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Förord 
 

Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete som genomförts på 
brandingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Arbetet är först 

och främst tänkt att vara till nytta för Lantbrukets brandskyddskommitté 
och jag vill rikta ett stort tack till dess sekreterare, Björn Björkman, som 
hjälpt mig med uppslaget till arbetet.  

 
Jag vill även rikta ett stort tack till Stina Öhman och David Lind som avsatte 
en eftermiddag på Bodens Ridklubb för att besvara mina frågor och visa mig 

runt. Särskilt tack till Ulf Wickström för hans tålamod och hjälp med 
värmestrålningsberäkningarna.  

 
Till sist vill jag tacka Ronnie Lindberg för handledning och stöd samt Per 
Johansson för att ha tillhandahållit ritningar och hjälpt mig tolka dessa.  

 
 
Sandra Hällström 

 
Boden, februari 2012 
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Sammanfattning 
 

Bränder inom lantbruket innebär ofta stora ekonomiska förluster och det är 
därför viktigt med ett väl fungerande brandskydd. Eftersom Boverkets 
byggregler inte är anpassade för den formen av verksamhet har Lantbrukets 

brandskyddskommitté tagit fram rekommendationer vad gäller brandskydd 
inom lantbruk och hästnäring. 

 
Genom att undersöka det byggnadstekniska brandskyddet i ett häststall och 
sedan jämföra det med rekommendationerna syftar det här arbetet till att 

undersöka möjligheten till förbättringar. Förbättringarna som avses är dels 
av det aktuella stallets brandskydd och dels av rekommendationerna i sig. 
Fyra brandscenarion har tagits fram och konsekvenserna av dessa 

undersöks beroende på brandskyddets förutsättningar. Först undersöks 
konsekvenserna med det byggnadstekniska brandskydd som finns i det 

aktuella stallet. Sedan undersöks konsekvenserna om det byggnadstekniska 
brandskyddet hade varit utfört i enlighet med rekommendationerna. Utifrån 
det dras sedan slutsatser, dels om rekommendationerna men även om det 

aktuella stallets brandskydd. Områdena som arbetet fokuserat på är 
ventilation, skyddsavstånd mellan byggnader och utrymningsvägar. 

 
Stallet som valdes för det här arbetet var den kommunala anläggningen där 
Bodens Ridklubb huserar. För att samla in information besöktes 

anläggningen och frågor besvarades av verksamhetschefen och personal från 
Tekniska förvaltningen.  
 

När det gäller Lantbrukets brandskyddskommittés rekommendationer visar 
arbetet på brister vad gäller rekommendationernas anpassning till 

hästverksamhet. När det gäller utrymning förefaller rekommendationerna 
vara anpassade till nötkreatur, får och grisar. Aspekter som specifikt bör tas 
i åtanke vid utrymning av hästar bör därför läggas till. Även 

rekommendationer för lämpliga hakar till grimskaft som ska användas vid 
utrymning saknas och bör läggas till. 
 

När det gäller det aktuella stallet visar arbetet främst på brister vad gäller 
tvättstugans placering, att dörren i brandcellsgränsen mellan stallet och 

Gamla ridhuset står öppen dagtid och måste stängas manuellt samt att en 
av utrymningsvägarna har för smal dörrbredd och inte hålls fri.För att 
förbättra brandskyddet föreslås att tvättmaskinen endast körs när personal 

är på plats, att den aktuella dörren om möjligt byts ut till en med 
dörrstängare och magnethållare, samt att utrymningsvägarna underhålls 

och skyltas bättre. Utöver dessa åtgärder dras slutsatsen att en nyttig 
erfarenhet skulle vara om samövningar med räddningstjänsten kunde 
ordnas. Dels för att kontrollera hur väl en utrymning fungerar i det aktuella 

stallet men även för att räddningstjänstens personal ska lära känna objektet 
och prova på att hantera hästar.    
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Teckenförklaring 
 

Latinska versaler 

 =area [m2] 
 

     = synfaktorn mellan ett element med bestämd area och ett 
differentialelement [dimensionslös] 
 

     = synfaktorn mellan ett differentialelement och ett element med 

bestämd area [dimensionslös] 
 

 =molmassan [g/mol] 
 

 =volym [m3] 
 

 =brandeffekten [kW] 
 

 =allmänna gaskonstanten =8,3145 J/mol*K 
 

 = absolut temperatur [K] 

Latinska gemener 

 =koncentrationen [m3/m3] 

 

 =massa [g] 
 

 =trycket [Pa] (normalt 101300 Pa) 

 
      =tiden tills dess att syrehalten i rummet sjunker till 10% (alternativt att 

fönster går sönder) [s] 
 

  =brandflödet [m3/s] 
 

  =läckflödet [m3/s] 
 

       =strålningsenergin som yta 2 emitterar [W/m2] 

 

           = den del av strålningsenergin som yta 2 emitterar som infaller mot 

ett differentialelement [W/m2] 
 
            =flödet i frånluftskanalen i brandfallet [m3/s] 

 

             =flödet i frånluftskanalen i normalfallet [m3/s] 

Grekiska versaler 

       =trycket i brandrummet [Pa] 



viii 
 

   =dimensionerande läcktryckfall (normenligt 50 Pa) 

 
           =tryckfallet över don i brandfallet [Pa] 

 

            =tryckfallet över don i normalfallet [Pa] 

Grekiska gemener 

 = tillväxtfaktor [kw/s2] 
 

  emissionstal [dimensionslös] 
 

      = densiteten hos brandgaserna/luften i brandfallet[kg/m3] 
 

       = densiteten hos luften i normalfallet [kg/m3] 
 

  Stefan-Boltzmann konstant (=5,67·10-8 W/m2K4)
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Lantbrukets brandskyddskommitté 

Av alla de bränder som inträffar i Sverige utgörs 10 % av bränder inom 

lantbruket. Årligen inträffar cirka 300 större bränder inom lantbruket och 
den totala kostnaden för dessa ligger någonstans mellan 300-400 miljoner 

kronor (Lantbrukets brandskyddskommitté 2011).  Kombinationen av 
maskiner och mycket brännbart material så som foder, strö och damm gör 
det till en väldigt utsatt miljö med hög brandbelastning. När olyckan väl är 

framme och branden är ett faktum blir skadorna ofta omfattande och varje 
år inträffar upp emot 50 bränder där kostnaderna överstiger en miljon 

kronor (Lantbrukets brandskyddskommitté). För att förhindra bränder och 
minimera skadorna om det väl inträffar är ett fungerande brandskydd av 
avgörande betydelse.  

 
Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK, är ett samarbetsorgan mellan 
lantbruket, myndigheter, försäkringsbolag och organisationer som med hjälp 

av förebyggande arbete har som målsättning att minska brandskadorna 
inom lantbruket. Eftersom Boverkets byggregler i många fall är svåra att 

applicera på lantbruksbyggnader har man tagit fram rekommendationer 
anpassade speciellt för lantbruket. Dessa rekommendationer har samlats i 
den så kallade LBK-pärmen (Lantbrukets brandskyddskommitté 2011) och 

de betraktas som vägledande inom brandprojektering, besiktning, rådgivning 
och djurskyddsgranskning. De ligger till grund för enhetliga bestämmelser 
inom branschen som rör brandskydd och ses som praxis.  

 
Rekommendationerna baserar sig till stor del på fullskaleförsök som utfördes 

under 80- och 90-talet vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, men 
uppdateras kontinuerligt.1 Sedan 2006 gäller rekommendationerna även för 
hästanläggningar och lantbruk/lantbrukare likställs med 

hästanläggning/ägare av hästanläggningar (Lantbrukets 
brandskyddskommitté). 

1.1.2 Bodens Ridklubb 

Bodens ridklubb är en ideell förening som bildades 1968. Stallet där man i 

dagsläget bedriver sin verksamhet är en kommunal anläggning på 
Torpgärdans västra industriområde i Bodens kommun. Anläggningen har ett 
stall med plats för 40 hästar, en del av stallet är reserverat för privatägda 

hästar och en del för hästar som ägs av ridskolan. Utöver det finns två 
stycken ridhus, gäststallar, teorisalar, cafeteria, uppehållsrum med pentry, 

kontor, omklädningsrum och övriga utrymmen. När stallet byggdes 1977 
bestod anläggningen dock bara av stalldelen och det av ridhusen som idag 

                                           
1 Björkman, Björn. Sekreterare på Lantbrukets brandskyddskommitté. E-
post. 2011-05-24. 
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brukar benämnas ”Gamla ridhuset”. Under 80-talet byggdes stallet om för 
att rymma fler hästar och i mitten av 90-talet byggdes ett nytt ridhus, ”Nya 

ridhuset”, samt den del som rymmer kontor och teorisalar .2  

1.2 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att undersöka det byggnadstekniska brandskyddet i ett 

häststall och teoretiskt utvärdera konsekvenserna av fyra tänkta 
brandscenarion. Stallet som har valts för det här arbetet är en kommunal 
anläggning som nyttjas av Bodens ridklubb. Det aktuella brandskyddet 

jämförs sedan med LBK:s rekommendationer för att undersöka om utfallet 
hade blivit annorlunda om dessa hade varit aktuella och följts när stallet 

byggdes. Målet är att utvärdera LBK:s rekommendationer och bedöma deras 
relevans, utrymme för förbättringsmöjligheter och om det finns behov av 
eventuella tillägg. Ett delmål blir således att utvärdera det aktuella stallets 

brandskydd och genom det kan även förslag på eventuella förbättringar för 
ridklubbens del göras.  

1.3 Avgränsningar 
 Arbetet avgränsar sig till det tredje kapitlet i LBK-pärmen vilket rör 

byggnadstekniskt brandskydd och fokus läggs framför allt på ventilation, 
skyddsavstånd mellan byggnader och utrymningsvägar. När det gäller 
anläggningen studeras endast hur djurstallet påverkas av brand eftersom 

det är den delen som är viktigast att skydda. Eventuella förluster av hästar i 
en stallbrand skulle inte bara innebära stora ekonomiska förluster utan 
även påverka verksamhetens funktion väldigt negativt eftersom den är 

beroende av tillgång till hästar. Arbetet avgränsar sig därför till att studera 
hur djurstallet påverkas av både brand utifrån men även inom brandcellen. 

Brandfallen som studeras väljs ut som fyra olika scenarion och det är endast 
dessa som arbetet tar upp.  

1.4 Metod 
Arbetet började med att LBK:s rekommendationer för de valda områdena 
studerades. För att ta reda på hur det aktuella brandskyddet stämde 
överrens med rekommendationerna sammanställdes frågor i en checklista, 

se BILAGA 1 Frågeställningar inför platsbesök 

Ett platsbesök genomfördes sedan på anläggningen tillsammans med 
verksamhetschefen och ventilationskunnig personal från Tekniska 
förvaltningen. Frågorna besvarades, anläggningen fotograferades och 

relevanta mått togs för det fortsatta arbetet, för yttermått på anläggningen se 
BILAGA 2.  

När det gällde vilka scenarion som skulle studeras valdes först och främst ett 
scenario med en brand i tvättstugan. Detta eftersom det under hösten 2011 

inträffat en brand i tvättstugan på den aktuella anläggningen. Utöver det 
valdes tre scenarion i form av brand i Gamla ridhuset, Nya ridhuset och 

                                           
2 Öhman, Stina. Verksamhetschef på Bodens Ridklubb. Platsbesök. 2011-
10-13. 
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foderutrymmena. Var och ett av scenariona innebar att olika aspekter vad 
gäller brandskydd kunde studeras. 

 Vid brand i tvättsugan studerades brandspridning via 

ventilationssystem och risker med att ha tvättstuga i samma 
brandcell som djurstall. 

 Vid brand i Gamla ridhuset studerades utvändig brandspridning 
till djurstallet genom vinkelsmitta samt invändig brandspridning 

och branddörrars funktion.  

 Vid brand i Nya ridhuset studerades utvändig brandspridning till 

parallellt liggande byggnad genom strålning.  

 Vid brand i foderutrymmena studerades hur utrymningsvägarna  
skulle påverkas och om det föreligger risk för invändig 

brandspridning.  

Arbetet strukturerades upp så att konsekvenserna av de olika scenariona 

studerades först. När det gällde brandspridning genom ventilationssystem 
och värmestrålning mellan fasader utfördes beräkningar för att genom 

resultaten se om det föreligger någon risk att så ska ske. I övrigt har 
brandskyddet i det aktuella stallet studerats och bedömts utifrån kunskaper 
förvärvade under utbildningen till brandingenjör och genom ett livslångt 

hästintresse.  

Det aktuella brandskyddet jämfördes med rekommendationerna i LBK-

pärmen för att se hur det skiljer sig åt och vad utfallet av de olika scenariona 
blivit om rekommendationerna tillämpats. Utifrån det drogs sedan slutsatser 

om rekommendationernas lämplighet, eventuella förbättringar som borde 
göras i de aktuella avsnittet av LBK-pärmen och även vilka förbättringar som 
hade varit lämpliga när det gäller brandskyddet på den aktuella 

anläggningen.  
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1.5 Anläggningen 

1.5.1 Allmänt 

Anläggningen består av tre byggnader som tillsammans bildar en U-form och 

har förbindelse med varandra genom passager. För läsarens förståelse kallas 
byggnaderna i fortsättningen för A-, B- och C-delen. För ritningar över 

respektive del, se BILAGA 3 Översiktsbilder. 

 

Figur 1 Översiktsbild, Bodens Ridklubb.  

1.5.2 A-delen 

A-delen består av fem stycken brandceller. Till största delen består 
byggnaden av en brandcell där Gamla ridhuset samt domartorn och en 

mindre läktare ingår.  Utrymmen som utgörs av separata brandceller är 
fläktrum, soprum och elcentral/utrymme för fjärrvärmecentralen. Övriga 

delar av byggnaden innefattar personalrum, kontor, toaletter, serveringskök, 
caféteria, lektionssalar, omklädningsrum, bastu, uppehållsrum, verkstad 
och förråd. Ridhuset och läktare samt en del mindre utrymmen i A-delen har 

funnits sedan 1977 medan exempelvis kontor och lektionssalar byggdes till 
under 90-talet.3  

1.5.3 B-delen 

B-delen består av två stycken brandceller. Byggnaden utgörs av stalldel samt 

ett foderutrymme med en avgränsande brandvägg emellan. Stallet har 40 
boxar och förbindelse med Gamla ridhuset i A-delen genom en passage. 
Förutom stall, sadelkammare och toaletter så innefattar denna brandcell 

även tvättstuga, torkrum, förråd, en passage vid entrén och en expedition 
som används som ”hästutdelningsrum” för ryttare som rider lektion vid 

ridskolan. Det är den här brandcellen som arbetet koncentrerar sig på men 
kunskap om den övriga byggnaden är nödvändig för att avgöra hur stalldelen 

                                           
3 Öhman, Stina. Verksamhetschef på Bodens Ridklubb. Platsbesök. 2011-

10-13. 
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påverkas av brand utifrån. Den andra brandcellen innefattar foderutrymmet 
som är avgränsat i en del för kraftfoder och en del för grovfoder samt ett 

vagnsförråd. B-delen byggdes 1977 men ursprungligen var stalldelen mindre 
och under 80-talet byggdes den ut genom att man delvis flyttade på 
brandväggen.4  

1.5.4 C-delen 

C-delen består av fyra stycken brandceller. Huvudsakligen består byggnaden 

av Nya ridhuset som utgör en brandcell tillsammans med läktaren, förråd, 
sekretariat och domarrum. Längs långsidan, med ingångar utifrån, finns 

fyra stycken gäststall och ett fläktrum. Fläktrummet utgör en separat 
brandcell och gäststallen ingår parvis i varsin brandcell. C-delen byggdes till 
under 90-talet5 och Nya ridhuset har en förbindelse med Gamla ridhuset i A-

delen i form av en passage.  

1.5.5 Övrigt 

Till anläggningen hör en större och en mindre paddock med tillhörande 
domarrum, hagar, gödselplatta, parkering och spånförråd. 

1.5.6 Ventilation 

B-delen har ett ventilationssystem som består av en större och en mindre 

del. Den större delen förser stallet med luft och tilluften kommer från tre 
stycken fläktar, två stycken på den ena kortändan och en på den andra. 
Tilluften kommer ut på 13 olika ställen i stallet och fördelas med hjälp av 

tilluftstak för att undvika kallras på hästarna. Frånluften består av tre 
stycken fläktar placerade centralt i stallet ovanför vattenspiltorna. 

Kapaciteten för ventilationssystemet är totalt 0.6-3.9 m3/s. I övrigt finns det 
fem stycken fläktar inne i stallet för att värma luften under kalla årstider. 

Den mindre delen av ventilationssystemet försörjer ”hästutdelningsrum”, 
toaletter, torkrum, tvättstuga och sadelkammare med luft. Till- och 

frånluftsfläkt sitter på ytterväggen som vetter mot A-delen och tilluftsdon 
återfinns i ”hästutdelningsrum”, sadelkammare, tvättstuga och passagen vid 
entrén medan frånluftsdon återfinns i förrådet, sadelkammare, toaletter och 

torkrum. Detta gör att ett luftflöde skapas mellan de olika utrymmena 
(Bodens kommun. 1994).  

För beskrivning av till- och frånluftsdon som används i den mindre delen av 
ventilationssystemet, se BILAGA 4.  

För att förhindra spridning av brandgaser stängs ventilationssystemet av när 
brandlarmet löser ut. Brandgasspridning mellan brandcellerna förhindras 

även av att brandspjäll är installerade i ventilationskanalerna. Att 
ventilationssystemet stängs av innebär att det inte heller finns några fläktar 

                                           
4 Öhman, Stina. Verksamhetschef på Bodens Ridklubb. Platsbesök. 2011-

10-13.  

5 Öhman, Stina. Verksamhetschef på Bodens Ridklubb. Platsbesök. 2011-

10-13. 
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som hjälper till med att ventilera ut brandgaserna. 6 En viss 
brandgasventilation kan dock ske genom frånluftfläktarna till följd av det 

förhöjda trycket i brandrummet.  

1.5.7 Skyddsavstånd 

A-, B- och C-delen är sammanbyggda med passager och det finns därmed 
inga skyddsavstånd mellan varje byggnadsdel. Skyddsavståndet mellan 
brandcellen i B-delen, som innefattar stallet, och övriga delar av 

anläggningen är dock av intresse. Mellan B-delen och C-delen är det ungefär 
40 m och de ligger parallellt med långsidorna mot varandra. Mellan A- och 

B-delen är det ungefär 3,5 m, förutom där passagen till Gamla ridhuset 
sammanbinder de båda. Avståndet från spånförråd är 13 m och avståndet 
från domarrummet vid den mindre paddocken till foderutrymmet i B-delen 

är 43 m. För översiktsbild, se Figur 1. 

1.5.8 Utrymningsvägar 

Från stallet i B-delen finns det två tänkta utrymningsvägar, se BILAGA 3. 
Den ena är ut från den del där privathästarna är uppstallade (avd 2) och det 

är även den dörren som till vardags används för att ta in och ut hästarna 
från deras hagar. I fortsättningen benämns den Utrymningsväg 1. Den andra 
vägen ut är från den del där ridskolans hästar är uppstallade (avd 1) och den 

går genom foderutrymmet för kraftfoder, Utrymningsväg 2. Denna väg 
används aldrig för hästar i vanliga fall. Det finns en tredje väg ut, Alternativ 

utrymningsväg, som inte är tänkt som utrymningsväg men som används 
dagligen när hästarna tas ut ur stallet och det är en dörr i passagen mellan 
A- och B-delen.  Utrymningsväg 1 och den Alternativa utrymningsvägen har 

en dörrbredd på 190 cm. Utrymningsväg 2 har två dörrar på vägen ut till det 
fria, var och en har en dörrbredd på 140 cm. Värt att notera är dock att den 
sista dörren vid plastbesöket var trasig och endast gick att öppna upp till 95 

cm.  

Avståndet från Utrymningsväg 1 till gödselplattan som ligger utanför den 
dörren är 10 m. Det skottas vintertid framför alla dörrar så att 
utrymningsvägarna och den alternativa utrymningsvägen ska vara snöfria.7  

 

 

 

 

 

  

                                           
6 Lind, David. Tekniska förvaltningen. Platsbesök. 2011-10-13. 

7 Öhman, Stina. Verksamhetschef på Bodens Ridklubb. Platsbesök. 2011-

10-13. 
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2 RESULTAT 

2.1 Scenarion och tänkbara konsekvenser 

2.1.1 Brand i tvättstuga 

Det här scenariot innebär en brand i tvättstugan i B-delen där branden 
antas starta i den tvättmaskin som finns placerad i rum 113A, se Figur 2 

Brand i tvättstugan.. För fullständig ritning se BILAGA 3.  

Värt att notera är att dörren i rum 114 i verkligheten är placerad ut mot 

expeditionen. Rum 114 och tvättstugan, 113A, har således ingen förbindelse.   

 

Figur 2 Brand i tvättstugan. 

 

Figur 3 Översiktsbild, tvättstuga och torkrum. 
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Dörren in till tvättstugan och torkrummet är i EI30-klass och antas därför 
förhindra spridning av brand och brandgaser i 30 minuter. Utrymmet 

saknar rök- eller värmedetektor och en eventuell brand antas därför kunna 
utveckla sig under den tiden utan att brandlarmet utanför löser ut. Det 
innebär att fläktarna fortfarande kommer vara i drift eftersom de stängs av i 

samband med att brandlarmet går. Eftersom tvättstugan och torkrummet 
ingår i samma brandcell som djurstall och sadelkamrar antas även 

ventilationskanalen sakna brandspjäll. Beräkningarna syftar därför till att ta 
reda på hur en brand i tvättstugan skulle kunna utveckla sig och om 
brandgaser skulle sprida sig via tilluften till sadelkamrarna som är i 

förbindelse med tvättstugan via tilluftskanalen. Om brandgaser visar sig 
spridas genom tilluftskanalen beräknas även koncentrationen kolmonoxid 
som uppstår i utrymmena nedströms från brandrummet. För mer detaljer 

avseende beräkningarna, se BILAGA 5.   

Tvättstugan och torkrummet är egentligen två separata rum där tilluften 
finns i det förstnämnda och frånluften i det sistnämnda. Luften i rummen är 
tänkt att cirkulera genom att tryckas under dörren mellan de två. Därför 

görs en förenkling att det är ett gemensamt rum och den totala volymen blir 
därmed 31,6 m3 och väggytan 38,3 m2. Antal liter luft som ska cirkulera i 
rummet är satt till 40 l/s (0,040 m3/s) vid dimensioneringen av 

ventilationssystemet (Bodens kommun 1994).  

Spridning av brandgaserna sker först och främst genom tilluftskanalen och 
inträffar när trycket i brandrummet överstiger tryckfallet över tilluftsdonet 
(Brandskyddshandboken 2005). För flödet 0,040 m3/s är tryckfallet över 

tilluftsdonet 80 Pa enligt diagram, se BILAGA 4. Det kritiska brandtrycket, 
det vill säga vid vilket tryck som brandgaser börjar tryckas in i 
tilluftskanalen, är i det här fallet därför 80 Pa. Det används i de följande 

beräkningarna som det dimensionerande trycket i brandrummet,        , 

och som tryckfallet över don i brandfallet,            . 

Vid en brand skapas ett brandflöde i rummet till följd av det förhöjda 

trycket. Det innebär en volymutvidgning när de varma brandgaserna 

expanderar,   . För att beräkna hur stort brandflöde som rummet klarar av 

att hantera så beräknas först läckaget av luft genom klimatskalet,   , med 
följande formel (Olsson 1999):  

             
               

          
     (1) 

Läckflödet är normenligt 0,0016 m3/s·m2 för lokaler och beräknas för halva 

väggytan. Det dimensionerande läcktryckfallet,     är normenligt 50 Pa 
(Olsson 1999). Temperaturen i normalfallet antas vara 293,15K och i 
brandfallet 573,15K vilket ger en densitet för luften på 1,2 respektive 0,6 

kg/m3.Detta ger ett läckflöde på ≈55 l/s. 
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Sedan beräknas hur mycket luft som frånluftssystemet klarar av att ta hand 
om i brandfallet med följande formel (Olsson 1999): 

              
                   

                   
                   (2) 

I normalfallet är flödet 0,040 m3/s och tryckfallet över frånluftsdonet blir 

enligt diagram 60 Pa, se BILAGA 4. I brandfallet är tryckfallet däremot, som 
tidigare nämts, 80 Pa. Vilket ger ett flöde genom frånluftskanalen på ≈65 l/s 

i brandfallet.  

Detta innebär att rummet klarar av att ta hand om ett flöde på ≈120 l/s vid 

en brand. För att ta reda på vilket brandflöde som utvecklar sig beroende på 
rummet volym och inredning används följande formel (Olsson 1999): 

                          (3) 

Tillväxtfakorn i det här fallet antas vara 0,003 kW/s2 vilket motsvarar en 
långsam brandutveckling (Brandskyddshandboken 2005). Eftersom branden 

startar i tvättmaskinen i tvättstugan och eventuella hästtäcken och andra 
textilier framför allt förvaras i torkrummet anses det vara ett rimligt 
antagande. Detta ger ett brandflöde på 144 l/s. 

Eftersom brandflödet är större än det flöde som rummet kan hantera genom 

läckage och frånluftssystem (120 l/s) kommer brandgaser att tryckas in i 
tilluftskanalen och spridas till sadelkamrarna.  

När det gäller toxiciteten i brandgaserna är det framför allt kolmonoxid, CO, 
som är av betydelse. Koncentration av kolmonoxid som uppstår i 

sadelkamrarna, under förutsättning att dörrarna in till dessa utrymmen 
hålls stängda, bör därför beräknas. För att veta hur mycket kolmonoxid som 
kommer att spridas via tilluftskanalen måste tiden under vilken brandgaser 

trycks in i tilluftskanalen beräknas. Detta anses ske tills det att antingen 
fönster i brandrummet går sönder så att trycket sjunker eller tills dess att 
endast 10% av rummets syre finns kvar så att branden dämpas (Olsson 

1999). Eftersom tvättstuga och torkrum inte har några fönster som kan gå 
sönder och ge tryckavlastning så beräknas tiden till det att bara 10% av 

syret i rummet finns kvar med följande formel (Olsson 1999): 

 
                           (4) 

 
Tillväxtfaktorn har som tidigare nämnts, angivits till 0,003 kW/s2, vilket ger 

en tid för brandgasspridning till sadelkamrarna på 401 s.  

För att beräkna hur mycket kolmonoxid som sprids via tilluftskanalen måste 

förutom tiden även brandeffekten,  , vara känd för att ta reda på hur 
mycket energi som frigörs vid branden. Brandeffekten ges av följande formel 
(Olsson 1999): 

         
      (5) 
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Det ger en brandeffekt på 482 kW som under en tid av 401 s ger en frisläppt 
energi på 193282 kJ. För att beräkna koncentrationen kolmonoxid i 

sadelkamrarna så måste antalet gram kolmonoxid som produceras per kJ 
frisläppt energi tas fram. För kontorsmiljö med dataskärmar, skrivbord, 
kablar och stoppade stolar uppskattas 0,2 gram kolmonoxid produceras per 

gram brunnet material (Karlsson och Quintiere 2000). Eftersom det i 
tvättstuga och torkrum finns en tvättmaskin, värmefläkt, diskbänk och 

eventuellt hästtäcken samt andra textilier så används värdet för kontormiljö. 
Detta värde kommer påverka resultaten mot det säkrare hållet, eftersom det 
tidigare nämnts att branden startar i tvättmaskinen och därför i praktiken 

inte anses påverkas av eventuella textilier i torkrummet. 

Ett värde för hur många gram syre som förbrukas per gram brunnet 

material behövs också vilket för en motsvarande brand anges till 1,8 gram 
syre per gram brunnet material (Olsson 1999). För varje gram förbrukat syre 

frigörs i sin tur 13 kJ energi (Karlsson och Quintiere 2000). Med dessa data 
kända kan alltså den frisläppta energin per gram brunnet material tas fram: 

1,8 gram förbrukat syre per gram brunnet material och 13 kJ per gram 
förbrukat syre gör att mängden frisläppt energi per gram brunnet material 

blir 23 kJ. 

Som tidigare nämnts produceras 0,2 gram kolmonoxid per gram brunnet 

material vilket gör att 0,2 gram kolmonoxid produceras för 23 kJ frisläppt 
energi. Detta ger 0,0087 gram producerad kolmonoxid för 1 kJ frisläppt 

energi.  

Mängden CO som produceras vid branden, som avger 193 282 kJ energi, blir 

således 1681 g. För att beräkna hur stor volym det motsvarar och som 
sprids till sadelkamrarna används följande formel (Olsson 1999): 

    
     

   
        (6) 

Molmassan för CO är 28 g/mol och det ger en volym för kolmonoxiden på 
2,8 m3.  

För att beräkna koncentrationen kolmonoxid behöver volymen luft i vilken 
gasen kommer spädas att bestämmas. Med en sammanlagd volym på 153,7 

m3 för sadelkamrarna ges koncentrationen av kvoten mellan de två 
volymerna (Olsson 1999) med följande formel: 

  
   

         
      (7) 

Koncentrationen kolmonoxid som kommer att uppstå i sadelkamrarna blir 
således 1,8%. En koncentration av kolmonoxid på 1,8% (18000 ppm) innebär 

livsfara för människor och djur. Människor som under en timmes tid utsätts 
för halter redan på 2000 ppm riskerar att dö eller få allvarliga skador på 

andningsorgan och nervsystem (Meyer 2010). Vid en brand i tvättstuga och 
torkrum kommer alltså dödliga koncentrationer av kolmonoxid att sprida sig 
med brandgaserna till sadelkamrarna. Förutom den toxiska aspekten av 

brandgaserna riskerar själva branden att sprida sig när de varma 
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brandgaserna gör det. I praktiken befinner sig dock sällan människor i 
sadelkamrarna när dörrarna är stängda. Istället kommer troligtvis lokalerna 

vara tomma i det fallet dörrarna är stängda och koncentrationen kan nå upp 
till skadliga värden. Alternativet är att dörrarna står öppna och 
kolmonoxiden späds ut i hela stallets luftvolym, 1990,1 m3, vilket skulle ge 

en koncentration av kolmonoxid på 0,14% (1400 ppm). Vuxna människor 
som under en timmes tid utsätts för nivåer på 1300 ppm upplever ofta en 

kraftig huvudvärk (Meyer 2010). 1400 ppm anses därför inte vara direkt 
dödliga, men långt ifrån hälsosamma, nivåer. I praktiken kommer dock 
nivåerna vara lägre till följd av otätheter i klimatskalet och öppna dörrar, 

särskilt under dagtid när dörrarna mellan stallet och Gamla ridhuset står 
öppna.  

2.1.2 Brand i Gamla ridhuset 

Det här scenariot innebär en brand i Gamla ridhuset, vilket angränsar till 

stalldelen i passagen mellan de båda. I passagen går brandcellsgränsen där 
en branddörr som är tänkt att uppfylla samma krav på brandskydd som 
väggarna i brandcellen är installerad. Denna dörr står alltid öppen dagtid 

och stängs av personalen på nätterna. Det finns ingen dörrstängare med 
magnethållare som gör att dörren kan stå öppen men ändå stängas 
automatiskt i händelse av brand. Brandskyddet som dörren är tänkt att 

utgöra är därför beroende av att dörren stängs manuellt. Genomföringar som 
har gjorts i brandväggen förefaller inte vara tätade och därmed har 

brandväggen förlorat delar av sin avskiljande funktion.  

 

Figur 4 Brandcellsgräns mellan A- och B-delen. Sett från stallet i B-delen. 



12 
 

 

Figur 5 Exempel på genomföring i brandcellsgränsen mellan A- och B-delen, sett från A-delen. 

En annan aspekt att ta i beaktande är risken för vinkelsmitta mellan A- och 
B-delen. Värmestrålning från en byggnad sker främst vinkelrätt ut från 

fasaden men även åt sidorna (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009). 
Detta innebär att B-delens fasad teoretiskt kan antändas av värmestrålning 
från en brand i A-delen men det beror dels på strålningens intensitet och 

dels på ytmaterialets beskaffenhet. Den del av fasaden som tillhör 
häststallet, 25 m närmast passagen till Nya ridhuset, utgörs av plåt medan 

den delen som tillhör foderutrymmet, 6 m längst bort från passagen, utgörs 
av trä, se Figur 6 Värmestrålning mellan A- och B-delen. För att ta reda på  hur 
mycket värmestrålning som träffar de olika delarna av B-delens fasad 

beräknas värmestrålningen som träffar väggen vid olika vinklar. Med hjälp 
av resultatet fås sedan en uppfattning om brandspridning kan ske och om 
så är fallet, vad som är den maximala vinkeln där det kan inträffa. I 
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beräkningarna som följer benämns B-delens fasad som yta 1 och A-delens 
fasad som yta 2.  

 

Figur 6 Värmestrålning mellan A- och B-delen. 

Branden antas ha brutit igenom A-delens fasad och i beräkningarna 

förenklas därför fasaden till att bestå av en unison flamma. Denna flamma 
avger (emitterar) strålningsenergi och dess intensitet beror dels på flammans 
temperatur och dels på dess emissivitet. Emissiviteten är ett mått på hur väl 

en yta fungerar som strålningskälla och är beroende av dess beskaffenhet. 
En så kallad svart kropp har ett emissionstal = 1 medan de flesta ytor och 

flammor i praktiken har ett lägre emissionstal. När det gäller flammor 
används dock oftast ett emissiontal = 1 i brandtekniska beräkningar vilket 
ger en approximation som är på den säkra sidan (Brandskyddshandboken 

2005). Den strålningsenergi som branden i A-delen emitterar ges av följande 
formel (Brandskyddshandboken 2005): 

                     (8) 

Den infallande energin på B-delens fasad i form av värmestrålning beror dels 
på den strålningsenergi som branden i A-delen emitterar,         ,  dels på 

synfaktorn,      , mellan A- och B-delen. Synfaktorn är en dimensionslös 
enhet som uttrycker det geometriska förhållandet mellan den yta som 

emitterar strålning och mottagarytan och avgör hur stor del av den 
emitterade strålningen som infaller mot mottagarytan (Wickström 2011). 
Formel (9) ger den infallande strålningen på B-delens fasad beroende på 

arean på A-delens fasad, synfaktorn mellan de två och hur mycket strålning 
som emitteras. 

                                 (9) 
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Ett förhållande mellan synfaktorerna för respektive yta ser ut som följer 
(Wickström 2011): 

                        (10) 

Vilket gör att synfaktorn mellan B- och A-delen, som är lättare att beräkna, 

kan användas för att beräkna den infallande strålningsenergin på B-delens 

fasad (   =1m2). Kombinationen av formel (9) och (10) ger därmed följande 
formel: 

                              (11) 

Som tillsammans med formel (8) ger: 

                             (12) 

A-delens fasad är utförd i EI30 och den maximala temperaturen på den ej 
brandutsatta sidan antas därför ej överstiga 513,15K under den inledande 

halvtimmen. I beräkningarna antas dock att brandväggens avskiljande och 
isolerande funktion fallerat och antagandet görs att fasaden består av en 
unison flamma. Temperaturen på denna flamma antas vara 1273K i 

beräkningarna (Brandskyddshandboken 2005).  

Beräkningen av synfaktorn görs mellan differentialelement dA1 i form av B-

delens fasad och en bestämd area A i form av fasaden som är vinkelrät mot 
B-delens fasad. Till det används en tabellerad ekvation (Wickström 2011) för 

synfaktorn mellan ett differentialelement och ett element med bestämd area 
som är tillämpbar i det här fallet. Elementen ligger i två plan som är 
vinkelräta mot varandra, och där en normal i hörnet av elementet med 

bestämd area passerar genom differentialelementet, se Figur 7 Typfall.  

 

Figur 7 Typfall.  
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    (13) 

Eftersom delar av area A tillhör B-delen i det här fallet och det bara är den 

emitterande strålningen från A-delens fasad som ska användas i 
beräkningarna måste en del av area A uteslutas vid beräkningen av 

synfaktorerna. Detta görs genom att dela upp area A i två delareor, se Figur 8 

Subtraktion av synfaktorer. och subtrahera arean för B-delens fasad från den 
totala arean.  

                         (14) 

 

Figur 8 Subtraktion av synfaktorer.  

När Fd1-2 beräknats med hjälp av den tabellerade ekvationen används den 
synfaktorn för att beräkna den infallande värmestrålningen längs B-delens 

fasad på olika avstånd från hörnet. Detta görs genom att variera värdet för c, 
se Figur 8, mellan 1 till 31 m. Formel (13), (14) och (12) ger då tillsammans 

resultatet för hur den infallande värmestrålningen varierar längs fasaden. 
För mått och uträkningar, se BILAGA 6. För resultat, se Figur 9. 
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Figur 9 Hur den infallande värmestrålningen varierar längs B-delens fasad. 

Följande värden kan användas som riktlinje för dimensionerande kritisk 
infallande värmestrålning (Brandskyddshandboken 2005 och Riskanalys för 
Gudö): 

Tabell 1 Dimensionerande kritisk infallande värmestrålning. 

Ca 1 kW/m2 Högsta nivå som inte orsakar smärta. 

Ca 4,5 kW/m2 Högsta nivå där brandbekämpning av 
räddningspersonal med skyddskläder är 
möjlig. 

ca 10 kW/m2 Normalt float glas spricker. 

ca 13 kW/m2 Antändning av trä vid långvarig 
strålning samt närvaro av en liten 
flamma. 

Ca 20 kW/m2 Härdat glas spricker. 

Ca 25 kW/m2 Spontan antändning av trä vid långvarig 
strålning. 

Ca 29 kW/m2 Spontan antändning av trä i det fria. 

Ca 45 kW/m2 Spontan antändning av trä efter cirka 
20 sekunder. 

 

Detta visar att vid en brand i Gamla ridhuset i A-delen föreligger ingen risk 
för utvändig brandspridning till stallet i B-delen. Värmestrålningen som 
träffar B-delens fasad kommer maximalt att nå upp till 7,5 kW/m2 vilket 

innebär att både vägg och fönster kommer att klara sig.  

En alternativ uträkning görs för att bestämma om brandspridningen hade 
kunnat ske om fasaderna stått närmare varandra och varit helt utförda i trä. 
Om brandspridning i ett sådant fall vore möjlig är det också av intresse vid 

vilken vinkel detta sker. Beräkningarna utförs på samma sätt med den 
skillnaden att avståndet a för A3 sätts till 0,1 m. För uträkningar, se BILAGA 

6. För resultat, se Figur 10. 
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Figur 10 Hur den infallande värmestrålningen varierar längs B-delens fasad. Alternativ 
uträkning. 

Den maximala strålningen blir drygt 34 kW/m2 och det är vid vinkeln 
104,0°. Den maximala brandspridningsvinkeln genom endast värmestrålning 
blir dock uppemot 135° eftersom strålningen då överstiger 25 kW/m2 och 

antändning av trä är möjlig enligt Tabell 1. 

Det finns dock ingen risk för brandspridning som byggnaden ser ut i 

verkligheten vilket nämnts tidigare i detta avsnitt. Den största risk som 
scenariot med en brand i Gamla ridhuset innebär är invändig 

brandspridning. Framför allt är risken att dörren i den brandavskiljande 
väggen inte är stängd vilket innebär att branden fritt kan sprida sig till 
stallet. Faran kommer framför allt vara de giftiga brandgaserna och vid 

flertalet lantbruksbränder har det konstaterats att det är dessa som har 
varit orsaken till att djuren avlidit och inte själva branden (Ventorp 1985). 

Eftersom stallets ventilationssystem stängs av i händese av brand, se avsnitt 
1.5.6, är enda chansen till brandgasevakuering genom naturlig ventilation 

genom frånluftsfläktarna till följd av det förhöjda trycket i brandrummet. 
Hur effektivt det är för att behålla en dräglig miljö i stalldelen kan 
diskuteras.  

Även om dörren i den brandavskiljande väggen är stängd som planerat 
riskerar brandgaser att sprida sig vid bristfälligt tätade genomförningar. 

Värme från branden kan även sprida sig till stallet genom ledning via 
metallrör som går genom brandcellsgränsen. Den största risken vid det här 

scenariot anses ändå vara branddörrens brist på självstängande funktion 
och det är även den bristen som anses ha den största konsekvensen i 
händelse av brand.  

2.1.3 Brand i Nya ridhuset 

Det här scenariot innebär en brand i Nya ridhuset och hur den eventuellt 

skulle kunna sprida sig till B-delen. Brand mellan byggnader kan sprida sig 
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antingen genom värmestrålning, direkt påverkan av flamma eller genom så 
kallade flygbränder (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009). C-delen där 

Nya ridhuset ligger och B-delen där stallet ligger är inte i direkt förbindelse 
med varandra utan ligger parallellt med ett avstånd på ungefär 40 m. På 
grund av det långa avståndet är antändning genom direkt påverkan av 

flamma uteslutet.  

Värmestrålningen som träffar B-delens fasad om Nya ridhuset skulle brinna 

beräknas på liknande sätt som i fallet Brand i Gamla ridhuset. I det här 
fallet så antas även gäststallarna brinna vilket innebär att fasaden som 

strålar ut värme har en uppskattad area på 63·6,65m. Fasadens area delas 
upp i fyra rektanglar och synfaktorn från ett differentialelement på B-delens 
fasad till varje rektangel beräknas och adderas, se Figur 11.  

 

Figur 11 Typfall och addition av synfaktorer. 

Den tabellerad ekvationen för det här fallet är (Wickström 2011): 

      
 

 

  
 

 

     
      

     
 

 

     
      

     
   (15) 

  
 

 
 

  
 

 
 

C- och B-delens fasader är som tidigare nämnts parallella men ligger inte 
mitt emot varandra vilket innebär att det bara är delar av respektive fasad 

som vetter mot den andra. Värdena på a, b och c för varje rektangel har valts 
så att synfaktorn beräknas mellan C-delen och stallet i B-delen, se Figur 12.  
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Figur 12 Mellan vilka punkter på C- respektive B-delens fasad som värmestrålningen 
beräknas. 

Synfaktorn mellan differentialelementet och hela arean av C-delens fasad 

blir: 

            
       

       
       

   (16) 

Denna synfaktor används sedan för att få fram den infallande strålningen på 

B-delens fasad genom formel (12). 

Som tidigare antas   1 och T=1273 K. Detta ger en infallande strålning på 
B-delens fasad som uppnår 8,2  kW/m2.  

Beräkningarna utförs sedan på samma sätt med den skillnaden att 
avståndet c, se Figur 11, sätts till 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 och 35 m. 
Detta för att se för vilket avstånd mellan två parallellt liggande fasader som 

antändning kan ske.  

 

Figur 13 Hur den infallande strålningen på B-delens fasad varierar för olika fiktiva avstånd 
mellan C- och B-delen. 
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Resultatet visar, se Figur 13, att med det aktuella avståndet på 40 m, finns 
det inte någon risk för brandspridning genom endast värmestrålning mellan 

C- och B-delen. Beräkningarna visar att det är först om avståndet mellan de 
två parallella fasaderna skulle närma sig 16 m som strålningsenergin 
uppnår 25 kW/m2 och brandspridning genom värmestrålning är möjlig enligt 

Tabell 1.  

Brandspridning genom gnistor, det vill säga så kallade flygbränder, kan ske 

på stora avstånd och det är svårt att säga hur långt de kan färdas. Därför är 
det viktigt att taktäckningen inte är brännbar och eftersom den på B-delen 

består av plåt borde risken för brandspridning via flygbränder i det här fallet 
vara låg.  

2.1.4 Brand i foderutrymmen 

Det här scenariot innebär en brand i foderutrymmena i B-delen och både 
utrymmet för grovfoder, 139A och B, samt det för kraftfoder, 155, antas vara 

påverkat. 

 

Figur 14 Brand i foderutrymmen. För fullständig ritning se BILAGA 3 Översiktsbilder. 

Förutsatt att brandscellsgränsen behåller sin avskiljande och isolerande 
funktion under föreskriven tid kommer miljön i stallet inte påverka 

chanserna till att genomföra en utrymning. Däremot kommer en av de två 
befintliga utrymningsvägarna, Utrymningsväg 2, att vara obrukbar. Det 
innebär att om stallet är fullbelagt så ska 40 hästar ut genom 
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Utrymningsväg 1. Beroende på hur många människor som kan assistera vid 
utrymningen och om miljön kräver rökdykare kan det ta relativt lång tid. När 

det gäller tidsaspekten måste man även ta i beaktande den tid det tar innan 
branden upptäcks och det finns människor på plats som kan hjälpa till. 
Troligtvis kommer hästarna vara tvungna att ledas ut en och en eftersom 

risken att människor skadar sig eller att hästar kommer lös annars är stor. 
Hur lång tid själva utrymningen tar är således direkt beroende av hur många 

människor som kan assistera. Är miljön i stallet sådan att endast personal 
från räddningtjänsten med rökdykningsutrustning kan vistas där gör det 
fortfarande stor skillnad om det finns människor utanför som kan ta över 

och föra hästarna till de närliggande hagarna. Beroende på var det brinner 
kan det även finnas möjlighet till att använda Alternativ utrymningsväg. Är 
Utrymningsväg 1 brukbar bör dock den användas i första hand eftersom 

avståndet till hagarna då är betydligt kortare.  

De två branddörrarna i brandväggen ska både förhindra spridning av 
brandgaser och och att brand bryter igenom samt att temperaturen på den 
ej brandutsatta sidan blir allt för hög. Studerar man de befintliga dörrarna 

så kan den avskiljande funktionen diskuteras. Brandörren in till 
grovfoderutrymmet är original sedan stallet byggdes medan branddörren in 
till kraftfoderutrymmet byggdes till när den delen av brandcellsgränsen 

flyttades under 80-talet. Dörrarna upplevs som otäta av personalen8 och 
därmed finns en risk att den avskiljande funktion som de ursprungligen 

hade har fallerat. Vid tiden för platsbesöket noterades glipor i dörrkarmarna, 
se Figur 15 och Figur 16. I händelse av brand finns därmed risken att 
brandgaser kan tränga igenom och påverka miljön i stalldelen.   

 

 

Figur 15 Branddörr in till kraftfoderutrymmet, 155,  sett från stallet, se Figur 14

  

                                           
8 Öhman, Stina. Verksamhetschef på Bodens Ridklubb. Platsbesök. 

2011-10-13. 
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Figur 16 Branddörr in till grovfoderutrymmet, 139A och B, sett från stallet, se Figur 14. 
Original från det att stallet byggdes.  

2.2 Skillnader mellan befintligt utförande och LBK:s 
rekommendationer 

2.2.1 Allmänt 

Det är bra om brandsektioneringsväggarna som skiljer brandcellerna från 
varandra markeras både in- och utvändigt (Lantbrukets 

brandskyddskommitté 2009, Avsnitt 3.4). Dels för att underlätta 
räddningstjänstens insatser men även för att markera vid vilka väggar man 
behöver ta i beaktande att genomförningar utförs på ett korrekt sätt.  

Separata brandsektioneringsväggar ska sträcka sig 0,6 meter in på 
anslutande väggar och tak (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009, 

Avsnitt 3.5). Hur utförandet i det aktuella stallet ser ut är dock något oklart 
och framgår inte av brandsektioneringsritningarna. 

Dörrar i en brandsektioneringsvägg ska uppfylla brandteknisk klass EI60 
och vara försedda med dörrstängare (Lantbrukets brandskyddskommitté 

2009, Avsnitt 3.6). Detta uppfylls inte för dörren i brandsektioneringsväggen 
mellan A- och B-delen.  

I rekommendationerna står det angivet att: 

”Hygienutrymme såsom dusch, toalett utan tvättmaskin och torktumlare/-
skåp och liknande samt kontor får ingå i samma brandcell som djurstall 
eller annan lokal.” (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009, Avsnitt 5.4).  

 
I det aktuella stallet ingår dock både tvättstugan och torkrummet i samma 
brandcell som djurstallet.  

2.2.2 Ventilation 

LBK rekommenderar att djurstall och andra utrymmen med stor 
brandbelastning förses med brandgasventilatorer (Lantbrukets 
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brandskyddskommitté 2009, Avsnitt 4.1 och 4.2). Som brandgasventilation i 
djurstall med innertak godtas frånluftskanaler som mynnar ovanför tak. I 

det aktuella stallet finns tre sådana frånluftskanaler men eftersom 
brandgasventilationen ska utgöra minst 3 % av takytan och varje öppning 
ska vara minst 2 m2 är de befintliga ventilationsmöjligheterna otillräckliga. 

Rekommendationerna anger även att utrymmet ovanför djurstallet ska ha 
separata brandgasventilatorer vilket inte förkommer i det aktuella stallet  

2.2.3 Skyddsavstånd 

Vid tolkningen av rekommendationerna räknas A-, B- och C-delen som 

separata byggnader även om de är i förbindelse med varandra. Detta 
eftersom de inte ingår i samma brandcell och är byggda i vinkel till varandra: 

”Då flera brandceller ingår i vinklad byggnad räknas varje brandcell som en 
separat byggnad vad avser brandskyddsavstånd i avsnitt ”Skyddsavstånd 
mellan byggnader.”” (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009, Avsnitt 3).  

Om två byggnader ligger inom ett avstånd på sex meter och vinkeln mellan 

de två överstiger 135° ska brandsektioneringsväggen förlängas 1,2 meter på 
anslutande väggar (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009, Avsnitt 3.2.3). 
Passagen mellan häststallet och Gamla ridhuset utgör förbindelse mellan A- 

och B-delen. Byggnaderna är i förbindelse och avståndet understiger sex 
meter och vinkeln mellan de två är 180°. Om det hade varit utfört i enlighet 
med LBK:s rekommendationer hade alltså brandsektioneringsväggen fortsatt 

1,2 meter efter A-delens fasad enligt följande figur; 

 

Figur 17 Brandväggs utförande enligt LBK:s rekommendationer. 

2.2.4 Utrymningsvägar 

Rekommendationerna för utrymningsvägarnas beskaffenhet anger att: 

”För att medge passage av två djur samtidigt behövs en fri bredd av 1,6 m för 
kor och hästar samt 1,0 m för svin och får.” (Lantbrukets 

brandskyddskommitté 2009, Avsnitt 2.2).  
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Det tolkas som att bredden på utrymningsvägarna ska vara 1,6 m vilket inte 
uppfylls i det aktuella stallet. De två dörrarna i Utrymningsväg 2 har vardera 

en bredd på 1,4 m vilket inte fullt ut uppfyller rekommendationerna. Värt att 
notera är att den andra dörren, den till det fria, vid tidpunkten för 
platsbesöket var delvis ur funktion och endast gick att öppna upp till en 

bredd av 95 cm. 

Metoden för utrymning verkar i enlighet med rekommendationerna först och 

främst bestå i att djuren drivs ut ur stallet där drivningsgångar skapas 
genom stallets utformning och linor, kedjor eller grindar (Lantbrukets 

brandskyddskommitté 2009, Avsnitt 2.2 och 2.3). Hur lämpligt detta är när 
det gäller hästar diskuteras senare men det kan konstateras att några 
sådana lösningar för att skapa drivningsgångar inte finns i det aktuella 

stallet. 

Det nämns även att utrymningsvägarna inte får blockeras (Lantbrukets 

brandskyddskommitté 2009, Avsnitt 2.2) vilket tolkas som att 
utrymingsvägarna ska hållas fria och framkomliga vid alla tidpunkter. Vid 

tidpunkten för platsbesöket var bland annat en skottkärra uppställd i 
Utrymningsväg 2. 
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Figur 18 Utrymningsväg 2. 

Det rekommenderas även att kniv, grimmor och grimskaft finns 

lättillgängligt vid boxar eller dörrar (Lantbrukets brandskyddskommitté 
2009, Avsnitt 2.4). I det aktuella stallet har hästarna på sig sina grimmor 

dygnet runt, alternativt hänger de precis utanför boxen. Grimskaften som 
används till vardags hänger samlade på anvisade platser i stallet och skåp 
med grimskaft som endast får användas i nödsituationer är utplacerade i 

lämpliga delar av stallet.  
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Figur 19 1. Grimma 2. Grimskaft 

 

Figur 20 Samlingsplats för grimskaft och låda med nödgrimskaft. 

Dock saknas kniv som ska finnas tillgängligt för kapning av bindslen. Men 

eftersom hästarna står på box är de inte uppbundna vid andra tillfällen än 
vid skötsel.  
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2.3 Aktuella scenarion och dess tänkbara konsekvenser vid 
byggnadstekniskt utförande enligt LBK:s 
rekommendationer  

2.3.1 Brand i tvättstuga 

LBK rekommenderar att tvättstuga och torkrum utförs som en separat 

brandcell. För att förhindra spridning av giftiga brandgaser är det viktigt att 
brandcellen är tät under föreskriven tid och att övertrycket i brandrummet 

kan avledas på ett säkert sätt.  

I det aktuella stallet är detta viktigt eftersom tvättstugan har förbindelse 

med sadelkamrarna via tilluftskanalen. Det innebär att även om tvättstuga 
och torkrum skulle vara en separat brandcell så riskerar brandgaser att 
sprida sig ut i sadelkamrar och vidare till djurstallet.  

För att uppfylla kravet på att övertryck säkert ska kunna avledas hade det 

behövts en annan lösning än det aktuella ventilationssystemet. Ett förslag 
skulle kunna vara antingen fläktar i drift som klarar av att hantera 
brandflödet alternativt en avluftningslucka till det fria för brandgaserna.  

Tvättstugan och torkrummet är i ett relativt litet utrymme och vid en brand 
utan tillräcklig mängd syre och ventilation riskerar oförbrända gaser bli kvar 

i rummet. Detta utgör en risk för en så kallad ”back draft”. Det vill säga ett 
explosionsartat brandförlopp när syre plötsligt tillförs, till exempel om dörren 

öppnas. 

Om rekommendationerna däremot följs, det vill säga att brandspridning 

förhindras genom en separat brandcell och att brandgaserna ventileras ut på 
ett säkert sätt skulle risken för att hästarna kommer till skada vid en 
eventuell brand vara avsevärt mindre.   

2.3.2 Brand i Gamla ridhuset 

Om LBK:s rekommendationer om dörrstängare på dörrar i 

brandsektioneringsväggar följts skulle man inte behöva förlita sig på att 
dörren mellan A- och B-delen stängs manuellt i händelse av brand. Eftersom 

passagen mellan Gamla ridhuset och stallet används frekvent vore det 
lämpligast att kombinera en dörrstängare med magnethållare så att dörren 
kan stå öppen på dagarna.  

Brandsektioneringsväggarna hade även varit uppmärkta för att öka 
chanserna att genomförningar utförs på ett korrekt sätt. I det aktuella stallet 

förefaller genomförningar vara gjorda utan någon speciell tanke på 
exempelvis tätning. Med en dörr som stängs så fort brandlarmet går och en 

brandsektioneringsvägg som fullt ut behållit sin avskiljande funktion trots 
genomförningar förhindras spridning av brandgaser till djurstallet.   

2.3.3 Brand i Nya ridhuset 

Vid scenariot med brand i Nya ridhuset skiljer sig inte LBK:s 

rekommendationer för brandskydd från utförandet i det aktuella stallet. Som 
tidigare nämts finns heller ingen risk för brandspridning mellan C- och B-
delen.  
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2.3.4 Brand i foderutrymmen 

Vid scenariot med brand i foderutrymmena skulle utrymningsförfarandet 

enligt LBK:s rekommendationer se annorlunda ut än i det aktuella stallet. 
Utrymning genom drivningsgångar förespråkas men den metoden verkar 
först och främst vara tänkt för utrymning av ”kor och större ungdjur” samt 

”mindre djur”. Linor i form av en drivningsgång som spänns upp mellan 
dörren och den inhägnad som är tänkt för uppsamling nämns också vilket 

kan anses vara ett tveksamt alternativ vid utrymning av ett häststall. Hästar 
är till naturen flyktdjur och i en stressad situation kan farliga situationer 
uppstå. Att då försöka driva ut lösa hästar som riskerar att drabbas av 

panik är förenat med stor fara, inte minst för de inblandade människorna. 
Risken med en drivningsång från stallet till uppsamlingsplatsen är även att 
hästarna vänder om och springer in i stallet igen eftersom det ofta är deras 

trygghet.  

Den rekommenderade bredden på utrymningsvägar är satt med tanke på att 
två hästar ska kunna passera samtidigt. Om det är under förutsättningen 
att hästarna drivs ut ur stallet eller om tanken är att hästarna även ska 

kunna ledas ut två och två framgår ej. Även om ett utrymningsförfarande 
där man leder ut flera hästar åt gången inte anses som det optimala är det 
bra med en väl tilltagen bredd på dörrarna så att möjligheten finns.  

Enligt rekommendationerna ska även kniv finnas lättillgängligt, främst för 

att lätt kunna ta lös bundna djur vid en utrymning. Eftersom det aktuella 
stallet bara har hästar uppstallade på box kommer detta troligtvis inte vara 
nödvändigt. Men kniv bör ändå finnas tillgänglig i stallet om en situation 

skulle uppstå där den skulle vara till hjälp. 
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3 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

3.1 Skillnader mellan det aktuella brandskyddet och LBK:s 
rekommendationer 

Det byggnadstekniska brandskyddet i det aktuella stallet skiljer sig från 
LBK:s rekommendationer på tre viktiga punkter. Först och främst att 

tvättstugan, ett utrymme som anses ha förhöjd brandrisk, ingår i samma 
brandcell som djurstallet.  

Den andra punkten är djurstallets skydd mot brand genom de 
brandavskiljande konstruktionerna. Djurstallet  är den del av anläggningen 

som är viktigast att skydda från brand. Det görs främst genom att minimera 
brandrisken och mängden brännbart material i stallet och skydda det från 
brand utifrån. Att de brandavskiljande väggarna mot foderutrymmen och A-

delen upprätthåller sin funktion är därför av yttersta vikt. Branddörren mot 
Gamla ridhusets avsaknad av automatisk stängningsfunktion är därför 

anmärkningsvärd. Troligtvis saknas dörrstängare eftersom den aktuella 
dörren måste stängas med hjälp av ett vred. För att kunna kombinera 
dörren med exempelvis magnethållare krävs att dörren stängs av sig själv 

när den glider igen.  

Den tredje punkten är rutinerna för utrymning. Vid en utrymning i det 

aktuella stallet är tanken att brandmän och eventuell personal samt 
medhjälpare först och främst leder ut hästarna en och en genom 

utrymningsvägarna. Som tidigare nämnts, se avsnitt 2.1.4, är tiden det tar 
att utrymma stallet i första hand beroende av antalet hästar som befinner 
sig i stallet samt antalet människor som kan hjälpa till. Eftersom hästarna 

leds ut påverkar inte antalet utrymningsvägar tiden i sig, men flertalet 
utrymningsvägar säkerställer att en lämplig väg ut alltid är tillgänglig. 
Nackdelen med att hästarna till vardags bara är vana vid Utrymningsväg 1 

är att det i ett skarpt läge kan bli svårt att utrymma genom Utrymningsväg 
2, kraftfoderutrymmet. Optimalt hade varit två utrymningsvägar i motsatta 

väderstreck som används till vardags som en naturlig väg ut för hästarna. 
Att utrymningsvägarna befinner sig i motsatta väderstreck eller i varsin ände 
av byggnaden minimerar risken att de båda påverkas av en eventuell brand 

samtidigt. Hästar är till naturen flyktdjur och blir därför lätt osäkra i 
situationer som de inte är vana vid. Därför ökar chanserna till en problemfri 

utrymning om hästarna till vardags redan känner sig trygga och är vana vid 
att passera genom utrymningsvägarna.  

I LBK:s rekommendationer är bredden på utrymningsvägar satt med tanke 
på att två hästar ska kunna passera samtidigt. Om det är under 
förutsättningen att hästarna drivs ut ur stallet eller om tanken är att 

hästarna även ska kunna ledas ut två och två framgår ej. Även om ett 
utrymningsförfarande där man leder ut flera hästar åt gången inte anses 

som det optimala är det bra med en väl tilltagen bredd på dörrarna så att 
möjligheten finns.  

När det gäller beräkningarna för brandspridning genom värmestrålning är 
det svårt att från specifika fall som dessa dra slutsatser om 
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rekommendationernas rimlighet. I det aktuella fallet med värmestrålning 
mellan två parallellt liggande fasader visade sig brandspridning vara möjlig 

först på ett avstånd av 16 m eller mindre. LBK:s rekommendationer däremot 
anger att brandspridning genom värmestrålning kan ske på avstånd upp 
emot 30 m (Lantbrukets brandskyddskommitté 2009, Avsnitt 3.1). 

Anledningen till det korta avståndet i de aktuella beräkningarna beror 
troligtvis först och främst på att fasaden betraktades som en unison flamma. 

I verkligheten slår flammor ut från väggen och den kritiska strålningsnivån 
kommer därmed att uppnås på ett större avstånd från väggen. 
Strålningsnivåerna är även direkt beroende av arean på den emitterande 

ytan. Hade C-delens fasad haft en större yta som vette mot B-delen hade 
även strålningsnivåerna blivit högre och brandspridning genom 
värmestrålning hade troligtvis inte varit orimligt på ett avstånd av 30 m.  

3.2 Förslag på förbättringar av LBK:s rekommendationer 
Arbetet har påvisat vissa brister i rekommendationerna vad gäller 
häststallar. Eftersom både beteende och uppstallningsformen skiljer sig åt 

mellan de olika djurslagen måste olika krav ställas på rutinerna för 
utrymning. Rekommendationerna borde därför även ta upp de aspekter som 

man specifikt bör tänka på vid hantering av hästar vid en 
utrymningssituation. 

Uppstallade hästar står vanligtvis på box, men även spilta kan förekomma 
och då framför allt på ridskolor. Spiltor innebär att hästarna står 
uppbundna med klossgrimskaft och grimma, även halsring kan förekomma. 

Vid en utrymning är det viktigt att snabbt kunna få lös hästarna och 
lämpliga redskap bör finnas tillgängliga, exempelvis kniv vilket tas upp i 

rekommendationerna. Det är även viktigt att ha i åtanke att redskap och 
hjälpmedel ska kunna hanteras av brandmän i larmställ och otympliga 
handskar. Detta kan vara särskilt viktigt att tänka på vid val av grimskaft för 

utrymning och vilka hakar som är att föredra. Vanligast förekommande är 
pistolhake, svenskhake (BGB-hake) eller panikhake, se Figur 21. 

  

Figur 21 1. Svenskhake/BGB-hake 2. Pistolhake 3. Panikhake (stängd) 4. Panikhake (öppen) 
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Lättast att knäppa fast av de tre torde vara svenskhaken eftersom den 
öppnar sig vid tryck. Svårast är panikhaken eftersom man både måste dra 

och stänga på samma gång för att få igen den. En rekommendation för 
grimskaft som används vid utrymning skulle då kunna vara att det ska ha 
svenskhake eller annan lätthanterlig hake.  

3.3 Förslag på förbättringar i det aktuella stallet 
Att flytta på tvättstuga och torkrum, alternativt bygga om utrymmet som en 
separat brandcell, anses inte kostnadsmässigt rimligt eller praktiskt 

genomförbart. Situationen skulle dock avsevärt förbättras om någon form av 
tryckavlastning gick att ordna i utrymmet. Ett förslag är en 

brandgasventilator i form av en lucka i ytterväggen som öppnar sig i 
händelse av brand. Detta skulle kunna kombineras med någon form av 
brandgasspjäll som ytterligare förhindrar spridning av brandgaser via 

tilluften.   

Eftersom det är en kommunal anläggning ligger ansvaret för 

byggnadstekniska brandskyddslösningar på Bodens kommun. För 
ridklubben skulle dock en åtgärd när det gäller brandrisken i det aktuella 

utrymmet kunna vara att enbart köra tvättmaskin eller torkrum när det 
finns personal på plats. Detta för att en eventuell brand ska kunna 
upptäckas i ett tidigt skede. 

Det föreslås även att någon slags dörrstängande funktion ordnas mellan A- 
och B-delen. Finns det ingen genomförbar lösning med den aktuella 

dörrtypen så rekommenderas det att den byts ut om möjligt. Även dörrarna 
mellan djurstallet och foderutrymmet borde förses med dörrstängare och 

skyltar som anger att de ska hållas stängda. Detta för att man ska ha i 
åtanke vad dörrarnas funktion är och inte låter dem stå öppna för 
exempelvis vädring.  

Förutom ett fungerande byggnadstekniskt brandskydd anses ett gott 
samarbete med räddningtjänsten vara viktigt för säkerheten. Många 

brandmän är ovana vid hantering av hästar och ett larm till en stallbrand 
kan innebära att deras första kontakt med djuren blir i en väldigt 

svårhanterlig situation. Hästarna är troligtvis redan stressade av situationen 
i sig och att bli hanterade av brandmän i rökdykarutrustning kan innebära 
stora problem. För att förebygga detta och underlätta en utrymning föreslås 

att gemensamma övningar med räddningtjänsten anordnas. Dels kan 
övningar ordnas där brandmännen får prova på att leda och hantera djuren. 

Men även en utrymning av samtliga hästar genom de tillgängliga 
utrymningsvägarna utförd av brandmän i rökdykarutrustning. Det torde 
kunna bli en lärorik erfarenhet för alla iblandade och förhoppningsvis bidrar 

det till att räddningstjänsten är mer mentalt förberedda om de i framtiden 
blir larmade på en stallbrand. Det underlättar även att hästarna får prova på 
Utrymningsväg 2 som inte brukas till vardag, dels för att den inte ska vara 

främmande för dem, men även för att stämma av att dess funktion som 
utrymningsväg kvarstår.  
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När det gäller Utrymningsväg 2 är det viktigt att dörrarna kan nyttjas i sin 
fulla bredd och dörren ut till det fria bör därför lagas. Utrymningsvägarna 

bör även hållas fria. Eftersom Utrymningsväg 2 går genom 
kraftfoderutrymmet är det lätt hänt att skottkärror och dylikt står placerade 
så att de försvårar framkomligheten. En skylt om att dörren ut till det fria 

inte får blockeras eftersom det är en utrymningsväg bör sättas upp.  

När det gäller skåpen för nödgrimskaft bör dessa kompletteras med kniv 

eftersom det kan uppstå situationer där en kniv kan komma till stor 
användning.  
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BILAGA 1 Frågeställningar inför platsbesök 
 

1. Vad består taket av? 

2. Uppfyller taktäckningen klass BROOF(t2)? 

3. Finns det brandgasventilatorer? 

4. Om taket öppnar sig vid brand/det finns brandgasventilatorer, hur stor 

procent av den totala ytan beräknas öppnas? 

5. Om det finns brandgasventilatorer, hur stor area har dom var för sig? 

6. Finns det avluftsöppningar vid taknocken ovanför djurstallet 

(nockventilation)? 

7. Om det finns innertak med frånluftskanaler som mynnar ovanför taket, 

har vinden då separata brandgasventilatorer? 

8. Finns det ett utrymme ovanför djurstallet som används för 

foderförvaring eller transport/beredning av foder? 

9. Om så är fallet, ingår ventilationskanalerna i samma brandcell som 

djurstallet? 

10. Varifrån tas tilluften? 

11. Har gamla ridhuset en tät takfot och en yttervägg som är utförd i 

EI60, alternativt är obrännbar? 

12. Om tilluften tas utifrån genom takfoten, vad är då avståndet till 

närmaste brandcellsgräns? 

13. Är brandväggarna markerade? 

14. Finns det en brandvarningsanläggning? (Om det finns, är eventuellt 

utrymme ovanför djurstallet även övervakat av anläggningen?) 

15. Förklaring av ventilationsritningar. Tilluft, frånluft, tryckavlastande 

funktioner, backströmningsskydd, kapacitetsstyrda fläktar eller 

konventering? 

16. Brandrummets volym? 

17. Hur många utrymningsvägar finns det? 

18. Hålls det snöfritt i utrymningsvägarna vintertid? 

19. Var förvaras grimmor och grimskaft? 

20. Finns det kniv lättillgängligt i stallet? 

21. Uppsamlingsplats? 

22. Hur långt är avståndet mellan stalldelen och nya ridhuset? 

23. Hur långt är avståndet mellan stalldelen och kontorsdelen? 

24. Hur lång är förbindelsen mellan djurstallet och gamla ridhuset? 

25. Längsta utrymningsavståndet är? 

26. Avstånd till gödselplattan/paddock? 

27. Vad är det för någon bredd på dörrar i utrymningsvägarna? 

28. Anteckna övriga avstånd. 
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BILAGA 2 Yttermått 

 

Mått för A-delen. 
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Mått för B-delen. 
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Mått för C-delen. 
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BILAGA 3 Översiktsbilder 

 

A-delen 
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B-delen 
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C-delen 
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BILAGA 4 Från- och tilluftsdon 
 

I den mindre delen av ventilationssystemet används ABR tilluftsdon med 

storleken 400·150 mm. Totalt finns fem stycken tilluftsdon i de aktuella 
utrymmena. 

 

Luftflöde-Tryckfall-Ljudnivå för ABR 400·150 beroende på om spjället är öppet eller stängt. 



46 
 

 

Frånluftsdonen som används i den mindre delen av ventilationssystemet är 

GPD frånluftsdon med diametern 160 mm. Totalt finns fem stycken  
frånluftsdon i de aktuella utrymmena.

 

Luftflöde-Tryckfall-Ljudnivå för GPD 016 monterad i lång stos och beroende av ventilkäglans 
inställning. 
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BILAGA 5 Beräkningar, brandgasspridning via 
ventilationssystem 

 

Läckflöde enligt formel (1). 
 

                  
      

      
                     

 

Flödet genom frånluftskanalen i brandfallet enligt formel (2). 
 

               
      

      
                          

 

Brandflödet enligt formel (3). 
 

                                               
 

Tiden det tar innan 90% av syret i brandrummet förbrukats enligt 
formel  
(4). 

 

                                       

 
Brandeffekt enligt formel (5). 

 

                         
 

Volymen CO enligt formel (6). 
 

    
                    

         
        

 
 

Koncentrationen kolmonoxid enligt formel (7). 

 

Sadelkammare:   
    

     
        

 

Hela stallet:   
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BILAGA 6 Beräkningar, infallande värmestrålning vid brand i 
Gamla ridhuset 
 

Hur den infallande värmestrålningen varierar längs B-delens fasad.  

Mått för den totala arean A (A2 och A3). 

a b* 

40 5 

40 5 

40 5 

. . 

. . 

. . 

40 5 

*Ett uppskattat medelvärde 

Mått för arean A3. 

a b* 

8 4 

8 4 

8 4 

. . 

. . 

. . 

8 4 

*Ett uppskattat medelvärde 

Exempel för c=1m; 

Synfaktorn mellan differentialelementet dA1 och den totala arean A (A2 

och A3) respektive arean A3 beräknas med formel (13): 

         0,218089036 

       0,201918758 

Synfaktorn mellan differentialelementet dA1 och arean A2 beräknas 

genom subtraktion, se formel (14): 

                     0,016170278 

Och värmestrålningen 1 m från hörnet blir således genom formel (12); 

                        = 2407,76533=2,4 kW/m2 
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Hur den infallande värmestrålningen varierar längs B-delens fasad. 

c [m]     [kW/m2] 

1 2,4 

2 4,4 

3 5,9 

4 6,8 

5 7,3 

6 7,5 

7 7,5 

8 7,4 

9 7,2 

10 6,9 

11 6,6 

12 6,3 

13 5,9 

14 5,6 

15 5,3 

16 5 

17 4,7 

18 4,5 

19 4,2 

20 4 

21 3,8 

22 3,6 

23 3,4 

24 3,2 

25 3 

26 2,8 

27 2,7 

28 2,5 

29 2,4 

30 2,3 

31 2,2 
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Alternativ uträkning. 

Hur den infallande värmestrålningen varierar längs B-delens fasad vid den alternativa 
uträkningen. 

c [m]     [kW/m2] 

0,01 3,7 

0,025 8,9 

0,05 16,4 

0,075 22 

0,1 25,8 

0,2 32,3 

0,3 33,9 

0,4 34,2 

0,5 34,1 

1 32,3 

1,5 30,1 

2 28 

2,5 26 

3 24,2 
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BILAGA 7 Beräkningar, infallande värmestrålning vid brand i 
Nya ridhuset 

 

Hur den infallande värmestrålningen varierar med avståndet till C-

delens fasad. 

Värdena på a, b och c för respektive rektangel. 

 AA AB AC AD 

a 3,325 3,325 3,325 3,325 

b 45 45 18 18 

c 19 19 19 19 

 

Hur den infallande värmestrålningen varierar med avståndet till C-delens fasad. 

c [m]     [kW/m2] 

1 102,9 

2 93,3 

3 82,3 

4 72,3 

5 63,9 

10 38,9 

15 26,9 

16 25,3 

17 23,7 

18 22,3 

19 21,1 

20 20 

25 15,4 

30 12,2 

35 10 

 


