsverkstaden. Other risks that also had high risk levels are for example, a fire at 

the truck loading site and a fire in cable reels made of PVC.  

 

Actions developed are for example to install sprinklers in the movable offices, construct well-

ventilated truck loading locations, and store cable reels of PVC in a more appropriate place. 

To move the goods reception and the packing to their own local and to install automatic fire 

ventilation in Norrmalmsverkstaden are further examples of actions. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel redovisas rapportens bakgrund, syfte och mål. De frågeställningar 

och de avgränsningar som gjorts finns även de redovisade nedan. 

 

1.1 Bakgrund 

Vid införandet av lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) förtydligades kraven på 

verksamhetsutövaren som nyttjare eller ägare till ett objekt med avseende på brandskyddet. 

Lagen ställer krav på verksamhetsutövaren att själv vidta åtgärder som kan minska effekten av 

brand i en byggnad. Då verksamheten dessutom klassas som en farlig verksamhet ställs även 

krav på att genomföra analyser av de risker som kan leda till allvarliga olyckor. Även Lag 

(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om 

gaser (AFS 1997:7) ställer krav på genomförande av riskanalyser då verksamheten hanterar 

explosiva gaser. 

 

Med dessa lagar som grund uppstod behov av att genomföra en riskanalys som i sin tur kan 

leda fram till åtgärdsförslag för att reducera brandriskerna och på så sätt förbättra 

brandskyddet på Norrmalmsverkstaden i Finspång. 

 

Norrmalmsverkstaden ägs och nyttjas av Siemens Industrial Turbomachinery AB [SIT AB] 

som tillverkar ång- och gasturbiner, de projekterar även kompletta kraftanläggningar för att 

producera elektricitet, ånga och värme (SIT AB, 2009). Norrmalmsverkstaden är en 17500m
2
 

stor lokal med en takhöjd på mellan 18 och 27meter. Lokalen är uppdelad i tre större skepp 

med öppen förbindelse emellan och hela lokalen är en brandcell. I lokalen sker bland annat 

godsmottagning, målning, tester och slutmontering av turbiner. Turbiner till ett 

försäljningsvärde av flera hundra miljoner kronor finns uppställda i lokalen och en brand där 

turbinerna och övrigt material i lokalen påverkas skulle få stora ekonomiska konsekvenser för 

SIT AB.  

 

Riskanalysen ska behandla de risker som kan föreligga och orsaka brand som får sådana 

konsekvenser att de höga ekonomiska värden som finns i lokalen påverkas. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna rapport är att bidra med underlag för att förbättra SIT ABs brandskydd. 

Detta genom att genomföra en riskanalys och riskvärdering med avseende på brandrisker i 

Norrmalmsverkstaden. Arbetet ska slutligen leda fram till slutsatser om vilka åtgärder som 

kan och bör vidtas av SIT AB.  

 

De frågeställningar som ligger till grund för arbetet är. 

 Vilka brandrisker föreligger i Norrmalmverkstaden? 

 Vilka ekonomiska värden finns i Norrmalmverkstaden? 

 Vilka konsekvenser skulle en brand i Norrmalmverkstaden få? 

 Vilka åtgärder kan genomföras för att minimera riskerna? 
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1.3 Mål 

Målet med denna rapport är att ge kunskap om de risker som föreligger samt presentera 

konkreta idéer och förslag på åtgärder som SIT AB kan genomföra för att förbättra 

brandskyddet i Norrmalmsverkstaden. 

 

1.4 Avgränsningar 

De avgränsningar som görs i rapporten är. 

 Riskanalysen görs med avseende på brand, övriga miljö och hälsorisker kommer inte 

behandlas. 

 Konsekvensbedömningen görs med avseende på egendom och påverkan på företaget, 

konsekvensen på arbetsmiljö och yttre miljö har inte behandlats.  

 Riskanalysen behandlar endast de riskkällor som finns invändigt i 

Norrmalmsverkstaden.  

 De kontor som ligger i anslutning till verkstaden och den nybyggda TRIFS 

anläggningen ligger i egen brandcell med eget brandskydd och har därför inte 

behandlats i analysen.   

 



 

3 

2 Metod  
Detta kapitel beskriver de metoder som använts i detta arbete. Rapporten bygger på en 

riskanalys som tagits fram genom platsbesök, intervjuer och litteraturstudier. 

2.1 Intervjuer och litteraturstudier  

En litteraturstudie av de lagar som behandlar brandskyddsarbetet hos ett företag la grunden 

för detta arbete och underströk vikten av att genomföra en riskanalys. En studie av litteratur 

som behandlar riskanalysers genomförande utfördes också. Litteraturstudien syftar till att ge 

kunskap om vad en riskanalys bör innehålla. Riskanalysen har genomförts genom intervjuer 

och platsbesök. Intervjuerna genomfördes på plats i Norrmalmsverkstaden med chefer för de 

avdelningar som brukar lokalen samt med andra sakkunniga personer inom företaget. Detta 

för att få en bild av vilka risker som upplevs som störst.  

2.2 Allmänt om riskanalys  

Målet med en riskanalys är att belysa var och hur olyckor kan inträffa, hur sannolikt det är att 

de inträffar och vilka konsekvenser de får. En riskanalys kan ses som en systematisk 

identifiering av risker i ett definierat system samt en uppskattning av riskernas påverkan på 

till exempel hälsa, miljö, säkerhet eller egendom. Med risk avses en sammanvägning mellan 

sannolikhet och konsekvens av en oönskad händelse. (Davidsson, 2003) 

 

En riskanalys består av en avgränsning, en riskidentifiering och en riskuppskattning. I 

avgränsningen definieras objektet som skall studeras och omfattningen av analysen fastställs. 

Riskidentifieringen innebär att de risker som kan förekomma i det utvalda objektet tas fram. I 

riskuppskattningen uppskattas sannolikhet och konsekvens för de framtagna riskerna. (Roos 

& Ingvarsson, 2003) 

 

Riskanalys kan göras genom en rad olika analysmetoder, analysmodellerna är antingen 

kvalitativa eller kvantitativa. I de kvantitativa metoderna beräknas frekvenser för identifierade 

olyckshändelser och konsekvenser av dessa. Frekvenser och konsekvenser uttrycks i tal, till 

exempel förväntat antal händelser eller förväntat antal skadade personer under en viss 

tidsperiod. I den kvalitativa analysen görs istället erfarenhetsbaserade bedömningar. Frekvens 

och konsekvens uttrycks då istället i relativa termer som hög, låg, mycket låg etcetera. 

(Davidsson, 2003) Ett exempel på en kvantitativ modell är felträdsanalys och ett exempel på 

en kvalitativ analys är grovanalys.  

 

En grovanalys syftar till att på ett övergripande plan kartlägga riskerna i ett system. Genom 

platsbesök och intervjuer diskuteras alla tänkbara scenarier fram för att identifiera de risker 

som är förknippade med ett system. Riskbilden som skapas används sedan som 

beslutsunderlag i frågor om hantering och vidare analys av de identifierade riskerna.  

 

Då riskanalysen genomförts görs oftast en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan 

accepteras eller inte.  Riskanalys tillsammans med riskvärdering utgör en riskbedömning.  

 

Det sista steget i en systematisk hantering av risker kallas riskreduktion/kontroll. Här tas 

riskreducerande åtgärder fram. I bästa fall kan riskerna elimineras helt medan det i de flesta 

fall endast är möjligt att reducera dem. Kontroll av de åtgärder som genomförs utförs också 

här för att kontrollera att de ger en tillfredställande reduktion av riskbilden. Hela processen 

från riskanalys till kontroll kallas för riskhantering, se figur 1. 
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Figur 1 Riskhanteringens olika beståndsdelar 

 

 

 

2.3 Riskanalys i arbetet 

Ett riskhanteringsprojekt kan genomföras på en rad olika sätt beroende på vad det är som ska 

analyseras. Viktigt för varje projekt är dock de tre stegen riskanalys, riskvärdering och 

riskreduktion. Hur varje moment genomförs är dock olika från varje projekt då varje uppdrag 

kräver sin unika lösning. I detta projekt har följande moment av riskhanteringsprocessen 

genomförts. 

 

Riskanalys: Norrmalmsverkstaden har valts som objekt, avgränsningar har genomförts och 

riskerna i verkstaden har analyserats genom en grovanalys. Riskbilden som skapas används 

sedan som underlag i frågor om hantering och vidare analys av de identifierade riskerna.  

 

Riskvärdering: De brandrisker som finns i Norrmalmsverkstaden har värderats med 

avseende på företagets och egendomens påverkan. Riskerna bedöms utifrån Siemens 

standardmall för riskanalyser och redovisas i en riskmatris.  

 

Riskreduktion: Förslag till riskreducerande åtgärder som kan förbättra brandskyddet har 

tagits fram och dess effekt har analyserats. 

 

 

 

 

Riskanalys 

Riskvärdering 

Riskreduktion 

Kontroll 

Riskbedömning 

Riskhantering 
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3 Lagar och förordningar 
I detta kapitel beskrivs några av de lagar som ligger till grund och styr kraven på 

brandskyddsarbetet och riskhanteringen på Norrmalmsverkstaden. 

3.1 Lagen om skydd mot olyckor 

Vid införandet av lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) förtydligades kraven på 

verksamhetsutövaren som nyttjare eller ägare till ett objekt med avseende på brandskyddet. 

Lagen säger: 

 

”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i 

skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid 

brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att 

förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand” (2 kap 

2 § LSO) 

 

Ovanstående paragraf ställer krav på verksamhetsutövaren att själv vidta åtgärder som kan 

minska effekten av brand i en byggnad. Då verksamheten dessutom klassas som en farlig 

verksamhet ställs även krav på att genomföra analyser av de risker som kan leda till allvarliga 

olyckor. Lagen säger: 

 

”Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka skall orsaka 

allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som 

utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller 

bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga 

åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.  

     Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna som anges i 

första stycket ” (2 kap 4 § LSO)  

 

3.2 Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

Brandfarlig och explosiv vara används i arbetet som genomförs på Norrmalmsverkstaden. 

Detta innebär att SIT AB även lyder under lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva 

varor, även denna lag ställer krav på utredning om risker i verksamheten. Lagen säger: 

 

”Den som bedriver verksamhet, i vilken ingår yrkesmässig hantering av brandfarliga 

eller explosiva varor, skall se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för 

brand eller explosion i verksamheten och om de skador som därvid kan uppkomma” (9 § 

Lag om brandfarlig och explosiv vara) 
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3.3 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om gaser 

I Norrmalmsverkstaden förvaras och används stora mängder gas, bland annat vid test av 

turbinerna men även för till exempel svetsning. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om gaser 

(AFS 1997:7) skall därför följas. Även denna föreskrift ställer krav på genomförandet av 

riskanalys. Föreskriften säger: 

 

”I all verksamhet där gas hanteras skall en riskbedömning göras. När process, 

utrustning eller driftsförhållanden i övrigt ändras skall en ny riskbedömning 

göras. Med utgångspunkt i gjorda riskbedömningar skall de åtgärder vidtas som 

behövs för att säkerheten skall bli betryggande” (3 § Arbetarskyddsstyrelsens 

föreskrifter om gaser) 

 

3.4 Sevesolagstiftningen 

SIT AB kommer under en snar framtid utöka sitt naturgaslager till 80ton. Detta medför att de 

även kommer att lyda under den högre kravnivån i Sevesolagstiftningen, vilket även det 

ställer krav på att förebygga risker och olyckor samt att genomföra riskanalys.   
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4 Företags och byggnadsbeskrivning 
Detta kapitel ger en beskrivning av företaget Siemens Industrial Turbomachinery AB och den 

aktuella Norrmalmsverkstaden. 

4.1 Siemens Industrial Turbomachinery (SIT AB) 

Siemens är idag ett av värdens största företag inom hälsovård, energi och industri. Koncernen 

har drygt 427 000 medarbetare i över 190 länder.  (SIEMENS, 2009) 

SIT AB är ett företag i Siemenskoncernen med drygt 2500 anställda och har sitt säte i 

Finspång i norra Östergötland. Företaget utvecklar, tillverkar, säljer och servar allt från 

enstaka gas- och ångturbiner till kompletta kraftverk och kompressoranläggningar till kunder 

över hela värden. Produkterna används för att generera elektricitet, ånga och värme samt som 

drivkällor för bland annan pumpar och kompressorer inom olje- och gasmarknaden. SIT AB:s 

omsättning ligger på ca 7 miljarder kronor per år. (SIT AB, 2009)  

 

Turbintillverkningen har gamla anor i Finspång och startade redan år 1913, då under 

företagsnamnet STAL. Företaget har sedan dess bytt ägare och namn ett flertal gånger men 

huvudverksamheten har alltid varit turbintillverkning. År 2003 togs företaget över av 

Siemenskoncernen och fick namnet Siemens Industrial Turbomachinery AB. (SIT AB, 2009) 

 

4.2 Norrmalmsverkstaden 

Norrmalmsverkstaden byggdes år 1975 till följd av den ökade efterfrågan på turbiner till 

kärnkraftsindustrin. Byggnaden används idag för godsmottagning, målning, tester och 

slutmontage av turbiner. Turbiner till ett försäljningsvärde av flera hundra miljoner kronor 

finns uppställda i lokalen och en brand där turbiner och övrigt material i lokalen påverkas 

skulle få stora ekonomiska konsekvenser för SIT AB.  

 

Norrmalmsverkstaden är en stor byggnad med en längd på 130meter och en bredd som 

varierar mellan 110 och 150meter. Verkstadsytan på 17500m
2
 är uppdelad i tre större hallar, 

hall 82,83 respektive 84. Mellan hallarna är det öppen förbindelse med undantag för en murad 

vägg mellan hall 84 och 83. Några större hål är dock tagna i väggen vilket gör att den inte 

fungerar som brand/rökavskiljande. Höjden är 27meter i hall 84 och 18meter i hall 82/83. 

Byggnadsstommen är av stål, ytterväggarna av tegel, innerväggarna av isoleringsskivor och 

taket består av plåt, isolering och papp. En karta över byggnaden kan ses i figur 2 nedan.  

 

Byggnaden är försedd med automatiskt brandlarm samt rökluckor. Brandlarmet är uppfört 

enligt regelverket SBF110 och detektorerna består till större delen av rökdetektorer men även 

värmedetektorer finns. I hall 84 finns 6stycken rökluckor med en sammanlagd area på 15m
2
 

med manuell öppning. I hall 82/83 finns 20 luckor med en sammanlagd area av 40m
2
 med 

manuell öppning.  

 

Norrmalmsverkstaden har sedan byggnationen 1975 byggts ut med en kontorslänga 

(lokalnummer 88) och år 2008 byggdes även en ny testanläggning i anslutning till byggnaden 

(lokalnummer 85). Testanläggningen och kontoren hör dock till egna brandceller och de 

kommer därför inte att behandlas i detta arbete.  
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I dagsläget är en rad nya projekt i Norrmalmsverkstaden planerade, bland annat ska ytterligare 

en kontorslänga byggas och det projekteras för ett vattensprinklat höglager i lokalen. 

Höglagret är planerat att ligga under den plats där brandgasventilationen i hall 82/83 finns och 

kommer att skyddas av brandgasavskiljande plåtar. Detta leder till att endast fyra 

brandgasluckor med en sammanlagd area på 8m
2
 kommer kunna nyttjas för 

brandgasventilering vid brand utanför höglagret i hall 82 och 83.   

 

 

 

 
Figur 2 Karta Norrmalmsverkstaden 
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5 Värden i Norrmalmsverkstaden 
I detta kapitel beskrivs de värden som finns i lokalen som skulle påverkas av en brand 

 

5.1 Ekonomiska värden 

I Norrmalmsverkstaden slutmonteras och förvaras turbiner till ett värde av cirka två miljarder 

kronor. Som mest kan 16 turbiner monteras eller förvaras i verkstaden samtidigt och varje 

turbin har ett försäljningsvärde på nära hundra miljoner kronor. (Hallgren, 2009) I lokalen 

används dagligen uppemot 20 truckar vars värde uppgår till cirka tvåhundratusen kronor per 

truck. (Larsson, 2009) Även gamla turbiner och överblivet material finns i lokalen. Dessutom 

finns godsmottagning och paketering i lokalen vilket gör att ytterligare höga värden kan 

finnas i byggnaden.  

5.2 Brandens påverkan 

Även om turbinerna till större del består av metall och stora avstånd finns mellan turbinerna 

och brännbart material skulle en brand i Norrmalmsverkstaden få stora ekonomiska 

konsekvenser. Då turbinerna till stor del är öppna under monteringen skulle brandrök kunna 

tränga in och komma åt stora delar av turbinen. Även i de fall brandgasen inte är korrosiv 

skulle en demontering och rengöring av delarna vara nödvändigt för att turbinerna ska kunna 

säljas vidare. Att demontera en turbin har av experter på SIT AB uppskattats kosta mellan 1 

och 2,5 miljoner kronor beroende på turbinens storlek.(Joelsson, 2009) Detta innebär att en 

brand som alltså inte sprider sig till turbinerna ändå kan orsaka en skada för företaget på 

uppemot 50 miljoner kronor bara i demontering. Därtill kommer även viten och reparation på 

de delar av verkstaden som utsatts för den faktiska branden. Om brandröken däremot är 

korrosiv eller om branden ligger i anslutning till turbinen så kommer även en stor del av 

delarna behöva bytas ut och i värsta fall blir hela turbinen oanvändbar, vilket skulle leda till 

kostnader på flera hundra miljoner kronor.(Almqvist, 2009)  

 

En brand behöver alltså inte förstöra hela verkstaden eller ligga precis i anslutning till 

turbinerna för att få stora ekonomiska konsekvenser. Det räcker istället med att branden bildar 

så mycket rök att brandgaslagret sjunker under höjden för turbinerna. Den bristfälliga 

brandgasventilationen gör att den stora lokalen relativt snabbt rökfyllts om en släckinsats inte 

stoppar branden i ett tidigt skede. Enklare överslagsberäkningar visar att en brand i till 

exempel en truckladdningsplats bestående av fem truckar skulle utveckla en maximal 

brandeffekt på 15MW och efter tio minuter ha rökfyllt hall 84 ända ner till 6meter från 

marken. Rökfyllnadsberäkningar är inte exakta och ska endast ses som grova uppskattningar 

som visar ungefär vilket tidsspann det handlar om. För beräkningsgång samt beräkningar på 

brandeffekt och rökfyllnad se Appendix B.  
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6 Riskanalys 
I detta kapitel redovisas den riskanalysen som genomförts i arbetet. 

6.1 Riskanalys metodik 

Grovanalys har används som analysmetod för denna riskanalys. Varje risk som identifieras 

har analyserats i detalj med avseende på sannolikhet och konsekvens utifrån SIT ABs interna 

bedömningsramar som visas i tabell 1 och 2. Att SIT ABs (Räddningstjänsten Finspång, 

1999) interna bedömningsramar används för analysen gör det möjligt att jämföra de 

framtagna riskerna med risker som analyserats inom andra områden än brand och/eller i andra 

delar av verksamheten. Detta medför att risker kan vägas mot varandra så att de allvarligaste 

oavsett område kan behandlas först.  
 

 
Tabell 1: Beskrivning av sannolikhet för oönskad händelse 

Klass Sannolikhet Förklaring 

1 

 

Osannolikt 

 

En udda eller extraordinär kombination av faktorer som samverkar för att det ska 

kunna ske en händelse som får negativa påföljder. 

- 

2 

 

Mindre 

sannolikt 

 

En sällsynd, udda kombination av faktorer som samverkar för att det ska kunna 

ske en händelse som får negativ påföljd. 

(mindre än 1gång på 10år) 

3 

 

Möjlig 

sannolikhet 

Kan hända om flera riskfaktorer samverkar. 

(1gång på 10 år) 

4 

 Sannolikt 

Inte säker, men potentiellt möjligt att det händer med en normal riskfaktor. 

(1 gång per år) 

5 

 

Mycket 

Sannolikt 

Nästan oundvikligt att risken blir realistisk. 

(1 gång per månad) 

 

 
Tabell 2: Beskrivning av konsekvens för oönskad händelse 

Klass Konsekvens Förklaring 

1 

 

Mycket liten 

skada 

Obetydligt produktionsbortfall och inga skador på egendom. 

Obetydlig eller ingen påverkan på företagets anseende 

(Mindre än en miljon kronor) 

2 

 

Liten skada 

 

Skada på egendom som kräver små reparationer, litet produktionsbortfall. 

Ringa påverkan på företagets anseende. 

(1-5 miljoner kronor) 

3 

 

 

Kännbar 

skada 

 

Skada på egendom som kräver omfattande reparationer, stort bortfall av 

produktion/funktion. 

Måttlig påverkan på företagets anseende 

(5-20 miljoner) 

4 

 

Allvarlig 

skada 

Skador på egendom som innebär produktionsstopp och stort produktionstapp. 

Stor påverkan på företagets anseende 

(20-100 miljoner) 

5 

 

 

Mycket 

allvarlig 

skada 

Mycket stora skador på egendom som kan innebära att utrustning måste bytas ut 

och där produktionsbortfallet blir så stort att företagets fortlevnad kan påverkas. 

Mycket stor påverkan på företagets anseende 

(Mer är 100miljoner) 
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För att bedöma i vilken av de ovanstående beskrivna klasserna de analyserade riskerna 

hamnar med avseende på konsekvens har främst den maximala brandeffekten risken skulle 

utveckla vid en brand använts som grund. Även avståndet från riskkällan till turbinerna och 

brandrökens egenskaper har använts i bedömningen. Då turbinerna till största del består av 

metall är det inte sannolikt att branden sprider sig till turbinerna, istället är det röken och 

värmestrålning som blir den stora risken för turbinerna. Desto större brandeffekt ju mer 

sannolikt och desto snabbare kommer röken i kontakt med turbinerna och ju större blir 

kostnaderna. Desto närmare turbinerna branden uppstår ju större värmestrålning kommer 

turbinerna att utsättas för och ju större blir kostnaderna. Om röken dessutom är korrosiv blir 

kostnaderna ytterligare högre och konsekvensen bedöms som än större.  

 

Om riskkällan ligger i nära anslutning till turbinerna, bildar korrosiv brandrök och har en hög 

brandeffekt kommer kostnaderna bli höga och risken får alltså ett högt värde på konsekvens. 

Om branden däremot ligger långt från turbinerna, inte bildar någon korrosiv brandrök och 

dess brandeffekt blir liten får konsekvensen ett lågt värde. 

 

Vid klassificering av sannolikheten för brand har bedömningen gjorts efter egna 

uppskattningar. Då statistik över industribränder främst behandlar tändkällor vilket inte 

behandlas i denna rapport har statistik inte använts i någon större omfattning. 

 

Resultatet av analysen alltså konsekvens- och sannolikhetsbedömning för riskerna redovisas i 

en riskmatris. En riskmatris har en sannolikhetsbedömning på ena axeln och en 

konsekvensbedömning på den andra. Riskmatrisen ger en tydlig bild över riskanalysens 

resultat och gör det möjligt att på ett snabbt och enkelt sätt jämföra de identifierade riskerna. 

Riskmatrismall finns redovisad i figur 3. 

 

 

 
Figur 3: Riskmatrismall 
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6.2 Identifiering av risker 

Utgångspunkten för analysen har varit att analysera de brandrisker som kan få sådan effekt att 

turbinerna som monteras i verkstaden påverkas. De risker som är de övergripande för 

byggnaden i sig och som medför indirekt risk för verksamheten presenteras separat. 

Riskidentifieringen har genomförts genom rundvandring i lokalen med chefer och annan 

brand eller säkerhetskunnig personal som arbetar i Norrmalmsverkstaden. Egna platsbesök, 

intervjuer och tidigare riskbedömningar (Räddningstjänsten Finspång, 1999) har även använts 

vid identifieringen. I Appendix A visas en karta med var i Norrmalmsverkstaden de 

analyserade riskerna förekommer. 

 

6.2.1 Risker i Norrmalmsverkstaden 

De brandrisker som analyserades fram i Norrmalmsverkstaden presenteras i tabell 3 nedan. 

Förklaring av riskerna finns under rubrik 6.3.1 Riskuppskattning brandrisker i 

Norrmalmsverkstaden. 

 

 
Tabell 3 Analyserade brandrisker i Norrmalmsverkstaden 

Risknummer Analyserade risker 

1. Brand i truck 

2a. Brand vid truckladdningsplats (en truck) 

2b. Brand vid truckladdningsplats (fem truckar) 

3. Brand i spillolja 

4. Brand i kontorsplatser i anslutning till turbinmontering 

5. Brand i pallställage 

6. Brand i wellpappkartonger 

7. Brand i kabelrullar 

8. Gasolbrand 

9. Acetylenbrand 

10a. Brand i flyttbara kontor (ensamt kontor) 

10b. Brand i flyttbara kontor (två kontorsbyggnader) 

11a. Brand i container med brännbart avfall (öppen container) 

11b. Brand i container med brännbart avfall (container med lock) 

12. Brand i elinstallationer  

13. Brand i målarskåp 

14. Brand i dieselspill  

15. Brand i brandfarlig vara (godsmottagningen) 

 

 

Övriga risker i Norrmalmsverkstaden 

 Blockerad utrymningsväg 

 Blockerat för åtkomst till rökluckreglage 
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6.3 Riskuppskattning 

En kort beskrivning av de analyserade riskerna samt en riskuppskattning med avseende på 

konsekvens och sannolikhet presenteras nedan. 

  

För beräkningar och uppskattningar på brandeffekt samt rökspridning se appendix B- 

Beräkningar. För bedömning av hur långt från turbinmontering de olika riskerna förekommer 

se appendix A- Riskgestaltning. 

 

Samtliga risker utom Brand i truck och Brand i elinstallationer bedöms ske mindre än en gång 

på 10 år, alltså sannolikhetsnivå 2. Brand i truck och Brand i elinstallationer bedöms ske 

något oftare, riskerna antas inträffa en gång på 10 år alltså sannolikhetsnivå 3. Mycket 

trucktransport sker i lokalen och truckbränder förekommer årligen i industrier i Sverige. 

Elinstallationerna på Norrmalmsverkstaden är från 70-talet och slitage medför ökad 

sannolikhet. 

6.3.1 Riskuppskattning brandrisker i Norrmalmsverkstaden 

1. Brand i truck 

I Norrmalmsverkstaden används dagligen uppemot tjugo eldrivna truckar av varierande 

storlek. Truckbränder sker årligen i industrier i Sverige. 

 

Vid brand i truck bildas en brandeffekt på 1-3MW beroende på truckens storlek. En truck som 

brinner kommer inte att rökfylla hela lokalen men kan om den uppstår nära en turbin ge sådan 

rökskada att turbinen måste saneras. Beroende på var i lokalen branden uppstår kan branden 

även spridas till annan analyserad riskkälla varpå även dennes konsekvens måste beaktas. 

 

Konsekvens: 2 

Sannolikhet: 3 

 

2. Brand vid truckladdningsplats 

I Norrmalmsverkstaden finns ett antal laddningsplatser för truckar. Då truckarna laddas bildas 

vätgas som är en mycket lättantändlig gas vilket kan leda till en mindre explosion. 

(Räddningstjänsten Jönköping, 2006) Detta kan i sin tur leda till att trucken eller material som 

finns i anslutning till laddningsplatsen antänds.  

Både laddningsplats där endast en truck finns uppställd för laddning (2a) och den största 

laddningsplatsen i Norrmalmsverkstaden där upp till 5 större truckar och en el-moped 

samtidigt kan stå uppställda för laddning (2b) har analyserats. Då truckladdning i störst 

utsträckning sker nattetid då lokalen är obemannad finns liten möjlighet att upptäcka och 

bekämpa branden i ett tidigt skede varpå konsekvenserna blir större. Extra ventilation saknas 

på samtliga laddningsplatser vilket ökar riskens sannolikhet. 

 

2a Brand vid truckladdningsplats (en truck) 

Brand vid truckladdningsplats där endast en truck laddas skulle få en maximal brandeffekt på 

1-3MW beroende på truckens storlek. Brand vid truckladdningsplats bedöms inte rökfylla 

hela lokalen men kan, om den ligger nära en turbin, ge sådan rökskada att enstaka turbiner 

måste saneras. 

 

Konsekvens: 2 

Sannolikhet: 2 
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2b. Brand vid truckladdningsplats (fem truckar) 

Vid brand i truckladdningsplats där fem större truckar laddas samtidigt skulle brandeffekten 

uppgå till 15MW och brandgaslagret i hall 84 skulle på tio minuter sjunka ner under 7meter. 

Truckladdningsplatsen för 5 truckar ligger dessutom relativt nära turbinmontering. 

 

Konsekvens: 4 

Sannolikhet: 2 

 

3. Brand i spillolja  

Två cipaxtankar med spillolja på vardera 1m
3
 finns i Norrmalmsverkstaden, spillolja klassas 

som klass1 vätska ur brandsynpunkt och anses alltså vara mycket brandfarlig. Ingen 

invallning finns under behållaren och ett läckage som antänds skulle leda till en storbrand. 

 

Om spillolja läcker ut och antänds skulle en maximal brandeffekt på 11MW uppstå. Då oljan 

förvaras nära turbinerna i hall 84 skulle branden påverka flera av turbinerna som monteras 

där. 

 

Konsekvens: 4 

Sannolikhet: 2 

 

4. Brand i kontorsplatser i anslutning till turbinmontering 

I hall 83 finns kontorsplatser i direkt anslutning till monteringen av turbinerna.  

 

Vid brand i kontorsplats i anslutning till turbinerna skulle en maximal brandeffekt på 3MW 

uppstå. Då kontorsplatsen ligger i direkt anslutning till turbinmontering skulle sanering samt 

vissa reparationer till följd av värmestrålning krävas på närliggande turbiner.  

 

Konsekvens: 4 

Sannolikhet: 2 

 

5. Brand i pallställage 

I Norrmalmsverkstaden finns pallställage med varierande lagringshöjd. Brandeffekten i 

pallställage är starkt beroende av lagringshöjden och kan leda till en storbrand.  

 

Vid brand i pallställage skulle en maximal brandeffekt på 12 MW uppstå och hall 82-83 

skulle redan efter tio minuter ha ett brandgaslager som understiger 11 meter. Flera av de 

övriga analyserade riskerna finns i nära anslutning till pallställaget och branden skulle snabbt 

spridas även till dem varpå deras konsekvens också bör beaktas.  

 

Konsekvens: 3 

Sannolikhet: 2 

 

  



 

15 

6. Brand i wellpappkartonger 

På Norrmalmsverkstaden finns en stor mängd wellpappkartonger för paketering av ingående 

och utgående varor. Som mest kan uppemot 5m
3 
wellpapp finnas upptravat på golvet i 

Norrmalmsverkstaden. 

  

Brand i wellpappkartonger skulle medföra en brandeffekt på 8MW. Flera av de övriga 

analyserade riskerna finns i nära anslutning till wellpappen och branden skulle snabbt spridas 

även till dem varpå deras konsekvens också bör beaktas.   

Konsekvens: 3 

Sannolikhet: 2 

 

7. Brand i kabelrullar 

Elkablar av PVC som blivit över vid installation i turbinerna finns uppställda för förvaring i 

verkstaden. Kablarna förvaras i vissa fall väldigt tätt och nära antändningskällor som kan 

starta en brand i dem trots att kablarna är svårantändliga.  

 

En brand som uppstår i överblivna kabelrullar av PVC skulle bilda stora mängder giftig och 

korrosiv rök. (Voltimum, 2006) Om inte branden släcks i ett tidigt skede kommer 

saneringskostnaderna bli stora. 

 

Konsekvens: 4 

Sannolikhet: 2 

 

8. Gasolbrand 

Uppemot 20 gasolflaskor finns i lokalen. Gasol betraktas som extremt brandfarlig och 

utläckande gas kräver endast mycket liten tändenergi för att antändas. Flaskorna blir även 

stora riskkällor om en brand uppstår i närheten då explosionsrisken är stor. (Luleå tekniska 

universitet, 2007) 

 

Om gasol läcker ut och en gasolbrand uppstår kommer branden att bli explosionsartad. Om 

detta sker i närheten av en turbin kommer sanering bli nödvändig. Allvarliga 

arbetsmiljökonsekvenser kommer också uppstå om en person finns i närheten vid antändning. 

Dessa konsekvenser bedöms dock inte i detta arbete men är ändå nämnvärda. 

 

Konsekvens: 2 

Sannolikhet: 2 

 

9. Acetylenbrand 

Uppemot 20 acetylenflaskor finns i lokalen. Acetylen betraktas som extremt brandfarlig och 

utläckande gas kräver endast mycket liten tändenergi för att antändas. Gasen är instabil och 

börjar sönderfalla vid uppvärmning över 300˚C. Flaskorna blir även stora riskkällor om en 

brand uppstår i närheten då explosionsrisken är stor. (Luleå tekniska universitet, 2007) 

 

Om acetylen läcker ut och en acetylenbrand uppstår kommer branden att bli explosionsartad. 

Om detta sker i närheten av en turbin kommer sanering bli nödvändig. Allvarliga 

arbetsmiljökonsekvenser kommer också uppstå om en person finns i närheten vid antändning. 

Dessa konsekvenser bedöms dock inte i detta arbete men är ändå nämnvärda. 

 

Konsekvens: 2 

Sannolikhet: 2 
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10. Brand i flyttbara kontor 

Kontor utan egen brandcellsindelning finns inuti den stora verkstadslokalen. Totalt finns det 

sex stycken. En brand i något av dessa kontor skulle få stora konsekvenser för verkstaden då, 

brandbelastningen i dessa är stor och brandröken skulle snabbt ta sig ut i den stora verkstaden. 

Både ett ensamt kontor (10a) och kontorsplatsen mellan hall 83 och 84 där två flyttbara kontor 

byggts i två plan (10b) har analyserats. 

 

10a. Brand i flyttbara kontor (ensamt kontor) 

Vid brand i flyttbart kontor skulle en maximal brandeffekt på mellan 8-11MW uppstå. En 

brand i kontoret skulle snabbt bli fullt utvecklad och ventilationskontrollerat varpå 

temperaturen blir så hög att fönsterruterna spricker. Brandgaser strömmar då ut i verkstaden 

och det skulle leda till stora saneringskostnader. 

 

Konsekvens: 4 

Sannolikhet: 2 

 

10b. Brand i flyttbara kontor (två kontorsbyggnader) 

Brand i två på varandra monterade kontorsbyggnader skulle få en maximal brandeffekt på 

27MW och på tio minuter skulle brandgaslagret i hela Norrmalmsverkstaden gå under 

11meter. Sanerings- och reparationskostnader skulle bli mycket stora, samtliga turbiner skulle 

påverkas då kontoren ligger i nära anslutning till samtliga monteringsplatser. 

 

Konsekvens: 5  

Sannolikhet: 2 

 

11. Brand i container med brännbart avfall 

På Norrmalmsverkstaden finns avfallscontainrar för bland annat brännbart avfall, träavfall och 

lättantändligt avfall. Både öppna containrar (11a) och förslutningsbara med lock (11b) 

förekommer.  

 

11a. Brand i container med brännbart avfall (öppen container) 

Vid brand i container skulle en brand på 4 MW uppstå om containern är fylld och saknar 

stängningsmöjligheter. I de fall containrarna finns uppställda i närheten av turbinmonteringen 

kommer viss sanering bli aktuell. 

 

Konsekvens: 2 

Sannolikhet:3 

 

11b. Brand i container med brännbart avfall (container med lock) 

Om brand uppstår i container där locket lämnats öppen kan en maximal brandeffekt på 2MW 

uppstå. Branden kan dock begränsas genom att locket stängs. 

 

Konsekvens: 2 

Sannolikhet: 2  
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12. Brand i elinstallationer  

Större delen av de elinstallationer som finns i Norrmalmsverkstaden är från 70-talet och de 

elkablar som går genom byggnaden innehåller PVC. (Larsson H. , 2009) 

 

Vid brand i elinstallationer innehållande PVC kommer stora mängder giftig och korrosiv rök 

spridas i lokalen. (Voltimum, 2006)  

 

Konsekvens: 3 

Sannolikhet: 3 

 

13. Brand i målarskåp 

Den brandfarlig vara som används av ytbehandlarna på Norrmalmsverkstaden förvaras i en 

ventilerad container. Uppemot 200 liter brandfarlig vara kan förvaras samtidigt i containern.  

 

Vid brand i målarskåp då dörren inte stängts kan en maximal effekt på 4MW uppstå. 

Brandröken kommer vara mycket giftig och kan även vara korrosiv. Förvaring av 

färdigmonterade turbiner kan ske i nära anslutning till målarskåpet och sanering skulle bli 

aktuellt. 

 

Konsekvens: 3 

Sannolikhet: 2 

 

14. Brand i dieselspill  
En cipaxtank med 1m

3 
diesel finns i Norrmalmsverkstaden, diesel klassas som klass 1 vätska 

och anses alltså vara mycket brandfarligt. Cipaxtanken är försedd med en invallning. 

 

Brand som uppstår i dieselspill skulle få en effekt på 1MW. Dieseltanken ligger dock i nära 

anslutning till turbinmonteringen och viss sanering skulle bli aktuellt.  

 

Konsekvens: 2 

Sannolikhet: 2 

 

15. Brand i brandfarlig vara (godsmottagningen) 

Godsmottagningen på Norrmalmsverkstaden tar dagligen emot brandfarlig vara i form av 

bland annat lösningsmedel, färg och oljeprodukter. Förvaring sker på golvet bland övrigt 

material och trucktransport sker frekvent vid och runt den brandfarliga varan.   

 

Vid brand i brandfarlig vara skulle stora mängder giftig brandrök spridas i lokalen. Ingen 

montering sker dock i närheten men flera av de övriga analyserade riskerna finns i nära 

anslutning till den brandfarliga varan. Branden skulle snabbt kunna spridas även till dem 

varpå även deras konsekvens måste beaktas.  

 

Konsekvens: 2 

Sannolikhet: 2 
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6.4 Riskuppskattning resultat 

Resultatet presenteras i en riskmatris för att på ett snabbt och enkelt sätt få en överblick och 

för att kunna jämföra de analyserade riskerna.  

 
Figur 4: Riskmatris med riskuppskattning 

 
1. Brand i truck 
2a.  Brand vid truckladdningsplats (en truck) 

2b. Brand vid truckladdningsplats (fem truckar) 

3. Brand i spillolja 

4. Brand i kontorsplatser i anslutning till turbinmontering 

5. Brand i pallställage 

6. Brand i wellpappkartonger 

7. Brand i kabelrullar 

8. Gasolbrand 

9. Acetylenbrand 

10a. Brand i flyttbara kontor (ensamt kontor) 

10b. Brand i flyttbara kontor (två kontorsbyggnader) 

11a. Brand i container med brännbart avfall (öppen container) 

11b. Brand i container med brännbart avfall (container med lock) 

12. Brand i elinstallationer 

13. Brand i målarskåp 

14. Brand i dieselspill 

15. Brand i brandfarlig vara (godsmottagningen) 
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7 Riskvärdering 
I detta kapitel värderas riskerna i syfte att åskådliggöra vilka risker som är i störst behov av 

åtgärder. 

7.1 Värderingsmatris 

Värderingsmatrisen är markerad med färger för att ge en enkel och överskådlig bild över hur 

de olika riskerna värderats. Innebörden av färgerna i matrisen förklaras nedan: 

 

Risker inom det gröna fältet bedöms som accepterbara. 

Risker inom det gula fältet bör utredas. 

Risker inom det röda fältet måste åtgärdas. 

Risker inom det bruna fältet kräver att arbetet stoppas och att risken åtgärdas innan arbetet 

återupptas.  

 

 
Figur 5: Riskvärderingsmatris 

1. Brand i truck 
2a.  Brand vid truckladdningsplats (en truck) 

2b. Brand vid truckladdningsplats (fem truckar) 

3. Brand i spillolja 

4. Brand i kontorsplatser i anslutning till turbinmontering 

5. Brand i pallställage 

6. Brand i wellpappkartonger 

7. Brand i kabelrullar 

8. Gasolbrand 

9. Acetylenbrand 

10a. Brand i flyttbara kontor (ensamt kontor) 

10b. Brand i flyttbara kontor (två kontorsbyggnader) 

11a. Brand i container med brännbart avfall (öppen container) 

11b. Brand i container med brännbart avfall (container med lock) 

12. Brand i elinstallationer 

13. Brand i målarskåp 

14. Brand i dieselspill 

15. Brand i brandfarlig vara (godsmottagningen) 
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8 Riskreduktion 
I detta kapitel redovisas förslag till riskreducerande åtgärder. 

8.1 Åtgärdsförslag 

De riskreducerande åtgärder som tagits fram presenteras i tabell 4 nedan.  I tabellen anges 

även syftet med åtgärden samt vilka riskscenarier som påverkas. Utförligare förklaringar av 

de framtagna åtgärderna samt deras förväntade resultat presenteras i avsnitt 8.2 

Åtgärdsbeskrivning. Även förbättringsförslag som inte påverkar de risker som analyserats 

fram men som ändå skulle öka brandsäkerheten i Norrmalmsverkstaden redovisas sist i 

tabellen. För dessa redovisas även bakgrunden till åtgärdsförslaget i åtgärdsbeskrivningen.  

   
Tabell 4: Åtgärdsförslag 

Nummer Åtgärd Syfte 
Påverkar 
scenario 

1 Välventilerad truckladdningsplats 

Reducera sannolikheten 

för brand vid 

truckladdningsplats 

2a, 2b 

2 Truckladdning i egen brandcell 

Reducera konsekvensen 

och sannolikheten för 

brand vid 

truckladdningsplats 

2a, 2b 

3 Utföra invallning av spilloljebehållare 
Minska sannolikheten 

för ett större oljeläckage  
3 

4 Cisternskåp till spillolja och diesel 

Få ut brandfarlig vara ur 

verkstaden och 

därigenom eliminera 

risken i 

Norrmalmsverkstaden 

3, 14 

5 
Ta bort kontorsplatser från den öppna 

verkstadsytan 

Minska 

brandbelastningen i 

verkstadslokalen 

4 

6 
Flytta godsmottagningen och packningen till 

egen lokal 

Minska 

brandbelastningen i 

Norrmalmsverkstaden, 

samtliga risker vid 

godsmottagningen 

flyttas från byggnaden 

1, 5, 6, 15 

7 

Förvara brandfarlig vara vid 

godsmottagningen på speciellt utformade 

platser 

Minska sannolikheten 

och konsekvensen av 

brand i brandfarlig vara 

15 

8 
Minska mängden träpallar och wellpapp i 

lokalen 

Minska 

brandbelastningen i 

Norrmalmsverkstaden 

5, 6 
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9 Förvara kabelrullar i annan lokal 
Risken flyttas från 

byggnaden 
7 

10 Sprinkla flyttbara kontor 

Minska konsekvensen av 

en brand i flyttbara 

kontor  

10a, 10b 

11 
Ta bort de flyttbara kontoren från 

Norrmalmsverkstaden 

Minska 

brandbelastningen i 

Norrmalmsverkstaden  

10a, 10b 

12 Lock på samtliga containrar 
Minska konsekvenserna 

av containerbrand 
11a 

13 
Rutin för stängning av målarskåpsdörr och 

containerlock 

Minska konsekvens och 

sannolikhet för 

container- och 

målarskåpsbrand 

11b, 14 

14 Nya PVC fria elinstallationer 
Få bort PVC från 

lokalen 
12 

15 Automatisk brandgasventilering 

Hindra brandrök från att 

komma i kontakt med 

turbinerna 

Samtliga 

16 
Genomföra brand/rökavskiljandevägg mellan 

hall 84 och 83 

Hindra rök från att 

spridas mellan hall 84 

och 83 

- 

17 
Sänka placeringshöjden på 

branddetektorerna i hall 84 

Tidigare detektion vid 

brand 
- 

18 Vattenpump i pumphuset  

Ge erforderligt 

vattentryck i 

brandposterna 

- 

 

 

8.2 Åtgärdsbeskrivning 

 

1. Välventilerad truckladdningsplats 

Välventilerad truckladdningsplats innebär att ventilation med syfte att transportera bort den 

vätgas som bildas under laddningen installeras i anslutning till laddningsplatsen. Åtgärden 

medför att sannolikheten för brand vid truckladdningsplatsen minskar kraftigt. Extra 

ventilering vid truckladdningsplats är även något som rekommenderas av Arbetsmiljöverket 

om fler än en truck laddas på samma ställe.  
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2. Truckladdning i egen brandcell 

Samtliga truckar som används på Norrmalmsverkstaden laddas i en egen brandcell. Detta kan 

antingen ske genom att en del av verkstaden tas i förfogande och byggs om till en egen 

brandcell eller att laddningen sker i en annan lokal i anslutning till verkstaden. Denna åtgärd 

skulle medföra att en brand som uppstår vid truckladdningsplatsen hindras från att spridas till 

den övriga verksamheten. I brandcellen bör ventilationen vara extra effektiv för att vädra bort 

vätgas. För att ytterligare minska konsekvensen av en brand kan även sprinkler installeras vid 

truckladdningen.  

 

3. Utföra invallning av spilloljebehållare 

Invallning av spilloljebehållare innebär att oljebehållaren placeras i ett fat som vid ett läckage 

från oljebehållaren samlar upp oljan. Åtgärden medför att pölen som kan bildas och antändas 

vid läckage kraftigt förminskas varpå konsekvenserna av en brand blir mindre. Beräkningar i 

Appendix B visar att maximal brandeffekt minskar från 11 till 1MW vid utförande av en 

invallning. 

 

4. Cisternskåp till spillolja och diesel 

Ett cisternskåp är en container speciellt avsedd för förvaring av brandfarlig vara. Cisternskåp 

är utrustade med sprinkler samt läckageuppsamlare vilket gör dem effektiva både ur brand- 

och miljösynpunkt. I ett cisternskåp kan spillolje- och dieselbehållarna placeras vilket medför 

att brandriskerna för dessa helt elimineras i Norrmalmsverkstaden. Cisternskåpet placeras 

förslagsvis utanför hall 84 där diesel- och spilloljehanteringen sker idag. 

 

5. Ta bort kontorsplatser från den öppna verkstadsytan 

De kontorsplatser som finns placerade i den öppna verkstadsytan flyttas istället in i de kontor 

som redan finns utmed Norrmalmsverkstaden. Åtgärden medför att brandbelastningen som 

finns i nära anslutning till turbinerna minskas. 

 

6. Flytta godsmottagningen och packningen till egen lokal 

Godsmottagningen och packningen flyttas från Norrmalmsverkstaden och placeras istället i en 

egen lokal. Då dessa verksamheter flyttas till egen lokal kan dess brandrisker inte längre 

påverka de höga värden som finns i Norrmalmsverkstaden. Risken för brand i pallställage, i 

wellpappkartong och i brandfarlig vara vid godsmottagningen skulle helt försvinna från 

verkstaden då dessa verksamheter flyttas. En flytt skulle dessutom innebära mindre 

trucktransporter och alltså även minskad risk för truckbrand i Norrmalmsverkstaden. 

 

7. Förvara brandfarlig vara vid godsmottagningen på speciellt utformade platser 

Den brandfarliga varan som tas emot vid godsmottagningen förvaras på en avskild plats där 

risken för påkörning av truck och närheten till andra analyserade brandrisker är liten.  Denna 

åtgärd minskar sannolikheten för brand i den brandfarliga varan vid godsmottagningen. 

 

8. Minska mängden träpallar och wellpapp i lokalen 

Förvaringen av pallar och wellpapp sker i annan lokal och endast den mängd som behövs för 

dagen förvaras i Norrmalmsverkstaden. Åtgärden skulle leda till att brandbelastningen 

minskas samt att brandeffekten som kan utvecklas till följd av brand i pallställage och 

wellpappkartonger begränsas. 
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9. Förvara kabelrullar i annan lokal 

Kabelrullar flyttas och förvaras i en lokal där konsekvenserna av brand i dessa inte blir lika 

förödande. Om förvaringen flyttas till en annan lokal skulle risken i Norrmalmsverkstaden 

helt elimineras. 

 

10. Sprinkla flyttbara kontor 

Vattensprinkling installeras i samtliga flyttbara kontor i Norrmalmsverkstaden, detta medför 

att konsekvensen av en brand i dessa minskar kraftigt. En brand skulle kraftigt begränsas och i 

bästa fall släckas av sprinklerna.  

 

11. Ta bort de flyttbara kontoren från Norrmalmsverkstaden 

De flyttbara kontor som idag finns i Norrmalmsverkstaden tas bort från verkstaden och 

personalen som arbetar i dessa kontor placeras istället i de kontorsbyggnader som finns i 

anslutning till verkstaden. De risker som de flyttbara kontoren medför elimineras helt vid 

genomförandet av denna åtgärd. 

 

12. Lock på samtliga containrar 

Samtliga containrar i Norrmalmsverkstaden förses med lock. Åtgärden medför att 

konsekvensen av en containerbrand minskar samtidigt som en brand på ett enkelt sätt kan 

begränsas genom att hålla locket stängt. 

 

13. Rutin för stängning av målarskåpsdörr och containerlock 

Fasta rutiner och kontroll av att samtliga containerlock samt dörren till målarskåpet är stängd 

då verksamheten avslutas för dagen. Åtgärden skulle innebära att sannolikheten för och 

konsekvensen av en brand i container eller målarskåpet som uppstår då lokalen är obemannad 

kraftigt reduceras.  

 

14. Nya PVC fria elinstallationer 

De elinstallationer som installerades i verkstaden på 70-talet byts ut mot PVC-fria 

elinstallationer. Åtgärden skulle medföra att konsekvensen av en brand i elinstallationerna 

minskar då de inte längre innehåller PVC.  

 

15. Automatisk brandgasventilering 

Brandgasventilation med rökluckor som öppnas automatiskt vid brandlarm. Åtgärden medför 

att brandrök inte tillåts sjunka ner till turbinerna. För att få ventileringen ytterligare effektiv 

kan även flamskärmar installeras i taket som samlar upp röken i sektioner. För att beräkna 

erforderlig storleken på rökluckorna samt den faktiska effektiviteten av den naturliga 

ventilationen i så pass höga lokaler krävs FDS- simulering, två-zons modeller är inte 

applicerbara på så stora och höga lokaler. Automatisk brandgasventilering minskar 

konsekvenserna av samtliga brandrisker. Som alternativ till rökluckor kan även 

brandgasfläktar installeras i taket. Övertrycksventilering med fläktar i marknivå ska dock 

undvikas, i stora lokaler anses detta inte effektivt och kan snarare förvärra situationen. 

(Svensson, 2009) 

 

16. Genomföra brand/rökavskiljandevägg mellan hall 84 och 83 

En rök/brandavskiljandevägg mellan hall 84 och 83 upprättas för att hindra en brand från att 

sprida sig och påverka turbinerna som monteras i den andra hallen. Denna åtgärd medför att 

konsekvenserna av en brand minskas. Då större delen av väggen redan finns skulle en port 

samt tätning av det hål som tagits för att placera in de flyttbara kontoren vara tillräckligt för 

att uppfylla detta.  
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17. Sänka placeringshöjden på branddetektorerna i hall 84 

Detektorerna monteras på travers samt skenor i hall 84. I dagsläget sitter branddetektorerna i 

hall 84 på 27meters höjd. Detta medför sen detektion då röken måste stiga väldigt högt, vilket 

medför att den termiska stigkraften hos röken kraftigt hinner avta. Lägre placerade 

branddetektorer skulle medföra tidigare detektion, vilket i sin tur skulle ge räddningstjänsten 

större möjlighet att släcka branden.  

 

18. Vattenpump i pumphuset  

Vattenpump som aktiveras automatiskt vid brandlarm installeras i pumphuset. 

Räddningstjänsten måste i dagsläget själva koppla igång pumpen i pumphuset för att få 

tillräckligt med tryck i brandposterna. En vattenpump i pumphuset som slås på automatiskt 

vid brandlarm eliminerar detta extra arbetsmoment för räddningstjänsten och större fokus kan 

läggas på släckinsatsen.  
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9 Slutsats och diskussion  
I detta kapitel beskrivs och diskuteras rekommendationer och slutsatser som detta arbete lett 

fram till. Förslag till fortsatta studier redovisas också. 

9.1 Diskussion 

Riskanalysen pekar på att den största risken i Norrmalmsverkstaden är brand i flyttbara 

kontor. Mina rekommendationer är därför att åtgärdsförslag nummer 10, att sprinkla inbyggda 

kontor eller nummer 11, att ta bort alla kontorsbyggnader från Norrmalmsverkstaden 

prioriteras och genomförs. Alternativ 11 skulle eliminera risken helt medan alternativ 10 

endast minskar riskens konsekvens. 

 

Även åtgärd nummer 15, installation av automatisk brandgasventilering är en åtgärd som bör 

prioriteras. Då det räcker med att brandrök kommer i kontakt med turbinerna för att 

kostnaderna ska bli höga är det viktigt att kunna få ut brandgaserna så fort som möjligt. I 

dagsläget måste räddningstjänsten gå in i lokalen för att öppna rökluckorna. Röken har då 

redan hunnit sjunka betydligt och i värsta fall gör branden att det inte går att ta sig fram till 

reglagen och öppna luckorna överhuvudtaget. Rökluckorna är dessutom väldigt ojämnt 

placerade i lokalen och den sammanlagda arean på rökluckorna som finns i verkstaden idag är 

liten i förhållande till den brandgasspridning som kan uppstå. Detta medför att ventilationen 

kommer ha en begränsad effekt. Då större delen av rökluckorna i hall 82/83 därtill kommer att 

byggas in i det planerade höglagret kommer möjligheten att brandgasventilera försämras 

ytterligare, varpå denna åtgärd anses ännu viktigare.  

 

Ytterligare ett förslag som anses vara extra effektiv är åtgärd nummer 6, att flytta ut 

godsmottagningen och packningen till egna lokaler. Dessa verksamheter bidrar med en hög 

brandbelastning till Norrmalmsverkstaden och en flytt av dessa skulle medföra en kraftigt 

minskad riskbild. Godsmottagningen och packningen skulle lämpligen ligga i en egen 

sprinklad lokal och inte i anslutning till turbiner värda flera hundra miljoner.  

 

Åtgärd nummer 4 att införskaffa ett cisternskåp för brandfarlig vara anses också effektivt. 

Både spilloljan och dieseln som förvaras på Norrmalmsverkstaden skulle flyttas ut från 

verkstaden med följd att brandbelastningen i lokalen minskar. 

 

Att de nämnda åtgärderna rekommenderas innebär inte att övriga åtgärdsförslag bör förkastas. 

Samtliga förslag skulle minska riskbilden och det är upp till SIT AB att själva avgöra vilka 

åtgärder som ska vidtas. 

 

9.2 Slutsats 

En brand i Norrmalmsverkstaden kan leda till stora ekonomiska konsekvenser för SIT AB. En 

brand som uppstår kan på grund av korrosiv brandrök eller värmestrålning göra en hel turbin 

obrukbar. Det räcker dock med att brandgas kommer i kontakt med turbinerna för att sanering 

till en kostnad av flera miljoner ska bli aktuell.  

 

Riskanalysen visar att brand i flyttbara kontor är den största enskilda brandrisken i 

Norrmalmsverkstaden. Den skulle redan efter tio minuter ha rökfyllt verkstaden till 11meter 

från golvet. Även brand vid truckladdningsplats, brand i kabelrullar av PVC, brand i 

elinstallationer och brand i kontorsplats som ligger i anslutning till turbinerna är stora 

brandrisker enligt riskanalysen.  
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Åtgärdsförslagen som tagits fram skulle samtliga vid genomförande ge en sänkt riskbild i 

Norrmalmsverkstaden. De förslag som starkast rekommenderas är att ta bort, alternativt 

installera sprinkler i, de flyttbara kontoren. Flytta godsmottagningen och packningen till egna 

lokaler samt att införskaffa ett cisternskåp för brandfarlig vara. Nya rökluckor med automatisk 

öppning så att brandröken inte tillåts sjunka ner till turbinerna är också en åtgärd som starkt 

rekommenderas. 

 

9.3 Förslag till fortsatta studier 

 Kostnadsnyttoanalyser över vilka åtgärdsförslag som är mest kostnadseffektiva. 

 FDS simuleringar på brandgasspridning för att säkerställa att erforderlig 

brandgasventilation installeras. 

 Studera möjligheten att montera branddetektorer på lägre höjd i hall 84 alternativt 

studera deras effektivitet på den höga höjd de i dagsläget sitter.  
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Appendix A 

A1. Riskgestaltning 
I detta avsnitt redovisas bilder på brandriskerna samt karta över var i Norrmalmsverkstaden 

de förekommer.  

A1.1  Karta med brandrisker 

I figur A1 nedan redovisas var de olika brandriskerna som analyserades fram i 

Norrmalmsverkstaden finns. De icke stationära riskerna såsom brand i truck och gasolbrand 

har inte märkts ut på kartan.  

 

 
Figur A1 Karta över Norrmalmsverkstaden med markerade brandrisker  

 

 

A1.2 Bilder på analyserade brandrisker 

I samband med platsbesöken i Norrmalmsverkstaden fotograferades brandriskerna som 

identifierades. Dessa fotografier redovisas nedan. 
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1. Truck 

 
 

2 Truckladdningsplats  

 
 

3. Spillolja 
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4. Kntorsplatser i anslutning till turbinmontering 

 
 

5. Pallställage 

 
 

6. Wellpappkartonger 
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7. Kabelrullar 

 
 

8. Acetylen  

 
 

10a. Flyttbara kontor (ensamt kontor) 
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10b. Flyttbara kontor (två kontorsbyggnader) 

 
 

11a. Container med brännbart avfall (öppen container) 

 
 

11b. Container med brännbart avfall (container med lock) 
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12. Elinstallationer 

 
 

14. Diesel 

 
 

15. Brandfarlig vara (godsmottagningen) 
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Appendix B 

B1. Redogörelse av beräkningsmetoder 
I detta avsnitt redovisas de beräkningar som genomförts på brandgasspridning och 

brandeffekt. De antaganden som genomförts angående riskernas brandeffekt motiveras och 

redovisas också. 

B1.1 Metod för beräkning av brandeffekten  

Vid beräkning av brandeffekt kan en rad olika metoder användas. Vilken metod som passar 

bäst vid ett specifikt brandförlopp beror främst på vilken typ av brand det handlar om. En 

brand kan vara antingen ventilations- eller bränslekontrollerad. Vid ventilationskontrollerad 

brand är det tillgång på syre i brandrummet som styr brandeffekten. Brandeffekten kan då 

beräknas genom massflödet av luft som strömmar in i brandrummet. 

 

Då mängden syre i brandrummet är stor blir branden istället bränslekontrollerad. För att 

uppskatta en bränslekontrollerad brands maximala effektutveckling används, i den mån det 

finns, data från dokumenterade försök. Då detta inte finns tillgängligt används istället 

bränslets fysiska och kemiska egenskaper för att beräkna brandeffekten genom kända formler. 

I detta arbete har båda dessa metoder använts.  

 

B1.1.1 Formler för beräkningar av brandeffekt vid syrekontrollerad 
brand 

Vid syrekontrollerad brand styr öppningarnas area och höjd den maximala brandeffekten.  

Brandeffekten beräknas med följande formel (Karlsson & Quintiere, Enclosure fire dynamics, 

2000): 

00max 1518 HAQ  (ekv.1) 

Där: 

Q max = Maximal brandeffekt  [kW] 

A0 = Öppnings area   [m
2
] 

H0 = Öppnings höjd   [m]  

  

B1.1.2 Formler för beräkningar av brandeffekt vid bränslekontrollerad 
brand 

I de fall data från försök inte finns att tillgå för en bränslekontrollerad brand har brandeffekten 

beräknats med följande formel (Karlsson & Quintiere, Enclosure fire dynamics, 2000):
 
 

 

cf HmAQ  (ekv.2) 

 

Där: 

Q = Brandeffekt   [kW] 

Af = Brinnande ytans area   [m
2
] 

m”= Förbränningshastighet per ytenhet  [kg/m
2
s] 

χ = Förbränningseffektiviteten (0<χ<1) [-] 

ΔHc = Förbränningsvärmet  [kJ/kg] 



 

h 

 

Förbränningshastigheten per ytenhet (m”) beräknas ur följande formel (Karlsson & Quintiere, 

Enclosure fire dynamics, 2000):
 
 

 

)1( Dkemm   (ekv.3) 

 

Där: 

m” = Förbränningshastighet per ytenhet    [kg/m
2
s] 

m”∞= Förbränningshastighet per ytenhet för en stor poolbrand [kg/m
2
s] 

kβ = Konstantberoende på bränslet   [m
-1

] 

D = Pooldiameter    [m] 

B1.2 Metod för beräkning av brandgasspridning 

De handberäkningar som genomförts på rökfyllnad bygger på en metod kallad Yamana-

Tanaka-metoden, det är en kontinuitetsekvation för bevarandet av massa och i den 

utsträckning det går även bevarandet av energi. Vissa begränsningar finns i modellen, dessa 

beskrivs nedan: 

 

1. Metoden bygger på en tvåzonsmodell där hela den övre zonen bestående av 

brandgaser antas homogen. 

2. Energibalansen tar inte hänsyn till värmeförluster till omgivande ytor, alltså tak, golv 

och väggar.  

3. Beräkningarna antar ett konstant värde på brandgasernas temperatur, vilket innebär att 

ekvationerna inte är lämpliga att använda då brandgaslagrets temperatur ändras 

mycket med tiden.  

 

I beräkningarna genomförda i detta arbete har ingen hänsyn tagits till brandens tillväxtfas, 

maximal brandeffekt har antagits genom hela beräkningen.  

 

Dessa begränsningar och förenklingar är viktiga att känna till, de medför att beräkningarna 

inte är exakta värden utan endast ska ses som grova uppskattningar.  

 

B1.2.1 Formler för beräkningar av brandgasspridning 

Brandgaslagretshöjd beräknas enligt följande beräkningssteg: 

 

1. Brandgasernas densitet uppskattas.  

2. Brandgaslagrets höjd beräknas utifrån fasta konstanter och uppskattade värdet på 

brandgasernas densitet med hjälp av följande formel (Karlsson & Quintiere, Enclosure 

fire dynamics, 2000): 
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Där: 

z = Brandgaslagrets höjd   [m] 

ρg = Brandgasernas densitet [kg/m
3
] 

ρa = Luftens densitet  [kg/m
3
] 

g = gravitationskonstanten  [m/s
2
] 

cp = Specifik värmekapacitet för luft [kJ/kgK] 

Ta = Luftens temperatur  [K] 

Q  = Brandeffekt  [kW] 

t = Tid   [s] 

S = Golvarea   [m
2
] 

H = Lokalens höjd  [m]  

 

3. Brandgaslagrets höjd som fås ur steg två används sedan för att beräkna brandgasernas 

densitet med hjälp av följande formel (Karlsson & Quintiere, Enclosure fire dynamics, 

2000): 

 

)
365

1(
p

ag
cSzH

Qt
 (ekv.5) 

 

Där: 

ρg = Brandgasernas densitet [kg/m
3
] 

ρa = Luftens densitet  [kg/m
3
] 

Q = Brandeffekt  [kW] 

t = Tid   [s] 

H = Lokalens höjd  [m] 

z = Brandgaslagretshöjd   [m] 

S = Golv area  [m
2
] 

cp = Specifik värmekapacitet för luft [kJ/kgK] 

 

4. Resultatet för brandgasens densitet från steg tre används för att uppskatta ett bättre 

överensstämmande värde i steg ett och dessa fyra räknesteg upprepas tills 

brandgasernas densitet som antas i steg ett stämmer väl överens med resultatet från 

steg tre. Brandgaslagrets höjd fås då ur steg två. 
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B.2 Beräkningar  
I detta avsnitt redovisas de beräkningar som genomförts för de olika risker som analyserats 

fram i rapporten. I de fall data från dokumenterade försök redan finns för brandeffekten av en 

viss risk har dessa resultat istället redovisats. Resultaten har använts för att uppskatta riskens 

konsekvens.  

B2.1  Brand i truck  

Brandeffekt: En truck som antänds har i detta arbete likställts med en personbil som antänds, 

statistik för brand i en personbil visar att en fullt utvecklad brand avger mellan 1,5 och 6MW 

beroende på bilstorlek. (Ingason, Bergqvist, Lönnmark, Frantzich, & Hasselrot, Räddnings 

insats i vägtunnlar, 2005) Då de minsta truckarna är något mindre än en personbil har deras 

effekt i detta arbete antagits till 1MW medan brandeffekten för de större truckarna vara lika 

hög som för en medelstor personbil, alltså 3 MW. 

 

B2. 2a  Brand i truckladdningsplats (en truck) 

Brandeffekt: Hur många truckar som finns på varje truckladdningsplats är avgörande för 

vilken effekt en brand får. På truckladdningsplatser ute i lokalen där endast en truck laddas 

blir effekten samma som för brand i truck, alltså 1MW för liten och 3MW för stor.  

 

B2. 2b  Brand i truckladdningsplats (fem truckar) 

Brandeffekt: Då brand uppstår i truckladdningsplatsen bestående av fem större truckar och 

en el-moped kommer branden inom kort ha spridit sig till samtliga fem truckar varpå en effekt 

på 15MW kan uppstå.  

 

Rökfyllnad: Vid brand i truckladdningsplats bestående av 5 truckar skulle enligt ekvation 4 

och 5 brandgaslagret i hall 84, vars golvarea är 4840m
2
 och höjd 27m, sjunka ner till 6meter 

på tio minuter. Från tio meters höjd finns dock viss öppen förbindelse in till hall 83 vilket 

medför att en del av röken istället går in i hall 83.  

 

Detekteringen och larmet till räddningstjänsten kan ta väldigt lång tid om en brand startar 

nattetid, branddetektorerna sitter nämligen på 27meters höjd över truckladdningsplatsen. 

Antagande har därför gjorts att branden kommer detekteras först när branden blivit fullt 

utvecklad. Den fullt utvecklade branden har därför använts genom hela beräkningen. Tiden 

som anges är alltså tiden från att detektering av branden sker och inte från att branden startar.  

B2. 3  Brand i spillolja 

Brandeffekt: Då invallning saknas runt spilloljebehållarna leder ett läckage snabbt till att en 

stor pöl kan bildas. Beräkningar har gjorts både för maximal effekt utan invallning samt 

maximal effekt om invallning skulle införskaffas. I detta arbete har en maximal pölarea på 

10m
2
 antagits då invallning saknas. Då invallning finns har den maximala arean istället 

antagits till 1m
2
. 

 

Materialdata spillolja (transformatorolja): (Brandskyddslaget, 2002) 

Förbränningsvärme: ΔHc = 46400 kJ/kg 

Förbränningshastighet per ytenhet för en stor poolbrand: m”∞= 0,039 kg/m
2
s 

Konstantberoende på bränslet: kβ = 0,7 m
-1 

Förbränningseffektiviteten: χ = 0,7 



 

k 

  

Den maximala brandeffekten beräknas med hjälp av ekvation 2 och 3. Då invallning saknas 

kan en maxeffekt av 12MW uppstå och då invallning finns kan maximal effekt uppgå till 1 

MW.  

B2. 4  Brand i kontorsplats i anslutning till turbinmontering 

Brandeffekt: Tester utförda på liknande kontorsplatser visar på en maximal brandeffekt på 

cirka 3MW. (Madrzykowski, 1996) I testet var kontoret omslutet på två sidor vilket stämmer 

bra överens med placeringen av de öppna kontorsplatserna i Norrmalmsverkstaden.  

 B2.5  Brand i pallställage 

Brandeffekt: Effekten vid brand i pallställage är starkt beroende av lagringshöjden, som i 

detta fall är som högst 1,5 meter med tre pallar i bredd. Varje pall har en bottenarea av 1m
2
. 

Då brandeffekten för brand i pallställage med en lagringshöjd på 1,5meter är 3,97 MW/m
2
 

(Karlsson & Quintiere, Enclosure fire dynamics, 2000) blir maximal brandeffekt 12MW. 
 

Rökfyllnad: Vid brand i pallställage skulle enligt ekvation 4 och 5 brandgaslagret i hall 82 

och 83, vars golvarea är 12658m
2
 och höjd 18m, sjunka ner till 11meter tio minuter efter att 

branden blivit fullt utvecklad. Att endast hall 82 och 83 tagits med i beräkningen beror på att 

hall 83 och 84 endast har öppen förbindelse under tio meters höjd.  

B2.6  Brand i wellpappkartonger 

Brandeffekt: Uppemot 3m
2
 wellpapp kan finnas upptravat till en höjd av 1,5 meter i 

Norrmalmsverkstaden. Effekten för tomma hopvikta wellpappkartonger travade till en höjd av 

1,5meter är 1,7 MW/m
2
 . (Karlsson & Quintiere, Enclosure fire dynamics, 2000) Då 

wellpappen i detta fall är icke hopvikta kartonger kommer effekten bli något större, i detta 

arbete antas 2,7 MW/m
2
 vilket ger en total brandeffekt på cirka 8 MW. 

B2. 7  Brand i kabelrullar 

Inga beräkningar har genomförts på brand i kablar.  

A2.8  Gasolbrand 

Inga beräkningar har genomförts på gasolbrand. 

B2.9  Acetylenbrand 

Inga beräkningar har genomförts på acetylenbrand. 

B2.10a  Brand i flyttbara kontor (ensamt kontor) 

Brandeffekt: I de flyttbara kontor som finns på Norrmalmsverkstaden finns gott om 

brännbart material och kontoren har begränsad tillgång på syre. En brand som uppstår där 

skulle därför snabbt bli fulltutvecklad och ventilationskontrollerad varpå temperaturen blir så 

hög att fönsterrutorna spricker. Mängden syre in i brandrummet blir då beroende av antalet 

fönster på kontorsbyggnaden. De ensamt uppställda kontor som finns har 6-8 fönster med en 

bredd på 0,9meter och en höjd på 1meter. Detta ger enligt ekvation 1 en maximal brandeffekt 

på mellan 8 och 11 MW. 
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B2.10b  Brand i flyttbara kontor (två kontorsbyggnader) 

Brandeffekt: Då brand uppstår i någon av de nedre kontorslokaler som finns mellan hall 83 

och 84 där två flyttbara kontor monterats på varandra kommer branden snabbt spridas även 

till den övre kontorsbyggnaden. I kontoren finns gott om brännbart material och kontoren har 

begränsad tillgång på syre. En brand som uppstår där skulle därförsnabbt bli fulltutvecklad 

och ventilationskontrollerad varpå temperaturen blir så hög att fönsterrutorna spricker. 

Mängden syre in i brandrummet blir då beroende av antalet fönster på kontorsbyggnaden. 

Dock antas endast hälften av fönstren i den övre kontorsbyggnaden uppnå så hög temperatur 

att de går sönder, detta beroende på att antalet fönster där är väldigt stort och att temperaturen 

i brandrummet sjunker då fönstren går sönder. Endas de fönster som är på den sidan av 

rummet där branden startar antas gå sönder. Totalt antas alla tio fönster i den nedre och tio, av 

totalt 20, fönster i den övre byggnaden gå sönder, samtliga med en bredd på 0,9meter och en 

höjd på 1meter. Den maximala brandeffekten beräknas enligt ekvation 1 till 27 MW. 

 

Rökfyllnad: Vid brand i flyttbara kontor skulle enligt ekvation 4 och 5 brandgaslagret i 

Norrmalmsverkstaden, vars golvarea är 17500m
2
 och höjd varierar mellan 18 och 27meter, 

sjunka ner till 11meter tio minuter efter att branden blivit fullt utvecklad.  

B2.11a  Brand i container med brännbart avfall (öppen container) 

Brandeffekt: Vid brand i öppen container fylld med träavfall antas maximal brandeffekt vara 

lika stor som för en brand i pallställage staplat till 1.5meter, alltså 4MW.  

B2.11b  Brand i container med brännbart avfall (container med lock) 

Brandeffekt: Vid brand i stängbar container kommer brandeffekten bero på öppningens 

storlek, då branden snabbt antas bli ventilationskontrollerad. Öppningen på de stängbara 

containrarna är 1,5meter bred och 1meter hög. Detta ger enligt ekvation 1 en brandeffekt på 

2MW. Då containern istället hålls stängd kommer en brand snabbt kvävas.  

B2.12  Brand i elinstallationer 

Inga beräkningar har genomförts på brand i elinstallationer. 

B2.13  Brand i målarskåp 

Brandeffekt: Vilken brandeffekt som bildas vid brand i målarskåpet kommer främst beror på 

vilken typ av färg som förvaras där samt vilken tillgång till syre branden får. Om dörren hålls 

stängd kommer branden snabbt kvävas. Vid öppen dörr blir, enligt ekvation 1, brandeffekten 

4MW. Dörren är 2meter hög och 1meter bred. 

B2.14 Brand i dieselspill  

Brandeffekt: Då invallning finns runt dieseltanken blir ett läckage inte större än 1 m
2
 .  

 

Materialdata diesel(kolväten) (Brandskyddslaget, 2002) 

Förbränningsvärme: ΔHc = 46400 kJ/kg 

Förbränningshastighet per ytenhet för en stor poolbrand: m”∞= 0,039 kg/m
2
s 

Konstantberoende på bränslet: kβ = 0,7 m
-1 

Förbränningseffektiviteten: χ = 0,7 

 

Den maximala brandeffekten beräknas med ekvation 2 och 3 och ger en maximal effekt på 

1MW. 



 

m 

B2.15  Brand i brandfarlig vara (godsmottagningen) 

Inga beräkningar har genomförts på brand i brandfarlig vara (godsmottagningen). 

 

   

 


