
Utredning av brandbelastning och 

produktkategoriers förbränningsvärme
En studie av Clas Ohlson DC, Insjön, Dalarna

Tim Hedlund 

Josefin Höglund

Brandingenjör 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredning av brandbelastning och produktkategoriers 

förbränningsvärme: En studie av Clas Ohlson DC, Insjön, 

Dalarna 

 

 
 

Tim Hedlund och Josefin Höglund 

i samarbete med 

Clas Ohlson 

 

 
Examinator: Alexandra Byström, LTU 

 

Intern handledare: Joakim Sandström, LTU 

 

Extern handledare: Jonas Dofs, Clas Ohlson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandingenjörsexamen, brandingenjörsprogrammet 210 hp 

 

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 

Luleå tekniska universitet, 2019



   

 

I 

 

Förord 

Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete för Brandingenjörsprogrammet på Luleå 

tekniska universitet. Examensarbetet är utfört på uppdrag av Clas Ohlson. I samarbete med 

representanter från Clas Ohlson och Joakim Sandström från Luleå tekniska universitet har det 

här examensarbetet utförts under höstterminen 2018.  

 

Författarna till den här rapporten vill rikta ett stort tack till ovannämnda Joakim Sandström som 

har varit intern handledare för det här examensarbetet. Han har varit till stor hjälp och stöttning 

i alla frågor som har dykt upp under arbetets gång och kommit med bra respons och synpunkter 

gällande arbetet. 

 

Författarna vill också rikta ett stort tack till Jonas Dofs som varit extern handledare under det 

här examensarbete och som har hjälpt till med allt han har kunnat och fixat nyttiga 

kontaktpersoner inom Clas Ohlson. Med det vill författarna också tacka alla de personer som 

har ställt upp på Clas Ohlson och svarat på alla frågor och tagit fram material som har behövts 

i den här rapporten. 

 

Författarna vill också tacka Alexandra Byström som varit examinator för det här 

examensarbetet. 

 

Avslutningsvis vill författarna också tacka alla andra personer som har hjälpt till i det här 

arbetet. 

 

Luleå 

 

12 april 2019 

 

 

 

 

_________________________  _______________________ 

 

Tim Hedlund    Josefin Höglund  



   

 

II 

 

Sammanfattning 
Den stora efterfrågan på större lagerytor har blivit mer påtaglig de senaste åren bland företag 

runt om i världen. Detta har skapat en trend där lagerbyggnader ständigt byggs större och högre. 

Då brandspridning i lager kan utvecklas väldigt snabbt och få förödande konsekvenser är det 

viktigt att dessa byggnader får ett adekvat brandskydd. Därav behövs en god förståelse av 

lagerinnehåll, lagermängder och lagerinnehållets brandegenskaper. 

 

En viktig parameter för brandutveckling är den förväntade energin från en fullt utvecklad 

brand, närmare bestämt byggnadens brandbelastning som är angiven i MJ/m2. För att analytiskt 

bestämma brandbelastningen för en byggnad tar man hänsyn till både den permanenta och 

variabla brandbelastningen. För lager är det vanligt att brandbelastningen har en stor variation 

över tid eftersom mängden som lagras ständigt varierar. Detta skapar en viss problematik vid 

bestämmelse av brandbelastning då ingen av de traditionella metoderna tar någon hänsyn till 

variation över tid för den enskilda byggnaden. Istället bestäms oftast den variabla 

brandbelastningen utifrån variation över en population med byggnader.  

 

Det huvudsakliga syftet med den här undersökningen har varit att bestämma brandbelastningen 

utifrån en variation över tid. Undersökningen har tillämpats på Clas Ohlsons 

distributionscentral, DC, som hanterar och lagrar ett brett sortiment av produkter indelat i åtta 

produktkategorier. För att beräkna den variabla brandbelastningen har en otraditionell metod 

använts och anpassats för den aktuella undersökningen. Ett flertal produkter inom olika 

produktkategorier har undersökts för att bestämma den karakteristiska förbränningsvärmen för 

de olika kategorierna. De beräknade värdena har sedan med hjälp av ett historiskt datamaterial 

över mängden lagrade produkter inom DC använts för att statistiskt bestämma fördelningen av 

brandbelastning. Där den 80e-percentilen av fördelningen för brandbelastningen har använts 

för att sedan bestämma brandbelastningen samt brandenergin.  

 

Utifrån den tillgängliga lagerhistoriken, förbränningsvärmen för de olika kategorierna och 

dimensioner av DC beräknades brandenergin till drygt 227 miljoner MJ, vilket motsvarar en 

brandbelastning på 2 952 MJ/m2. Resultatet visar även att den beräknade förbränningsvärmen 

för de olika kategorierna har en stor differens, där den lägsta samt högsta förbränningsvärmen 

beräknades till drygt 10 respektive 32 MJ/kg. Den beräknade brandbelastningen kan anses hög 

men bör anses vara rimlig eftersom vid förenklad dimensionering antas värdet vara lika med 

eller större än 1 600 MJ/m2 för lagerutrymmen. DC utgörs av flera olika byggnadsdelar som 

inte kan förväntas ha uniform brandbelastning. Byggnadsdelar som inte utgörs av lagerlokaler 

bör därför inte dimensioneras efter den beräknade brandbelastningen. 

 

Utifrån resultatet från den här undersökningen kan det anses vara godtagbart att bestämma 

brandbelastningen utifrån variationen över tid för det studerade objektet. Metoden tillämpas 

lämpligast på byggnadstyper som har en stor variation av brandbelastning under byggnadens 

livslängd och där en lägre brandbelastning än den förenklade dimensioneringen kan påvisa. För 

att metoden ska kunna tillämpas på ett effektivt sätt är det nödvändigt med goda kunskaper om 
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innehållets förbränningsvärme samt att historiska data över mängden lagrade produkter inom 

byggnaden finns tillgängligt.   
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Abstract 
The demand on larger storage areas has become more apparent in recent years among 

companies around the world. This has created a trend where warehouses are continuously being 

build larger and higher. Because fires in warehouses can develop very quickly with devastating 

consequences, it is important that these buildings get proper fire protection. Therefore, it is 

necessary to have good knowledge about storage content, amount of content and the contents 

fire properties.  

 

An important parameter for fire growth is the anticipated energy from a fully developed fire, 

or more precisely the buildings fire load density which is specified in MJ/m2. To analytically 

define the fire load density for a building it is necessary to consider both the permanent and the 

variable fire load density. For warehouses it is normal that the fire load density has a large 

variation over time because of the amount being stored is continually fluctuating. This creates 

problems when trying to define the fire load density because none of the traditional methods 

accounts for variation over time for the individual building. Instead the variable fire load 

density its often defined according to the variation over a population of buildings.  

 

The main purpose of this analysis has been to define the fire load density according to a 

variation over time. The analysis has been tested on Clas Ohlson's distribution central, DC, 

which handles and stores a wide selection of products organized in eight product categories. 

To calculate the variable fire load density, an untraditional method has been used and adjusted 

for the analysis. A great number of products in each category has been randomly selected to 

represent the characteristic heat of combustion in their category. These calculated values 

combined with a historic data of the amount of stored products in DC, has been used to 

statically define the distribution of the fire load density. Where the 80e-percentile of the 

statistical distribution of the fire load density has been used to define the fire load density as 

well as the fire load.   

 

With the accessible storage history data, the heat of combustion for the different categories and 

the design dimensions of DC the fire load density was calculated to 2 952 MJ/m2 with a total 

fire load of roughly 227 million MJ. The result also shows that the calculated heat of 

combustion for the different categories has a great difference, where the highest and the lowest 

heat of combustion was calculated to roughly 32 respectively 10 MJ/kg. The calculated fire 

load density can be considered high, but it should be considered reasonable because in 

simplified design the value is assumed to be higher or equal to 1 600 MJ/m2. However, it is not 

reasonable to assume that all areas in DC has a uniform fire load density.    

 

According to the results from this analysis it can be considered acceptable to define fire load 

density in accordance with the variation over time for the observed object. The method is 

suitable for building types that has a great variating fire load density under the building’s 

lifespan and where lower fire load density’s that the simplified designs values can be verified. 

For this method to be efficient to apply it is necessary to have great knowledge about the 
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contents heat of combustion as well as availability to historical data over the amount stored 

content in the building. 
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1 Nomenklatur 
 

𝐴 Golvarea      [m2] 

𝐻𝑢𝑖 Effektivt förbränningsvärme    [MJ/kg] 

𝑘 Fraktilfaktor     [-] 

𝑀𝑖 Mängd brännbart material     [kg] 

𝑚𝑖 Koefficient för förbränningsbeteende    [-] 

𝑃 Sannolikhet      [-] 

𝑄 Brandenergi      [MJ] 

𝑞 Brandbelastning     [MJ/m2] 

𝑞𝑑 Dimensionerande brandbelastning   [MJ/m2] 

𝑞𝑘𝑖 Karakteristisk brandbelastning   [MJ/m2] 

𝑞𝑛𝑖 Förväntad (nominell) brandbelastning   [MJ/m2] 

𝑉𝑞𝑖 Variationskoefficient av statistiskt material  [-] 

𝜓𝑝𝑖 Kombinationskoefficient för skyddad och oskyddad brandenergi  [-] 

𝜓𝑞𝑖 Kombinationskoefficient för variabel och permanent brandenergi  [-] 
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2 Förkortningar 
ABS – Akrylnitril-butadien-styren 

BBR – Boverkets byggregler 

BBRBE – Boverkets allmänna råd om brandbelastning 

DC – Distributionscentral 

EPDM – Ethtylene propylene diene monomer 

PA – Polyamid 

PC – Polykarbonat  

PE – Polyeten 

PE-HD – Högdensitet-PE 

PE-LD – Lågdensitets-PE 

PE-LLD – Linjär lågdensitets-PE 

PET – Polyester; Polyetentereftalat 

PMMA – Polymethylmethacrylat  

PP – Polypropen  

PS – Polystyren  

PUR – Polyuretan  

PVC – Polyvinylklorid  
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3 Inledning  
Kapitlet presenterar först den stora efterfrågan på större lagerytor och vilka risker detta kan 

medföra. Därefter redogörs vilka av dessa risker som detta arbete har i syfte att undersöka.  

 

Det finns en stor efterfrågan på större lagerytor bland företag. I en av Motorola Solutions 

undersökningar utryckte hela 73 procent av lagerverksamheter en efterfråga på större lagerytor 

(Biondo, 2014). Den här efterfrågan är inget undantag för Sverige där lagerbyggnader byggs 

större och större. I och med den här trenden på expansion utformas även ett antal 

lagerbyggnader med takhöjder uppemot 40 meter (Fastighetsvärlden, 2015). Dessa giganter till 

lagerbyggnader skapar stora utmaningar vid dimensionering och utformning, då 

brandspridning i lager kan utvecklas väldigt snabbt och ge förödande konsekvenser. Inte minst 

för de som vistas inom byggnaderna utan även för det som lagras inom byggnaderna och 

därmed även för företagen i sig. 

 

För att lagerbyggnader ska kunna anses dimensionerade med ett adekvat brandskydd, är det av 

intresse att veta vilka brandförlopp som kan förväntas inom dessa byggnader. Enligt Ingason 

(2001) har lagrets geometriska utformning, vilken för typ av gods som lagras, den termiska 

trögheten i produkternas material samt lagringshöjden, stor betydelse för brandutvecklingen. 

En viktig parameter för brandutveckling är den förväntade energin från en fullt utvecklad 

brand, närmare bestämt byggnadens brandbelastning som är angiven i MJ/m2 (Boverket, 2013).   

 

Under byggnadens livslängd kan brandbelastningen variera. För lagerbyggnader är detta 

vanligt då det som lagras ständigt varierar. Traditionellt har variabel brandbelastning analytiskt 

bestämts genom att statistiskt undersöka fördelningen av brandbelastning över en population 

av byggnader. Det traditionella tillvägagångssättet tar alltså inte någon djupare hänsyn till 

variationen över tid för den enskilda byggnaden. Det har inte heller gått att finna någon tidigare 

studie som istället har bestämt brandbelastningen utifrån den enskilda byggnadens variation 

över tid. Det saknas även kunskap om brandegenskaper för olika verksamheters lagrade gods. 

Då ingen djupare undersökning har genomförts på vilken typ av gods som lagras.   

 

Ett av många företag som hanterar ett sortiment och som vill få en djupare och mer detaljerad 

förståelse av sitt sortiments brandegenskaper vid en fullt utvecklad brand är Clas Ohlson. Clas 

Ohlson har ett brett sortiment som utgörs av ungefär 15 000 produkter av vilka majoriteten 

hanteras och lagras inom deras distributionscentral, DC, i Insjön, Dalarna. Till Clas Ohlsons 

DC inkommer majoriteten av de produkter som sedan ska vidare ut till alla Clas Ohlsons 

butiker världen över. Produkterna förvaras och hanteras inne på DC innan de skickas vidare ut 

till butikerna. DC utgörs bland annat av två höglagerbyggnader som har takhöjder på uppemot 

40 meter och DC har totalt en golvarea på ca 77 000 m2 och omkring 400 000 lagerplatser 

enligt Clas Ohlson (2018c). Detta gör DC till den 8:e störta lagerbyggnaden i Sverige utifrån 

endast golvarea (Fastighetsvärlden, 2015). 
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Allt eftersom Clas Ohlsons verksamhet har vuxit har även DC vuxit. DC började byggas år 

1995 för att bistå åtta butiker, idag bistår den över 200 butiker. Hela DC utgörs inte endast av 

lagerutrymmen, byggnaden är även utformad med två matsalar och ett antal 

kontorsavdelningar. (Clas Ohlson, 2018c) 

 

Det här examensarbetet är utfört på uppdrag av Clas Ohlson, där en av deras huvudsakliga 

ambition är att få en djupare förståelse för eventuella risker och konsekvenser inom DC. Detta 

är en stor fråga som de förväntar sig kommer kräva ett flertal studier. Detta arbete blir därmed 

det första och inledande arbetet, för att få en djupare förståelse i deras frågeställning med fokus 

på brandrisker.  

 

3.1 Bakgrund 
Forskningsläget är inte helt uttömmande med avseende på brandbelastning i lager. De studier 

som har gjorts har främst varit riktade mot undersökningar av brandspridning i lager, men även 

till viss del klassificering av gods. SP som numera går under namnet RISE har genomfört ett 

flertal så kallade BRANDFORSK-projekt inom ämnet (Ingason, 2002). Dessa studier har dock 

ytterst lite resultat kopplat till brandbelastning i lager. Det som går att konstatera från dessa 

studier är främst att olika godstyper och geometrisk utformning påverkar brandbelastningen.   

 

Kännedomen om olika materials och ämnens brandegenskaper kan generellt anses vara väl 

utforskad (Hurley, 2016). Brandegenskaperna för olika sortiment och produktkategorier är 

tyvärr inte lika väl utforskade. Tidigare undersökningar har dock kunnat påvisa att olika 

produktkategorier kan ha en stor påverkan på brandutveckling. Ludvigsson och Rydstedt 

(2014) visade att brandbelastning per kvadratmeter för olika typer av livsmedelshyllor kan 

variera mellan 194 och 2 442 MJ/m2. I och med det har det uppstått en fundersamhet och 

nyfikenhet om andra typer av sortiment, kan ha en lika stor variation för påverkan av just 

brandbelastningen. 

 

För att bestämma brandbelastning vid dimensionering används antingen förenklad eller 

analytisk dimensionering. Vid förenklad dimensionering bestäms brandbelastning utifrån 

redan framtagna och bestämda värden. Via analytisk dimensionering går det att ta fram ett mer 

realistiskt värde som tar hänsyn till lagrets utformning samt vad som lagras och i hur stora 

mängder (Boverket, 2013).  

 

Det finns ett flertal metoder som kan användas för att bestämma brandbelastningen för en 

enskild byggnad eller byggnadstyp. Detta kan bland annat göras med en inventering eller 

statistiskt påvisa en lämplig brandbelastning. Ett flertal undersökningar har genomförts med 

syftet att bestämma en lämplig brandbelastningen för olika byggnadstyper. Bland dessa 

undersökningar är det vanligt att ett urval från en viss population det vill säga en specifik 

byggnadstyp, har undersökts vid den aktuella tidpunkten. För att bland annat ta fram ett 

medelvärde och standardavvikelse för brandbelastning av en viss byggnadstyp (Thomas, 

1986). Ett exempel på den här typen av undersökning är den framtagen av Nilsson (1970). I 

studien har Nilsson genomfört en ingående inventering av 120 slumpmässigt utvalda 

bostadslägenheter för att först bestämma deras enskilda brandbelastningar. För att sedan påvisa 
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fördelningen av brandbelastningen mellan lägenheterna använde sig Nilsson av 

fördelningsdiagram, där olika typer av histogram och kumulativa fördelningar främst 

användes.  

 

Med ett medelvärde och standardavikelse från ett godtyckligt statistiskt underlag av 

brandbelastningen för en byggnadstyp kan man statistiskt påvisa en karakteristisk 

brandbelastning enligt Sleich et al. (2001). Men detta statistiska tillvägagångssätt är enbart 

godtagbart för byggnadstyper som kan förväntas ha en liknande brandbelastning. Vidare har 

Sleich et al. valt att beräkna den karakteristiska brandbelastningen för bland annat skolor, hotell 

och kontor med hjälp av Gumbelfördelning.   

 

Varierande brandbelastning under byggnadens livslängd, brukar kallas för variabel 

brandbelastning. Enligt Thomas (1986) kan variabel brandbelastning beräknas med ett statiskt 

tillvägagångssätt, med hjälp av normal- eller lognormalfördelning. Detta tar även Boverket 

(2013) upp men ingen av källorna hänvisar till vilken av fördelningarna som bör användas vid 

beräknandet av brandbelastning med variation över tid som är den metod som valts i det här 

arbetet. Källorna nämner heller inte vilket typ av statistiskt tillvägagångsätt som bör väljas. 

Någon tidigare forskning som går djupare in på den här metoden med att beräkna 

brandbelastning med en variation över en längre tid har inte gått att finna.  

 

Istället för att använda sig av de förenklade lösningarna, tillfällig inventering eller en metod 

som undersöker ett urval från en population, för att bestämma brandbelastningen kan ett lagers 

brandbelastning istället undersökas över tid. Där den sistnämnda metoden är den som detta 

arbete har i avsikt att använda och undersöka. För att ge en mer verklighetsöverstämmande 

brandbelastning för den specifika byggnaden under dess livstid.  

 

3.2 Syfte 
Det huvudsakliga syftet med detta arbete är att ta fram ett värde för den totala brandenergin för 

produkter inom DC. För att sedan med detta resultat få fram den förväntande och 

karakteristiska brandbelastningen för DC.  

 

Då ambitionen i detta arbetet kommer vara att beräkna brandbelastningen med en variation 

över tid blir syftet där med också att undersöka tillförlitligheten på den valda metoden. Detta 

görs i syfte med att undersöka om den valda metoden är ett bra sätt att arbeta utefter vid sådana 

här typer av verksamheter som Clas Ohlson utgör. Eftersom det inte har gått att finna någon 

liknande typ av studie. 

 

Det ligger även i stort intresse att skapa en bättre förståelse, av vad för brandegenskaper som 

kan förväntas inom ett så brett sortiment som det Clas Ohlson har.  

 

Utöver de punkter som redan har lyfts, har författarna ambitionen att reflektera och diskutera 

eventuella möjligheter till fortsatta undersökningar på byggnaden och inom det undersökta 

området.   
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3.3 Frågeställning 
Utifrån rapportens syfte har följande frågeställning tagits fram.  

 

• Vilken approximativ förbränningsvärme och brandenergi kan förväntas för Clas 

Ohlsons olika produktkategorier? 

• Vilken statistisk fördelning har brandbelastningen inom DC över tid? 

• Vilka karakteristiska värden har brandenergi och brandbelastning som kan förväntas 

inom DC?  

• Är metoden för att beräkna brandbelastning som bygger på variation över tid godtagbar 

och lämplig att använda?  

 

3.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som har gjorts för detta examensarbete är följande:  

• Arbetet är avgränsat till att enbart titta på Clas Ohlsons DC.  

• Vid beräkning av brandbelastning har enbart lagrat gods tagits i beaktning, övrig 

inredning och maskinella ting har inte betraktats närmare. 

• Vid beräkning av brandbelastningen har enbart produkten tagits i beaktning, dess 

kartong och eventuella batterier är inte inräknad.  

 

3.5 Uppdelning av arbete 
Samtliga moment i examensarbetet har genomförts tillsammans av författarna. Huvudansvaret 

för de undersökta kategorierna har fördelats mellan författarna. Hedlund har ansvarat för 

hanteringen och undersökningen av kategorierna El, Bygg, Jul och Övrigt. Höglund har 

ansvarat för hanteringen och undersökningen av kategorierna Hem, Fritid, Multimedia och 

Reservdelar.   
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4 Metod 

Detta kapitel redogör hur relevant information om Clas Ohlsons sortimentet insamlats samt 

vilket tillvägagångssätt som därefter använts inom arbetet.  

  

4.1 Litteraturstudie 
Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie där rapporter, artiklar och böcker i det berörda 

ämnet studerades. Detta gjordes för att undersöka vad för tidigare forskning som har 

genomförts samt vad dessa tidigare studier har kommit fram till. Författningssamlingar från 

Boverket insamlades för att undersöka vad deras föreskrifter och allmänna råd säger om det 

berörda området. Beräkningsmodeller från dessa författningar insamlades även för att sedan 

användas i detta arbete. 

 

4.2 Datainsamling 
För att besvara frågeställningen har det varit nödvändigt att samla in viss relevant information 

om Clas Ohlsons sortiment, produkter samt utformningen av DC. För att samla in den här 

informationen har ett flertal metoder använts. Dessa metoder redovisas nedan.  

 

4.2.1 Studiebesök 

För att samla in behövlig information om utformningen av DC och skapa en grundlig förståelse 

av verksamheten som bedrivs, genomfördes ett flertal studiebesök till DC. Under 

studiebesöken genomfördes okulära undersökningar av lagret och ostrukturerade intervjuer i 

form av personlig kontakt med representanter från Clas Ohlson. Under dessa studiebesök 

samlades även relevant information så som bygghandlingar in från representanter från Clas 

Ohlson.  

 

4.2.2 Produktinformation 

För att kunna få en uppfattning om vilken approximativ förbränningsvärme som kan förväntas 

från respektive produktkategori, har information från de åtta produktkategorier inom DC 

inhämtats. Den approximativa förbränningsvärmen kan förklaras som den energi per massa 

som förväntas frigöras vid förbränning av respektive produktkategori. För produktkategorierna 

Hem, Fritid, El, Bygg, Multimedia och Jul, har en stickprovsundersökning genomförts. För den 

sjunde produktkategorin, Reservdelar, har ingen specifik produktinformation inhämtats. 

Produktkategorin innehåller precis som det låter reservdelar för de övriga kategorierna. Ingen 

specifik produktinformation kommer därför samlas in från den här kategorin, däremot kommer 

den approximativa förbränningsvärmen tas fram genom att beräkna medelvärdet av 

kategorierna Hem, El, Bygg och Multimedia.  

 

Den åttonde produktkategorin Övrigt, innehåller endast tre produkter, därmed har 

produktinformation insamlats för samtliga produkter inom kategorin.  

 

Av de sex produktkategorier som undersöktes med stickprovsundersökning, valdes två till fem 

produkter slumpmässigt ut från respektive underkategori. För en visuell förklaring av 
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produktkategorier, underkategorier och valprocessen för produkter inom respektive 

underkategori se Figur 1.  

 
Figur 1 - Clas Ohlsons produktkategorisering samt valprocessen för produkter inom respektive underkategorier. 

Från de undersökta produkterna har information om deras vikt och de material som produkten 

är bestående av insamlats. Produktvikt har hämtats från Clas Ohlsons hemsida. 

 

När Clas Ohlson inte angivit något specifikt material har sökningar efter produktblad för den 

specifika produkten genomförts. Om det inte har gått att finna något produktblad har personal 

från Clas Ohlsons produktavdelning kunnat vara behjälpliga. Det har även gått att finna 

information om olika produkters material genom litteratur samt hemsidor på internet. Om delar 

eller hela produkten har tydligt visat sig innehålla obrännbart material har ingen ytterligare 

undersökning genomförts för det specifika obrännbara materialet. Istället har de obrännbara 

materialen benämnts som “obrännbart material”.  

 

En stor del av Clas Ohlsons produkter består av olika sorters plaster. På Clas Ohlsons hemsida 

framgår det för en större del av produkterna vilket material produkten består av men för en del 

av produkterna framgår det inte utifrån hemsidan. Dessa plaster och deras effektiva 

förbränningsvärme presenteras i Bilaga B. En hemsida som har varit till stor hjälp i 

identifieringen av ett flertal plastprodukter är Naturskyddsförening (u.å.b) som har publicerat 

en beskrivning över vanliga användningsområden för ett flertal plaster. Andra plasttillverkares 

hemsidor har varit behjälpliga i arbetet, dessa nämns i senare avsnitt. 

 

Eventuella batterier som förekommer i produkterna har bortsetts. Litiumbatterier är en vanligt 

förekommande batterityp inom produkter och enligt litteraturen som presenteras i avsnitt 5.4 

Litiumbatterier i elektronikprodukter, har batteritypen ingen större bidragande faktor till 

brandenergin.   

 

Efter det att tillverkningsmaterialet har blivit fastställt, bestäms den procentuella viktandelen 

av respektive material. Till viss del har det gått att finna dessa uppgifter i produktblad eller 
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liknande, men till stor del bygger det på egna antaganden. Dessa antaganden har gjorts med 

hjälp av diverse litteraturer och hemsidor. För de produkter som består av flera olika material 

men det ena materialet utgör endast en liten del av den procentuella produkten, har det 

materialet valts att försummas.  

 

4.2.3 Materialegenskaper 

Utöver den information som redan inhämtats, kvarstår det att inhämta information om 

materialegenskaperna för de material som produkterna består av. Närmare bestämt behövs 

materialegenskapen effektiv förbränningsvärme som kortfattat kan beskrivas som den absoluta 

brandenergin per massa ett material kan frigöra vid förbränning. Majoriteten av den effektiva 

förbränningsvärmen för de olika materialen har hämtats från Boverkets allmänna råd om 

brandbelastning, BBRBE (Boverket, 2013). För de material som inte funnits i BBRBE har även 

andra referenser används, där bland annat rapporter, böcker och hemsidor som redovisas i 

teorin. Hur noggrant den effektiva förbränningsvärmen har blivit angiven, har varierat från 

källa till källa. BBRBE har angivit förbränningsvärmen men två värdesiffror (Boverket, 2013). 

För enhetlighetens skull har därför samtliga värden för förbränningsvärme avrundats till 

närmaste heltal vid användning i beräkningar.    

 

4.2.4 Dimensionerande brandbelastning  

För att kunna dimensionera och fastställa en förväntad brandbelastning är informationen om 

byggnadens dimensioner viktig. Även information om mängden brännbart material som finns 

i byggnaden är viktig att fastställa.  

 

Eftersom mängden produkter som lagras i lagerbyggnader och dess förbränningsvärme kan 

variera behövs brandenergins statistiska parametrar bestämmas för att kunna ta fram den 

dimensionerande brandbelastningen för DC. För att kunna göra detta insamlades ett historiskt 

datamaterial över produktkategorierna i DC. Där materialet som insamlades bland annat visade 

massan produkter inom respektive produktkategori, för ett flertal tidpunkter under ett längre 

tidsspann. Antalet tidpunkter och längden av det undersökta tidsspannet, bestämdes utifrån vad 

som var tillgängligt. Det historiska datamaterialet insamlades från Clas Ohlsons egna 

databaser. Där datamaterialet blev tillhandahållet via personlig kommunikation, från IT 

arkitekten, Stefan Sunnerberg från Clas Ohlson.  

 

4.3 Behandling av datamaterial  

Datamaterialet har sedan behandlats för att kunna producera eftersökta variabler utifrån 

frågeställningen. De metoder som har används för att producera dessa variabler redovisas 

nedan. 

 

4.3.1 Produktkategoriers approximativ förbränningsvärme  

För att kunna beräkna en approximativ förbränningsvärme, för respektive produktkategori, 

måste först varje produkts enskilda brandenergi och vikt beräknas.  
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När all information om respektive utvald produkts vikt och uträknade brandenergi är insamlad 

summeras dessa två variabler separat för de utvalda produkterna inom respektive 

produktkategori. Sedan tas en approximativ förbränningsvärme för respektive produktkategori 

fram.     

 

För att beräkna förbränningsvärmen summeras som tidigare nämnt den totala brandenergin för 

de utvalda produkterna per respektive produktkategori. Därefter divideras den med den totala 

vikten för de utvalda produkterna inom respektive produktkategori. Vilket slutligen ger en 

förbränningsvärme för respektive kategori, angiven i MJ/kg. Se Figur 2 för visuell förklaring 

av framtagandet av produktkategoriers approximativa förbränningsvärme, utifrån de utvalda 

produkterna från respektive underkategori.  

 
Figur 2 - Förklaring av framtagandet av produktkategoriers approximativa förbränningsvärme. Se Figur 1 för förklaring av 

symboler.  

Den approximativa förbränningsvärmen för kategorin Reservdelar, har antagits varit 

medelvärdet av den approximativa förbränningsvärmen för kategorierna Hem, El, Fritid, Bygg 

och Multimedia.  

 

Kategorin Övrigt består som tidigare nämnts av endast tre produkter. Den approximativa 

förbränningsvärmen för kategorin har antagits vara medelvärdet av dessa tre produkters 

effektiva förbränningsvärmen.  

 

Anledningen varför den approximativa förbränningsvärmen är beräknad utifrån medelvärdet 

av det insamlade underlaget och inte medianvärdet, är eftersom det kan anses vara ett 

konservativt antagande vid högerförskjutna fördelningar enligt Zheng (2017). Med en 

högerförskjuten fördelning menas att svansen av fördelningen är längre på högersidan än på 

vänstersidan och att medelvärdet är närmare den första kvartilen än den tredje kvartilen 

(Siyavula, u.å.). Det är rimligt att anta att den approximativa förbränningsvärmen är 

högerförskjuten eftersom den kan förväntas anta värden kring noll och uppåt i stor utsträckning.  
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4.3.2 Beräkning av brandenergin och brandbelastningen 

Istället för att utgå ifrån ett generellt värde för den specifika byggnadstypen, som härstammar 

ifrån undersökningar av ett urval från en population, har den enskilda byggnaden studerats över 

tid, för att ta fram en representativ brandbelastning för den undersökta byggnaden.  

  

För att bestämma brandbelastningen har brandenergins fördelning över tid utifrån det historiska 

datamaterialet beräknats och studerats. Brandenergin har beräknats för samtliga tidpunkter ur 

det historiska datamaterialet. Den totala brandenergin är produktkategoriernas summerade 

brandenergi. Kategoriernas brandenergi är beräknad med hjälp av Ekvation 1 och den 

approximativa förbränningsvärmen. För att sedan visa fördelningen av brandenergi över tid har 

de olika tidpunkternas brandenergi plottats på ett histogram.    

  

Därefter placeras de tre vanligast förekommande fördelningskurvorna normalfördelning, 

lognormalfördelning och Gumbelfördelning på histogrammet. Lognormal- och 

Gumbelfördelning är vanligt förekommande vid beskrivning av laster medan 

normalfördelningen är den vanligaste fördelningen generellt. Dessa jämförs sedan via 

okulärundersökning med histogrammet för att avgöra vilken fördelningskurva som bäst 

överensstämmer. Fördelningskurvorna bygger på ett flertal formparametrar kopplade till bland 

annat medelvärdet och standardavvikelsen enligt Joint Committee on Structural Saftey (2001).  

  

Formeln till den bäst överensstämmande fördelningskurvan har sedan används för att beräkna 

den förväntade brandenergin vid den 80e-precentilen. Enligt Boverket (2013) är den 80e-

percentilen är ett representativt värde vid analytisk dimensionering.  

  

4.3.3 Korrigering av historiskt datamaterial 

Historiskt datamaterial för den totala massan av produkter inom DC blev tilldelad författarna 

av en representant från Clas Ohlson. Representanten upplyste dock författarna om att materialet 

i vissa fall saknade tillräcklig information för analysen. Databasen som användes för att ta fram 

materialet saknade nämligen viss produktinformation på ett flertal unika produkter. 

Representanten kunde även presentera andelen av produkter som saknade produktinformation 

inom databasen, för två tidpunkter. Där en av tidpunkterna var bland de äldsta datumen och en 

bland de senaste datumen från det historiska datamaterialet. Se avsnitt 5.1.2 Historiskt 

datamaterial, för en fullständig presentation av datamaterialet.  

 

För att kompensera dessa brister i materialet har författarna valt att höja och korrigera det 

historiska datamaterialet. Vilket resulterade i ett estimerat datamaterial, som sedan använts i 

fortsatta beräkningar. Antaganden har gjorts gällande utvecklingen av andelen av de produkter 

som saknar produktinformation inom databasen, där utvecklingen har antagits vara linjär 

mellan de två tidpunkterna som undersökts. Därefter har det äldsta värdet korrigerats med den 

tilldelade andelen från det äldsta datumet. Underlaget har sedan korrigerats linjärt till det 

senaste värdet ur dataunderlaget. Där det senaste värdet korrigerat med andelen ur den senaste 

tidpunkten som undersöktes av representanten från Clas Ohlson. För att justera materialet 

divideras alltså varje datapunkt med dess justeringsvärde.  
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5 Teori 
Följande kapitel förklarar hur Clas Ohlsons sortiment och produktsortering ser ut inom DC. 

Därefter förklarar det närmare hur brandbelastning tas fram utifrån brandenergi och effektiv 

förbränningsvärme. Kapitlet presenterar också materialparametrar för ett flertal olika 

produkter. 

 

5.1 Clas Ohlsons sortiment 
Clas Ohlson har ett väldigt brett sortiment och följer den enkla regeln ”Vi brinner för att 

förenkla livet i varje hem.” (Clas Ohlson, 2018a). Regeln ger en bild av vilken typ av sortiment 

de inriktar sig på och Clas Ohlsons sortiment delas upp i sex huvudkategorier, Hem, El, Fritid, 

Bygg, Multimedia och Reservdelar. En annan kategori som dyker upp på deras hemsida när 

det börjar närma sig jul är kategorin Jul (Clas Ohlson, 2018b). Clas Ohlson har i dagsläget cirka 

15 000 olika produkttyper i deras sortiment. 

 

Utöver de tidigare nämnda produktkategorierna finns det en extra kategori med produkter som 

lagras inom DC. Kategorin står inte nämnd på Clas Ohlsons hemsida utan består av produkter 

som inte går att köpa på Clas Ohlsons hemsida eller i butiker, men det är fortfarande produkter 

som är viktiga för Clas Ohlsons verksamhet. Produkterna som ingår i kategorin Övrigt är 

plastlådor, plast lastpallar samt Clas Ohlson-kataloger. 

 

5.1.1          DC, distributionscentral 

DC har en golvarea på ungefär 77 000 m2 och består av ett flertal olika delar. Det finns en 

kontorsdel, två matsalar, omklädningsrum för arbetare och sen en lagerdel. Till byggnaden 

finns två höglagerbyggnader som är utmärkta som D och H i Figur 3. Takhöjden i höglager D 

är 30 meter och takhöjden i höglager H är 40 meter (Clas Ohlson, 2018c). 

 

 
Figur 3 - Flygbild över DC, bild från Clas Ohlson. 
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5.1.2 Historiskt datamaterial 

Inom DC förvaras flera ton av Clas Ohlsons produkter. För att kartlägga hur produkternas vikt 

varierar har ett datamaterial tagits fram som visar hur mängden produkter varierar över tid, 

Tabell 6 i Bilaga A. I datamaterialet, som sträcker sig från 2011 till 2018 och visar lagrets 

innehåll den sista dagen varje månad, redovisas den totala förpackningsvikten av produkterna 

inom DC. Med förpackningsvikt menas vikten av produkten i sin förpackning. Datamaterialet 

är uppdelat så man kan se information för varje produktkategori; Hem, El, Fritid, Bygg, 

Multimedia, Jul, Reservdelar och Övrigt.  

 

Vid framtagandet av datamaterialet, noterades att vissa produkter saknade produktinformation 

som har betydelse för den här undersökningen. För ett flertal av de produkter som fanns i Clas 

Ohlsons databas saknades förpackningsvikten. Den 31 oktober 2012, saknades det 

produktinformation för ungefär 2 600 unika produkter, av de totala 23 000 antal produkter som 

fanns i lagret vid den tidpunkten. Den 31 oktober 2018, saknades istället 700 unika produkter 

av de totala 26 000 antal produkter i lagret. Förpackningsvikten för de produkter som saknar 

produktinformation, antas ha förpackningsvikten noll i datamaterialet.  

 

5.2 Brandbelastning och beräkningar 
Brandbelastning är en viktig parameter när det kommer till förståelse av brandförlopp och 

brandutveckling. Det är även en viktig variabel under dimensionering av byggnaders 

brandskydd. I följande avsnitt beskrivs hur brandbelastning bestäms och hur parametrarna 

brandenergi och effektiv förbränningsvärme är kopplade till brandbelastning.  

 

5.2.1 Brandenergi 
Brandenergin, 𝑄, är den totala energin som kan frigöras genom förbränning av alla brännbara 

material i ett bestämt område och utrycks som  (Karlsson & Quintiere, 1999). Brandenergi 

beräknas enligt följande formel (Boverket, 2013): 

𝑄 = ∑ 𝑀𝑖𝐻𝑢𝑖(𝑚𝑖)  [MJ]  Ekvation 1 

Där 𝑀𝑖 är mängden brännbart material, 𝐻𝑢𝑖 den effektiva förbränningsvärmen och 𝑚𝑖 är en 

koefficient för förbränningsbeteende. Förbränningsbeteende påverkas främst av 

förbränningsegenskaper, geometriska egenskaper och brandens position i brandrummet. 

Utöver dessa kan även ventilationsförhållande påverka förbränningsbeteendet. Om 

förbränningsbeteendet inte är känt bör koefficienten (mi) bli satt till 1,0. (Boverket, 2013) 

 

Brandenergi kategoriseras som variabel brandenergi. Detta omfattar brännbart material som till 

mängd och förbränningsbeteende kan variera under byggnadens livslängd (Boverket, 2013).  

 

5.2.2 Förbränningsvärme 

Under idealiska förhållanden vid en fullständig oxidation (syresättning), kan den värmemängd 

som frigörs från ett brinnande föremål av ett visst material mätas i form av effektiv 

förbränningsvärme, 𝐻𝑢𝑖. Varje grundämne avger en bestämd mängd förbränningsvärme och 
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den uttrycks som [MJ/kg] och används för att beräkna brandbelastning. (Räddningsverket, 

1996) 

 

5.2.3 Brandbelastning 

Brandbelastning, 𝑞, definieras som brandenergi per areaenhet och är angiven i [MJ/m2]. 

Brandbelastning kan antingen vara angiven i brandenergi per omslutningsarea eller 

brandenergi per golvarea (Karlsson & Quintiere, 1999).  

 

Inom Sverige definieras brandbelastning som brandenergi per golvarea inom ett bestämt 

utrymme. Vid dimensionering av brandskydd väljs en dimensionerande brandbelastning 𝑞𝑑 för 

att bedöma strukturpåverkan vid brandteknisk dimensionering. För att bestämma den 

dimensionerande brandbelastningen kan antingen förenklad eller analytisk dimensionering 

användas av byggherren. (Boverket, 2013)  

 

För att bestämma brandbelastningen genom förenklad dimensionering använder man sig av 

tabelldata från Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning. Där brandbelastningen 

är bestämd utifrån olika verksamheter. Enligt den här metoden förväntas brandbelastningen för 

lager vara lika med eller högre än 1 600 MJ/m2. (Boverket, 2013) 

 

Analytisk dimensionering innebär att projektören verifierar att brandskyddet uppfyller 

föreskrifterna genom kvalitativ bedömning, scenarioanalys, kvantitativ riskanalys eller 

motsvarande metoder. (Frantzich, De Korostenski, & Marberg, 2017) 

 

Boverket (2013) presenterar en beräkningsmetod som bör användas vid analytisk 

dimensionering av brandbelastning. Där brandbelastningen härleds ur följande formel: 

 

𝑞 =  
1

𝐴
 ∑ 𝑀𝑖𝐻𝑢𝑖(𝑚𝑖) = ∑ 𝑞𝑖 [MJ/m2]   Ekvation 2 

 

Där 𝐴 är golvarean i det bestämda utrymmet. Vid variabel brandenergi införs det karaktäristiska 

värdet, qki, generellt sett i beräkningarna och motsvarar en specifik fraktil ur ett statistiskt 

material. För data som representeras av en normalfördelning specificeras det karaktäristiska 

värdet som: 

 

𝑞𝑘𝑖 = 𝑞𝑛𝑖(1 + 𝑘𝑉𝑞𝑖)    [MJ/m2]  Ekvation 3 

 

Där 𝑞𝑛𝑖 är den förväntade (nominella) brandbelastningen, 𝑘 är fraktilfaktorn och 𝑉𝑞𝑖 är 

variationskoefficienten av det statistiska materialet. För data som representeras av en 

lognormalfördelning specificeras det karaktäristiska värdet som: 

 

𝑞𝑘𝑖 = 𝑞𝑛𝑖𝑒𝑥𝑝 (𝑘√𝑙𝑛(𝑉𝑞𝑖
2 + 1)) [MJ/m2]  Ekvation 4 
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Det värde som väljs för den dimensionerade brandbelastningen vid brandteknisk 

dimensionering, bör ge utrymme för osäkerhet. Det utvalda värdet ska motsvara 80e-

percentilen ur ett representativt statistikmaterial. (Boverket, 2013).    

 

5.3 Materialegenskaper 
I det nästkommande avsnittet presenteras den effektiva förbränningsvärmen för olika 

standardmaterial. I det efterföljande avsnittet kommer förbränningsvärmen för olika plaster 

som använts inom arbetet att presenteras. Även vilka produkttyper som innehåller dessa plaster 

kommer att presenteras.   

 

5.3.1 Effektiv förbränningsvärme för standardmaterial 

Boverket (2013) beskriver att det effektiva förbränningsbeteendet kan bestämmas enligt 

standarder som exempelvis ISO 1716:2002.  Boverket presenterar även några exempel på 

förbränningsvärme från ISO 1716:2002, dessa värden går att se i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1 - Effektiv förbränningsvärme för brännbara material. Värden hämtade från (Boverket, 2013). 

Fasta material MJ/kg 

Cellulosamaterial annat än trä (kläder, bomull, papper, kartong, silke, 

halm, ull) 

20 

Kol (antracit, träkol) 30 

Trä 18 

Kemikalier MJ/kg 

Alkener (etylen, propylen, buten) 45 

Alkoholer (metanol, etanol, etylalkohol) 30 

Aromater (benzen, toluen) 40 

Bränslen (bensin, diesel) 45 

Paraffiner (metan, etan, propan, butan) 50 

Ren kolväteplast (polyetylen, polystyren, polypropylen) 40 

Annat MJ/kg 

ABS (plast) 35 

Bitumen, asfalt 40 

Gummidäck 32 

Läder 20 
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Linoleum 20 

Polyester (Plast) 30 

Polyisocyanat, polyisocyanerat och polyuretan (plast) 25 

Polyvinylklorid, PVC (plast) 20 

 

I Tabell 2 presenteras material och deras förbränningsvärmen som är väsentliga för detta arbete, 

men som inte presenteras i Boverkets allmänna råd (2013:11) om brandbelastning.  

En uppskattning av den effektiva förbränningsvärmen för TPE har gjorts då det inte har gått att 

få fram på något annat vis. Uppskattningen är gjord utifrån den effektiva förbränningsvärmen 

för de övriga plasterna som presenteras i Tabell 1 och EPDM Gummi som presenteras i      

Tabell 2. 

Tabell 2 - Effektiva förbränningsvärmen för Jute, EPDM Gummi och TPE. 

Material MJ/kg 

Jute 0,0175 (Sanyal, 2016) 

EPDM Gummi 47 (Steinberg, Newton, & Beeson, 2000) 

TPE 35 

 

Utöver de produktmaterial som redan presenterats, är en stor andel av produktmaterielen inom 

detta arbete olika sorters plast.  

Sedan 50-talet har plastproduktionen ökat enormt och deras användningsområde är väldigt 

brett. Plast är egentligen en stor grupp av olika material. Deras egenskaper kan vara väldigt 

varierande genom att vara starka och hårda som ett gräsklipparskal eller mjuka och böjliga som 

en fiskelina (Naturskyddsföreningen, u.å.a). Produkterna inom Clas Ohlsons sortiment 

innehåller ett flertal olika plaster. Dessa plaster har olika egenskaper och deras effektiva 

förbränningsvärme presenteras i tabellerna Tabell 7 - Tabell 16 i Bilaga B. I varje tabell har 

även vanliga produkter som är tillverkade av just det materialet blivit listade. Produkternas 

material har hämtats från Clas Ohlsons hemsida men också från andra hemsidor som finns 

källhänvisade i tabelltexterna.  

 

5.4 Litiumbatterier i elektronikprodukter  
Litiumbatterier används vanligen som en energikälla för bärbara elektronikprodukter. 

Litiumbatterier har en signifikant längre livslängd än vanliga alkaliska batterier. (Techwalla, 

2018). Clas Olsson har produkter som innehåller litiumbatterier. Av de produkter som behöver 

någon typ av energikälla så varierar det om dessa förvaras med eller utan batterier. Det varierar 

även om dessa batterier är laddade och hur laddade de är vid förvaring. (M. Lööf & J. Dofs, 

personlig kommunikation, 29 oktober 2018). 
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Lyon och Walters (2016) genomförde en studie där ett flertal tester på fyra mindre cylindriska 

litium jon batterier, av dimensionen 18 mm i diameter och 65 mm i höjd undersöktes i 

brandsyfte. Övrig information om batterierna går att se i Tabell 3, som är tagen ur Lyon och 

Walters rapport. 

 
Tabell 3: Beskrivning från Lyon och Walters (2016) rapport som visar parameter för batterierna som användes i testerna 

 

Genom sina tester kom Lyon och Walters (2016) fram till att den totala brandenergin som 

frigörs vid en total kortslutning, går att beskriva med följande formel.  

 

∆𝐻𝑓 = 1,12 + 2,49 ∗ 𝐸 − 0,018 ∗ 𝐸2 [kJ]            Ekvation 5 

 

Där E står för den lagrade elektriska energin. Vilket är cell potentialen, ε gånger laddning 

graden, Z för batteriet. Laddningsgraden är alltså 0 % om batteriet är urladdat och 100 % om 

det är fulladdat. En sammanställning av resultatet från deras tester går att se i Tabell 4. 



   

 

18 

 

Tabell 4: Resultatsammanställning från Lyon och Walters (2016) rapport. 

 
 

Genom att ta frigörelse-brandenergin från Tabell 4 och dividera med respektive batterivikt från 

Tabell 3 ges en maximal brandenergin per batterivikt. Vilket blir ungefär 1,85 MJ/kg vilket är 

ett lågt värde i förhållande till övriga förbränningsvärmen och kommer därför inte inkluderas i 

kommande beräkningar.   
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6 Resultat 
Resultatet är indelat i fem delar. Den första delen visar resultatet av det uträknade 

förbränningsvärmen för respektive kategori. Den andra delen visar resultatet av 

viktfördelningen inom DC. Den tredje delen visar den totala brandenergin som finns inom DC 

och den fjärde och femte delen presenterar resultatet av brandenergin och brandbelastningen 

som finns inom DC vid den 80e-percentilen. 

 

6.1 Approximativ förbränningsvärme för respektive kategori 
Produkterna som är slumpmässigt utvalda från Clas Ohlsons produktkategorier Hem, Fritid, 

El, Bygg, Multimedia och Jul är detaljerat listade i Bilaga C. Där den beräknade brandenergin 

för respektive produkt även är listad och har beräknats med Ekvation 1. 

 

För att bestämma den approximativa förbränningsvärmen för kategorin Reservdelar 

beräknades medelvärdet av de övriga kategoriernas approximativa förbränningsvärme, 

exklusive kategorierna Jul och Övrigt. Samtliga kategoriers approximativa förbränningsvärme 

presenteras i Tabell 5. Eftersom kategorin Reservdelar endast utgör en väldigt liten andel av 

samtliga kategoriers vikt är det inte nödvändigt att ta hänsyn till vikten från respektive kategori 

vid följande beräkningen.  

 

Förbränningsvärme för Reservdelar 

 

31,683 + 24,467 + 14,402 + 10,211 + 20,788

5
= 20,310 𝑀𝐽 𝑘𝑔⁄  

 

Den approximativa förbränningsvärmen för kategorin Övrigt bestämdes genom att beräkna 

medelvärdet av lastpallarnas, Clas Ohlsons-katalogernas och plastlådornas effektiva 

förbränningsvärme. Lastpallarna är tillverkade av 30% obrännbart material och 70% PE vilket 

medför att lastpallarnas förbränningsvärme är 0,7 ∙ 40 = 28 MJ/kg. Katalogerna är tillverkade 

av papper med en förbränningsvärme på 20 MJ/kg och plastlådorna är tillverkade av PE med 

en förbränningsvärme på 40 MJ/kg. Den approximativa förbränningsvärmen för kategorin 

Övrigt blir där med följande.  

 

Förbränningsvärme för Övrigt 

 

28 + 20 + 40

3
= 29,333 𝑀𝐽 𝑘𝑔⁄  

 

Den approximativa förbränningsvärmen för produktkategorierna Hem, El, Fritid, Bygg, 

Multimedia och Jul har beräknats enligt avsnitt 4.3.1. Resultatet för alla kategorierna visas i 

Tabell 5. 
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Tabell 5: Sammanställning av de slumpmässigt utvalda produkterna från respektive kategori. 

Kategori Total 

brandenergi 

[MJ] 

Total vikt  

[kg] 

Antal 

slumpmässigt 

utvalda 

produkter 

Approximativa effektiva 

förbränningsvärme 

[MJ/kg] 

Hem  1119,592 35,337 38 st 31,683 

El 502,098 34,863 41 st 14,402 

Fritid 1597,490 65,291 37 st 24,467 

Bygg 474,046 46,423 51 st 10,211 

Multimedia 337,612 16,241 33 st 20,788 

Jul 544,761 24,589 14 st 22,155 

Reservdelar - - - 20,310 

Övrigt - - - 29,333 

 

I Figur 4 går det att se att förbränningsvärmemedelvärdet för de olika kategorierna planar ut ju 

fler produkter som inkluderas. Utplaningen ser ut att stämma för samtliga kategorier förutom 

för Multimedia och Jul.  

 
Figur 4 – Diagrammet visar hur medelvärdet hos de olika produktkategoriernas förbränningsvärme planar ut.  

De stora topparna och dalarna är resultatet av förhållandevis tunga produkter som får en stor 

påverkan på medelvärdet, när endast ett fåtal produkter har undersökts. Deras effekt avtar allt 

eftersom fler produkter tas in i beräkningarna, som man kan se om man följer x-axeln.   

 

6.2 Viktfördelning av produkter som lagrats inom DC 
Den totala vikten av alla produkter som lagras inom DC mellan åren 2011 och 2018 enligt det 

historiska materialet och de kompenserade historiska materialet presenteras i Figur 5. 
 

Som tidigare nämnt i avsnitt 4.2.4 Dimensionerande brandbelastning, saknades 

förpackningsvikterna för ett flertal produkter som är av betydelse för den här undersökningen. 
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För att estimera de faktiska värdena beräknas först andelen produkter som saknade variabeln 

förpackningsvikt, vid de två undersökta tillfällena.  

 

2 600 23 000⁄ = 0,1130 → 88,70 % av produkterna har komplett produktinformation.   

 

700 26 000⁄ = 0,0269 → 97,31 % av produkterna har komplett produktinformation.   

 

Skillnaden mellan dessa två värden, har fördelats linjärt för att trappa upp underlaget, där 

skillnaden har jämnt fördelats på de olika mätpunkterna i underlaget. De kompenserade 

vikterna presenteras i Figur 5 tillsammans med det ursprungliga historiska materialet över 

vikten av produkter lagrade inom DC. 

 
Figur 5 – Vikten av produkter inom DC i slutet av varje månad från 2011 till 2018, enligt det historiska materialet och det 

kompenserade historiska materialet. 

 

6.2.1 Viktfördelning av produktkategorier 

Utifrån det tillhandahållna historiska datamaterialet, har ett medelvärde och viktfördelning för 

de olika kategorierna tagits fram i procent och presenteras i Figur 6.  
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Figur 6 – Medelvärde av viktfördelning för de olika kategorierna utifrån det historiska datamaterialet uttryckt i procent.   

6.3 Brandenergin inom DC 
För att beräkna brandenergin har Ekvation 1 använts. Den framtagna approximativa 

förbränningsvärmen (Tabell 5) och viktfördelningen (Figur 6) har använts i beräkningarna. I 

Figur 7 visas fördelningen av brandenergin för samtliga produktkategorier.  

 

 
Figur 7 – Figuren visar de olika produkternas brandenergifördelning uttryckt i procent.  

Ett histogram över den beräknade brandenergin inom DC för slutet av varje månad sedan 2011 

till 2108 presenteras i Figur 8. För att beräkna brandenergin har samtliga kategoriers 

brandenergi summerats för respektive månad. Där den relativa frekvensen ligger på y-axeln 
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och histogrammet har åtagit intervall av samma storlek, som sammanlagt täcker hela 

materialet.   

 
Figur 8 – Histogram över brandbelastning från produkter inom DC under perioden 2011 till 2018. 

 

6.3.1 Lämplig fördelningskurva 

För att få fram den fördelningskurva som lämpligast passar in, placeras en normal-, en Gumbel- 

och en lognormalfördelningskurva på histogrammet i Figur 9. 

 
Figur 9  Normal-, Gumbel- och lognormalfördelningskurvorna placerade på histogrammet. 
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I Figur 10 presenteras samma underlag som i Figur 9 fast istället med fördelningsfunktioner, 

det som även kallas för kumulativ fördelning. I Figur 10 går det att avläsa att 

normalfördelningen är den fördelning som bäst överensstämmer med datamaterialet som en 

helhet. Vid den 80e-percentilen överensstämmer även normalfördelningen bäst med 

datapunkterna.  

 
Figur 10 – Normal-, Gumbel- och lognormalfördelningskurvorna placerade kumulativt på underlaget från Figur 9. 

 

6.4 Beräkning av brandenergi och brandbelastningen för DC 
Då normalfördelningen bäst överensstämmer med materialet används Ekvation 3 istället för 

Ekvation 4 för att få fram det karaktäristiska värdet. Från beräkningarna tas medelvärdet och 

standardavvikelsen fram för brandbelastningen. Dessa värden är 201 443 633 MJ respektive 

32 301 157 MJ. Den karaktäristiska brandenergin för DC blir då enligt Ekvation 3:  

 

 𝑄𝑘𝑖 = 201 443 633(1 + 0,8 ∗ 0,160) = 227 284 559 𝑀𝐽 

 

där variationskoefficienten togs fram genom att dividera standardavvikelsen med medelvärdet 

för brandbelastningen enligt följande: 

𝑉𝑞𝑖 =
32 301 157

201 443 633
= 0,160 

 

Den karakteristiska brandbelastningen per kvadratmeter golvarea blir då enligt Ekvation 2: 

 

𝑞𝑛𝑖 =
227 284 559

77 000
= 2952 𝑀𝐽/𝑚2 

 

där den tidigare beräknade karakteristiska brandbelastningen och DC:s golvarea enligt Clas 

Ohlson (2018c) använts.   
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7 Analys och diskussion  
Hur fördelar sig förbränningsvärmen och brandenergin mellan kategorierna samt vad för 

brandbelastning kan förväntas i DC? Vilka styrkor och svagheter har metoden samt vart 

tillämpas den lämpligast i framtiden? Dessa frågor har legat till grund för analysen och 

diskussionen i detta kapitel.  

 

7.1 Produktkategoriernas approximativa förbränningsvärme  
Vid beräknandet av brandbelastningen insåg vi precis det Ingasson (2001) menade, att vad för 

typ av saker som lagras inne i byggnaden och deras materialegenskaper är av stor vikt. Det 

märks väldigt tydligt om man jämför de olika kategoriernas brandenergier med varandra från 

Figur 7. Hade fler produkter varit obrännbara som många produkter i kategorin Bygg var, hade 

den totala brandenergin för DC varit avsevärt längre. 

  

Stickprovsundersökningen som gjordes resulterade i att totalt 214 produkter undersöktes. Som 

tidigare nämnt består Clas Ohlsons sortiment av ungefär 15 000 unika produkter. De utvalda 

produkterna utgör ungefär 1,4 procent av det totala antalet produkter. Detta kan ses som en 

väldigt liten andel och kan i första anblick inte antas vara godtagbart. Det påminner lite om 

undersökningen som Nilsson (1970) gjorde när han undersökte 120 slumpmässigt utvalda 

lägenheter. I det stora hela är det också en väldigt liten andel i jämförelse med hur många 

lägenheter som finns i hela Sverige. Men Figur 4 visar medelvärdena för de olika kategoriernas 

förbränningsvärme och för nästan alla kategorierna planar medelvärdet mer eller mindre ut sig 

ju fler produkter som inkluderas. Det tyder därför på att antalet utvalda produkter som 

undersökts för just dessa kategorier kan anses vara godtagbart. 

  

Två av kategorierna i Figur 4 planer dock inte ut på samma sätt som de övriga kategorierna och 

det är kategorierna Jul och Multimedia. Kategorin Jul är den kategori som innehåller minst 

antal produkter och även den kategorin med minst antal undersökta produkter. Detta är 

troligtvis anledningen till att medelvärdena för kategorin Jul ser ut som de gör. Multimedia 

planar inte ut som de övriga kategorierna heller. Kurvan minskar sakta i takt med att fler 

produkter inkluderas. Vilket tyder på att medelvärdet inte helt har ställt in sig än. Medelvärdet 

för kategorin skulle förmodligen bli bättre om fler produkter togs med i undersökningen.  

 

Zheng (2017) menar på att det kan vara ett konservativt antagande att använda sig av 

medelvärde istället för medianvärdet då fördelningen är skev åt höger. Vi har dock inte 

genomfört någon djupare undersökning av fördelningen inom kategorierna, det finns därför en 

möjlighet att inte alla kategorier är skeva åt höger. Vilket skulle eventuellt resultera i att ett 

medianvärde hade varit lämpligare att använda. Detta förväntas dock inte resultera i några 

markanta skillnader.  

  

Det går inte med säkerhet att anta att den insamlade produktinformationen för respektive 

produkt, överensstämmer med verkligheten. Bristfällig information, feltolkningar och felaktiga 

antaganden, av den insamlade produktinformationen, kan både generera antingen en lägre eller 

högre brandenergi för den enskilda produkten. Det kan även argumenteras för att dessa 
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felkällor till viss del kan kvittera ut varandra, då ett stort antal produkter undersökts. Antalet 

produkter skulle självklart kunna vara större och produkterna skulle även ha kunnat undersökas 

mer i detalj. Detta ansågs dock inte möjligt med den eftersträvade storleken på detta arbete.  

  

Utifrån den information som tillhandahölls om produktkategorin Övrigt, innehöll den endast 

lastpallar, plastlådor samt Clas Ohlsons kataloger. Utifrån endast det kan den framtagna 

förbränningsvärmen anses vara representativ. Det finns dock en viss osäkerhet om den 

tillhandahållna informationen verkligen överensstämmer med verkligheten. Då kategorin utgör 

en stor andel av den totala viken inom DC kan det vara av intresse att undersöka det här djupare 

framledes. I dagsläget har det inte varit möjligt att undersöka. Det framgick heller inte hur stor 

andel dessa tre produkterna utgör i den totala massan för kategorin vilket gör det svårt att 

beräkna ett mer exakt förbränningsvärme.  

  

Den approximativa förbränningsvärmen för kategorin Reservdelar, togs fram genom att 

beräkna medelvärdet av kategorierna Hem, El, Fritid, Bygg och Multimedia. Metoden som 

användes för att fastställa förbränningsvärmen för kategorin anses godtagbar. Det antagandet 

kan göras på grund av att produkterna i kategorin Reservdelar var så pass lika produkterna i 

övriga kategorier.  

  

7.2 Vilken produktkategori utgör högst förbränningsvärme och brandenergi 
Utifrån sammanställningen av produktkategoriernas brandenergifördelning, som kan ses i 

Tabell 5, ser man tydligt att Fritid har störst bidragande faktor till den totala brandenergin. 

Anledningen till att Fritid har den störst bidragande faktorn är en kombination av den höga 

approximativa förbränningsvärmen och den höga viktandelen. Produktkategorin består av 

mycket plast som har en hög effektiv förbränningsvärme, vilket förklarar den höga 

approximativa förbränningsvärmen. Varför viktandelen är så hög är svårt att finna någon 

specifik anledning till.  

  

Jul och Reservdelar har istället den minsta bidragandefaktorn till den totala brandenergin. 

Dessa kategorier har inte den högsta approximativa förbränningsvärmen men samtidigt inte 

den lägsta. Anledningen till att de har en så liten bidragandefaktor till den totala brandenergin, 

beror på att viktandelen är så låg. I Figur 6 går det att utläsa att de procentuella viktandelarna 

för kategorierna Jul och Reservdelar är 0,04 procent respektive 0,30 procent. Viktandelen för 

Jul borde i verkligheten vara till viss del högre, då det endast finns information om kategorin 

sedan oktober 2016. Dock tyder de senaste undersökta tidpunkterna på att detta inte kommer 

bli en alltför markant skillnad. 

  

Utifrån resultatet går det tydligt att se att Hem har den högsta approximativa 

förbränningsvärmen. Detta beror på att en väldigt stor andel av hem består av olika plaster som 

generellt sett har en hög effektiv förbränningsvärme. Flera av de andra kategorierna består 

också av en stor andel plast men det vi kunde se efter stickprovsundersökningen var att 

kategorin Hem hade en betydligt större andel plast än de övriga kategorierna. 
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Den produktkategori som har lägst förbränningsvärme är Bygg. Anledningen till detta är att en 

stor andel av produkterna inom kategorin är tillverkade av obrännbart material. Det finns även 

en del väldigt tunga produkter som är tillverkade av obrännbart material, vilket även bidrar till 

den låga approximativa förbränningsvärmen.  

  

7.3 Vilken brandenergi och brandbelastning kan förväntas inom DC 
Den potentiella brandenergin i DC varierar, eftersom mängden produkter som lagras inom DC 

ständigt varierar. Figur 5 påvisar även att detta sker i större grad över tid. Det går bland annat 

att urskilja att brandenergin har ökat genom åren. Förmodligen är det ett flertal faktorer som 

påverkar detta. Men en trolig förklaring till detta skulle vara att Clas Ohlsons verksamhet 

utvecklas och tar in ett större antal produkter till DC.    

  

Det karaktäristiska beräknade värdet för brandbelastning inom DC är enligt resultatet 2 952 

MJ/m2. Det är högre än det värde på över 1 600 MJ/m2 som Boverket (2013) tar upp vid 

förenklad dimensionering för lager. Detta värde bedöms som rimligt och godtagbart då det 

enligt Boverket ska ligga över 1600 MJ/m2. Men DC består av flera olika husdelar som fungerar 

på olika vis. Det beräknade värdet för brandbelastningen är beräknat för hela DC men det går 

rimligtvis att anta att hela DC inte innehåller samma brandbelastning. Exempelvis innehåller 

matsal och kontorsdel inte en lika hög brandbelastning som det beräknade värdet. 

Höglagerbyggnaderna har förmodligen en ännu högre brandbelastning än det beräknade värdet 

vilket gör det beräknade värdet missvisande. Utifrån det datamaterial som gick att få fram var 

den här typen av brandbelastningsberäkning tyvärr den enda möjliga. Att kunna beräkna en 

generell brandbelastning för olika delar av DC hade varit önskvärd. 

  

7.4 Fördelningar 
Vid beräkningen av brandbelastningen togs inspiration från Nilsson (1970) genom att fördela 

värdena i ett histogram. Det som ville uppnås med histogrammet var att jämföra inhämtade 

data med en lognormal-, en normal- och en Gumbelfördelning. Schleich et al. (2001) använde 

sig av en Gumbelfördelning på byggnader som kunde antas ha en likartad brandenergi och 

utformning. Exempel på sådana byggnader som Schleich et al. har tittat närmare på är skolor, 

bibliotek, hotell och kontorsbyggnader etc. Skolor och bibliotek ser ut och är utformade på ett 

likvärdigt sätt och detsamma gäller för exempelvis hotell både ur ett tids perspektiv men också 

utifrån ett populations perspektiv. En lagerbyggnad skulle kunna ha ett liknande innehåll och 

således en liknande brandbelastning men i många fall skiljer sig innehållet ifrån varandra. Ett 

lager kan exempelvis förvara stenplattor och ett annat lager bensin och det ger i sin tur ett 

väldigt olikartat innehåll ur ett populations- och tidsperspektiv.  Utifrån Figur 5 går det att se 

att vår byggnad inte kan förväntas ha en liknande brandbelastning över tid. Thomas (1986) 

påpekade däremot att vid variabel brandbelastning bör ett karaktäristiskt värde användas och 

det fås fram genom att antingen beräkna utifrån en normalfördelning eller en 

lognormalfördelning. Det antagandet stämde bättre överens med vårt resultat, vilket kan 

förklaras av att arbetat utifrån en variabel brandbelastning.  

  

En annan förklaring till varför normalfördelningen stämde bättre överens med våra värden än 

vad Gumbelfördelningen gjorde, är beroende av sättet kurvan är utformad i Figur 9. 
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Gumbelfördelningskurvan lutar väldigt brant i början och tar inte hänsyn till så många min-

värden. Efter att kurvan har nått sitt högsta värde planar kurvan ut och lutar inte lika mycket 

som i början och inkluderar där med ett större spann av max-värden. I vårt fall vill vi istället få 

en mer likartad fördelning över min- och max-värden, eftersom brandbelastningen hos lager 

kan tänkas fördelas på det här sättet. Sleich et al (2001) förklarar att Gumbelfördelningar 

fungerar på byggnader som kan antas ha en likartad brandenergi samt utformning, som t.ex. 

lägenheter. Där det är mer ovanligt med generellt låg brandbelastning för lägenheter än 

generellt hög brandbelastning. Det är inte helt otänkbart att vissa lägenheter har en mycket 

högre brandbelastning än medelvärdet. Det är dock inte lika vanligt att en lägenhet har en 

mycket lägre brandbelastning än medelvärdet. Det är väldigt ovanligt att en lägenhet är helt 

tom på brännbart material men det är inte lika ovanligt att en lägenhet är proppfull med 

brännbart material.  

  

Precis som Thomas (1986) tar upp kan det brännbara innehållet i en byggnad variera under 

dess livslängd vilket leder till att man måste beräkna en variabel brandbelastning. För att 

beräkna den variabla brandbelastning har fördelningskurvor använts där 

normalfördelningskurvan bäst överensstämde med materialet. Värt att poängtera är att 

normalfördelningskurvan inte perfekt överensstämmer med materialet och fördelningskurvan 

skulle kunna anses behöva vara mer förskjuten åt höger. Normalfördelningskurvan är dock 

tillräckligt överensstämmande och bör anses godtycklig för att beskriva fördelningen, 

framförallt i jämförelse med de övriga fördelningskurvorna som har använts i den här 

undersökningen.  

 

7.5 Metodutvärdering 
Inom arbete har ett flertal metoder använts för att inhämta information om produkter, 

materialegenskaper och lagrings historik. Där viss information har varit lättillgängligare och 

tillförlitligare än annan.  Produktvikterna som är tagen från Clas Ohlsons hemsida bör vara 

tillförlitlig, då de bygger på information från deras produktdatabas. Information om vilka 

material som produkterna är tillverkade av är långt ifrån exakta, för den enskilda produkten, då 

ingen djupare undersökning har genomförts. De material som är angivna från antingen Clas 

Ohlson eller övriga källor, kan anses ange de material produkten i största del består av. Alltså 

inte några exakta angivelser utan endast en generell angivelse. Med detta sagt anser vi att 

tillförlitligheten av informationen om den enskilda produktens material är relativt låg.  

 

Tillförlitligheten för produktkategorin som helhet kan dock anses vara betydligt mer 

tillförlitlig. Då eventuella felaktigheteter av de enskilda produkterna borde kompenseras ut mot 

varandra, i studier av hela produktkategorin. Det är dock omöjligt i dagsläget att fastställa den 

exakta tillförlitligheten för informationen om respektive produktkategori. En liknande 

diskussion går även att göra för viktandelen av dessa material inom produkterna. 

Tillförlitligheten för den enskilda produkten är relativt låg. Medan tillförlitligheten vid studier 

av hela produktkategorin kan dock anses vara betydligt mer tillförlitlig.  

  

Tillförlitligheten i det insamlade historiska datamaterialet kan anses för de enskilda 

datapunkterna vara hög, då alla produkter i DC är loggade via Clas Ohlsons databas. Vid studier 



   

 

29 

 

av helheten av datamaterialet kan dock vissa funderingar uppstå.  Histogrammet som visas i 

Figur 8 har en stapel som sticker ut i jämförelse med de andra staplarna, det är även ett ”glapp” 

i mitten av histogrammet. Dessa utstickande moment i histogrammet kan bero på att antalet 

datapunkter inte är tillräckligt många. Det hade varit intressant att se om histogrammet ändrade 

sig och blev mer jämnfördelad om fler datapunkter hade använts i beräkningarna.  

  

Den metod som använts för att behandla den insamlade informationen, för att sedan beräkna 

den approximativa förbränningsvärmen, anser vi är en lämplig metod. Det ger en tydlig bild av 

förväntad förbränningsvärme för respektive produktkategori. Förutsatt att metoden tillämpas 

på ett tillräckligt stort objekt och att underlaget är tillförlitligt. 

  

I rapporten har författarna undersökt ett enskilt objekts brandbelastning över tid för att beräkna 

en karaktäristisk brandbelastning. Den här metoden är utifrån våra erfarenheter ovanlig och vi 

har inte funnit några tidigare studier som har använt sig av den här metoden. Den metod som 

verkar vanligare att använda är den som Nilsson (1970) använder sig av, där han ser över en 

större mängd lägenheter. Med andra ord beräknar Nilsson brandbelastning med variation över 

en population. Den metoden anser vi är lämplig vid beräknandet av brandbelastning för 

byggnadstyper vars innehåll och utformning inte har en så stor variation från byggnad till 

byggnad samt under byggnadens levnadslängd.  

 

Brandbelastningen för byggnader av samma dimensionerande byggnadstyp såsom lager, kan 

ha stor variation i brandbelastningen. Inte minst från byggnad till byggnad utan även för den 

enskilda byggnaden. Den metod som har använts i den här rapporten där brandbelastningen har 

beräknats med variation över tid anser vi borde ge ett mer realistiskt värde för Clas Ohlsons 

DC. Det går dock inte att avgöra hur tillämpbart detta resultatet är på övriga byggnader då den 

enbart tar hänsyn till hur DC är utformat och vad som lagras inom byggnaden. Det skulle det 

eventuellt vara möjligt att motivera att vissa enskilda byggnader med motsvarande utformning 

och innehåll skulle kunna ta del av samma resultat. Detta bör dock göras med viss försiktighet 

och eftertanke, eftersom metoden bygger på att brandenergi inom byggnaderna varierar över 

tid.  

 

Lagerbyggnaders innehåll kan variera stort med både hänsyn till byggnadernas livslängd och 

vad för typ av gods som lagras. Därför anser författarna att den metod som har använts i den 

här rapporten är mest lämplig att använda vid sådana komplexa byggnader, för att få en så pass 

realistisk brandbelastning som möjligt. Istället för att beräkna dessa typer av byggnader med 

variation över en population.  

  

Som tidigare nämnt enligt Boverket (2013) är brandbelastning definierat per golvarea istället 

för omslutandearea inom Sverige. Detta skapar problem inom vissa områden. Inte minst för 

lagerbyggnader som kan utformas med en stor variation i takhöjd, alltså även en stor variation 

i volym i förhållande till golvarea. Variationen inom dessa byggnaders geometriska 

utformning, försvårar möjligheten att tillämpa den här beräknade brandbelastningen för att 

beskriva lagerbyggnader generellt sätt. Därför att brandbelastningen inte tar hänsyn till 
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byggnadens faktiska volym eller geometriska utformning utöver den undersökta byggnadens 

golvarea.  

  

Med hänsyn till ovanstående anser författarna att det finns ett flertal potentiella 

tillämpningsområden för metoden som använts inom den här rapporten för att beräkna 

brandbelastningen. Metoden ger möjligheten att genomföra en mer anpassad dimensionering 

av ett helt objekt eller delar av det. Genom att kunna påvisa en lägre brandbelastning än den 

som anges vid förenklad dimensionering, finns det möjlighet att kunna påvisa och motivera en 

lägre brandskyddsnivå för ett objekt eller delar av det. Eftersom metoden bygger på att 

brandbelastningen inom byggnaden varierar över tid, är detta en lämplig metod för 

byggnadstyper som till exempel lager. För att kunna tillämpa metoden är det dock nödvändigt 

att ha goda kunskaper om lagrens innehåll och deras egenskaper. 

  

Vi anser att man enkelt kan beräkna den förväntade brandbelastningen inom dessa utrymmen 

och att detta är en lämplig metod. Metoden förutsätter dock att det finns goda kunskaper om 

innehållets förbränningsvärme och historiskdata för mängden lagrade produkter inom olika 

utrymmen. Materialet som ligger till grund för den här undersökningen har inte varit 

lättillgängligt eller specifikt för olika utrymmen, då vi endast kunde få ut tillräckligt med data 

för hela DC, istället för enskilda byggnadsdelar. Hur det ser ut för övriga objekt går inte att 

svara på i dagsläget. För att metoden ska vara lämplig behöver den här informationen vara 

lättillgänglig. Vi förväntar oss att den här informationen kommer bli lättillgängligare med tiden 

eftersom utvecklingen av tekniken ständigt går framåt och bättre lagersystem ständigt 

utvecklas. Det vore intressant att undersöka den approximativa förbränningsvärmen 

noggrannare för de olika produktkategorierna som undersökts i den här rapporten. Med en 

tydligare bild om hur väl de överensstämmer med verkligheten, kan de säkrare tillämpas för 

beräkningar.   
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8 Slutsats 
Utifrån det framtagna resultatet har slutsatser dragits och dessa presenteras i följande kapitel. 

 

Flera av Clas Ohlsons kategorier innehåller produkter med material som har höga effektiva 

förbränningsvärmen. Detta leder till att flera av kategorierna också får en hög approximativ 

förbränningsvärme. De kategorier som inte får lika hög förbränningsvärme är kategorierna El 

och Bygg. Det beror på att i de kategorierna ingår det många produkter som är gjorda i 

obrännbara material.  

 

Den produktkategori som utgör största andelen av den totala brandenergin är kategorin Fritid 

och därefter kommer kategorin Hem. Den produktkategori som innehåller högst approximativ 

effektiv förbränningsvärme är kategorin Hem. Att den ändå inte utgör en större andel av den 

totala brandenergin beror på att den inte har lika stor totalvikt som kategorin Fritid. Dessa två 

kategorier har båda höga värden när det kommer till brandenergi och effektiv 

förbränningsvärme och det beror på att de produkter som ingår i kategorierna är tillverkade av 

material med höga effektiva förbränningsvärmen.  

 

Det karaktäristiska värdet på brandbelastningen inom DC beräknas till 2 952 MJ/m² enbart 

baserat på lagerförda varor. Detta stämmer överens med den förväntade brandbelastningen som 

för förenklad dimensionering anger att brandbelastning för lager ska antas vara över 1 600 

MJ/m2. 

 

Brandenergin som finns inom DC har ökat under åren. Detta kan bero på att Clas Ohlsons 

verksamhet med tiden har tagit in fler produkter som de lagrar inne i DC. Nuvarande mätningar 

visar dock att det karaktäristiska värdet för den totala variabla brandenergin inom DC ligger på 

227 284 559 MJ.  

 

Metoden för att beräkna brandbelastning med variation över tid, som använts i den här 

rapporten anses vara godtagbart. Förutsatt att kunskap om sortimentets brandegenskaper samt 

att utförlig och detaljerad lagerhistorik finns lättillgänglig. Lämpligtvis tillämpas metoden för 

byggnadstyper som har en markant varierande brandbelastning under byggnadernas livslängd, 

exempelvis olika typer av lagerbyggnader.  
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9 Förslag på fortsatt arbete 
Kapitlet presenterar förslag på fortsatta arbeten inom det berörda ämnet, som bygger på nya 

frågeställningar som har uppkommit under arbetes gång.  

 

I och med att lagerbyggnader tenderar att byggas större och större är det viktigt att det finns 

god kunskap om de risker som detta utgör och hur vi hanterar dem, både under 

dimensioneringen och under brukstiden. Framtida studier är lämpligt och aktuellt inom många 

delar av detta ämne. Bland annat skulle det vara lämpligt att genomföra en djupare studie av 

olika produkters brandegenskaper.  

 

Ytterligare förslag på fortsatta studier är att bestämma brandbelastningen utifrån variation över 

tid för andra typer av lager eller verksamheter. Förslagsvis skulle lager kopplade till industrier 

kunna undersökas för att få en inblick om den här metoden även kan fungera på sådana typer 

av verksamheter.     

 

Det skulle även vara intressant att få en djupare förståelse om brandutveckling i 

höglagerbyggnader och hur takhöjden påverkar brandutvecklingen inom dessa byggnader. Man 

kan bland annat ställa sig frågan vad skillnaden blir i två byggnader med samma volym men 

med olika takhöjder?    

 

Som tidigare nämnts i rapporten kan brandbelastningen antingen anges i brandenergi per 

golvarea eller omslutningsarea, inom Sverige är dock normen att man definierar det per 

golvarea. Vid beräkningar inom höglager resulterar detta i stora skillnader i den resulterande 

brandbelastning, vilket skapar en intressant frågeställning om vad skillnaden i definition av 

brandbelastning har på dimensioneringen. Förslag på frågeställningar skulle kunna vara någon 

av följande. Hur skulle dimensioneringen av byggnader skilja sig åt, om brandbelastningen 

istället var definierad per omslutandearea istället för golvarea? Samt är den svenska 

definitionen lämplig för alla byggnadstyper eller bör den korrigeras?  

 

Slutligen skulle det även vara intressant att kartlägga vad för skyddsbarriärer som existerar och 

finns tillgängligt för lagerbyggnader och avgöra vad som krävs för att dessa barriärer ska brista. 
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11 Bilaga A 
Tabell 6 visar vikten lagrade produkter inom respektive produktkategori samt deras summerade 

totala vikt i slutet av varje månad från mars 2011 till oktober 2018.  

Tabell 6 – Historiskt material över vikten lagrade produkter inom respektive produktkategori samt deras summerade totala 

vikt i slutet av varje månad från mars 2011 till oktober 2018.  

Datum 
Övrigt 
[kg] 

Julprylar 
[kg] El [kg] 

Bygg 
[kg] 

Hem 
[kg] 

Fritid 
[kg] 

Multimedia 
[kg] 

Reservdelar 
[kg] 

Total vikt 
[ton] 

2011-
Mar 950798 - 1008647 2239706 1624550 1902790 378626 17303 8122 

2011-
Apr 755548 - 984123 2037836 1575723 1953621 438892 17582 7763 

2011-
May 595223 - 973699 1963592 1590684 1987716 488749 17045 7617 

2011-
Jun 633097 - 961625 1957767 1514434 1714068 448962 18033 7248 

2011-Jul 920134 - 898203 1757940 1457232 1418755 438864 18942 6910 

2011-
Aug 867971 - 954507 1612149 2079318 1304968 343080 18141 7180 

2011-
Sep 989336 - 985784 1471066 1580865 1274090 376616 17703 6695 

2011-
Oct 890633 - 1127263 1480705 1733408 1251659 429864 18201 6932 

2011-
Nov 903337 - 1067845 1497217 1757985 1286710 379877 18297 6911 

2011-
Dec 1039411 - 806440 1365704 1312220 1154085 338735 19391 6036 

2012-
Jan 3300294 - 753954 1408458 1296930 1316049 372257 19589 8468 

2012-
Feb 1015275 - 729539 1633802 1183588 1628361 335174 20850 6547 

2012-
Mar 912066 - 726249 1451312 1100295 1479974 393131 20467 6083 

2012-
Apr 785302 - 694385 1334355 1074504 1490834 439149 19694 5838 

2012-
May 561045 - 708106 1422397 1216048 1734967 421344 19411 6083 

2012-
Jun 535636 - 726350 1403601 1267593 1550226 392922 18899 5895 

2012-
Aug 538996 - 867941 1405844 1639543 1467406 475271 18455 6413 

2012-
Sep 626582 - 1031340 1346116 1539255 1449765 452480 18814 6464 

2012-
Oct 585541 - 1376400 1380590 1556444 1543114 446158 19445 6908 

2012-
Nov 590560 - 1100158 1504304 1836140 1668111 521117 19713 7240 

2012-
Dec 848123 - 840755 1228678 1258534 1280663 311833 19694 5788 

2013-
Jan 1114816 - 823503 1266161 1386014 1400602 342532 20126 6354 

2013-
Feb 1136625 - 783233 1364548 1373308 1758931 313820 21172 6752 

2013-
Mar 1053279 - 759927 1358163 1540566 1869567 400114 21757 7003 

2013-
Apr 1084839 - 801761 1297317 1494272 1915927 405499 21079 7021 

2013-
May 960366 - 775706 1295197 1521874 1982031 474375 19332 7029 

2013-
Jun 1122264 - 821840 1282420 1513587 1720490 539375 21042 7021 

2013-Jul 1219892 - 862941 1352498 1719973 1594172 461247 19973 7231 

2013-
Aug 1295969 - 863033 1503114 1757357 1588556 378746 20773 7408 
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2013-
Sep 1261268 - 1067510 1446011 1947081 1632614 520878 20415 7896 

2013-
Oct 913254 - 1372065 1641565 2403015 1847938 572891 20086 8771 

2013-
Nov 890812 - 1352026 1640713 2465211 2000978 595906 20646 8966 

2013-
Dec 1270815 - 1037657 1471155 1826230 1691345 471800 20772 7790 

2014-
Jan 1595840 - 974435 1408564 1815297 1714519 422986 20992 7953 

2014-
Feb 1544020 - 949718 1403086 1776129 1940515 426709 20938 8061 

2014-
Mar 1380089 - 802429 1421396 1581057 1929831 417341 19932 7552 

2014-
Apr 1278049 - 828819 1371335 1613800 1812370 506898 23589 7435 

2014-
May 1227356 - 872634 1340742 1586171 1759359 465601 22190 7274 

2014-
Jun 1194982 - 888302 1363555 1630228 1666555 434160 21020 7199 

2014- 
Jul 1255534 - 824208 1507878 1736591 1312379 482061 25562 7144 

2014-
Aug 1354551 - 774454 1484733 1908596 1167579 498121 25585 7214 

2014-
Sep 1241749 - 1208545 1486975 2142739 1237896 517892 24819 7861 

2014-
Oct 1217425 - 1209012 1647301 2471607 1357344 557526 24993 8485 

2014-
Nov 1461734 - 1311372 1683454 2749138 1518425 620400 24741 9369 

2014-
Dec 1369493 - 1233218 1524942 2096084 1361556 532245 24779 8142 

2015-
Jan 1382620 - 1125504 1368177 1987286 1527295 515986 24801 7932 

2015-
Feb 1426194 - 1100918 1494734 2157885 1924092 550716 24681 8679 

2015-
Mar 1358618 - 1126075 1531692 2236959 1842667 511683 24490 8632 

2015-
Apr 1332574 - 1124089 1508954 2177171 2007343 544400 23735 8718 

2015-
May 1304670 - 1240654 1503463 2102880 2290361 535746 23731 9002 

2015-
Jun 1263153 - 1241236 1553752 2102766 2292592 485554 24426 8963 

2015-Jul 1104729 - 1119381 1494836 2059604 1934107 502138 25125 8240 

2015-
Aug 980626 - 1157038 1426098 2069465 1854165 583611 24913 8096 

2015-
Sep 913032 - 1390692 1490793 2223316 1803180 589110 25998 8436 

2015-
Oct 776288 - 1551307 1656685 2230035 1729522 599078 25797 8569 

2015-
Nov 796643 - 1447406 1682893 2403093 1751996 591249 25712 8699 

2015-
Dec 798003 - 1165335 1571792 2080333 1537301 501734 26133 7681 

2016-
Jan 790826 - 1096115 1455340 1898574 1526644 414525 26628 7209 

2016-
Feb 820230 - 1042647 1472769 1995955 1725848 568445 28546 7654 

2016-
Mar 2120003 - 993871 1664180 1955234 1814692 670396 28798 9247 

2016-
Apr 2049079 - 1003333 1676005 1975328 1860141 664934 27715 9257 

2016-
May 2047077 - 1035762 1746296 2091540 1964206 697652 29240 9612 

2016-
Jun 2048673 - 1009627 1772575 2206505 1887363 719775 30508 9675 

2016-Jul 2040862 - 1245199 1903670 2475776 1758443 755290 32940 10212 
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2016-
Aug 1983423 - 1133668 1754910 2261764 1561206 705228 31370 9432 

2016-
Sep 1985655 - 1614538 1939848 2562713 1580294 747060 31570 10462 

 
2016-
Oct 2009782 47470 1491111 1871911 2604570 1477290 663656 31696 10197 

2016-
Nov 2060107 30305 1189004 1876568 2623256 1485787 609874 31657 9907 

2016-
Dec 2119576 1514 1066151 1631510 2119563 1276731 560753 31921 8808 

2017-
Jan 2144293 2126 1120858 1643718 2081947 1241143 485550 31395 8751 

2017-
Feb 2194203 2078 1054167 1643875 2057394 1362655 525553 30872 8871 

2017-
Mar 2179359 2373 1039489 1511732 2028291 1540644 505528 30529 8838 

2017-
Apr 2190530 2379 1078691 1521589 2001637 1585991 457615 29666 8868 

2017-
May 2211494 2370 1037697 1455764 1930044 1748909 551508 29288 8967 

2017-
Jun 2275426 2338 939818 1329794 1738573 1467778 468055 28003 8250 

2017-Jul 2263739 2328 1201993 1336683 1951073 1446483 543617 29489 8775 

2017-
Aug 2252555 2268 1182137 1301790 2060466 1566871 635286 27878 9029 

2017-
Sep 2219610 13408 1740123 1309472 2510894 1557598 569237 28081 9948 

2017-
Oct 2145228 25851 1770421 1531526 2655576 1565773 665587 26708 10387 

2017-
Nov 2203028 30474 1675054 1470906 2661507 1565976 739260 28262 10374 

2017-
Dec 2169888 10 1428124 1395524 2400423 1407884 629072 27979 9459 

2018-
Jan 2201381 351 1603070 1477833 2720237 1505900 728706 27371 10265 

2018-
Feb 2095131 351 1870037 1823573 3279588 1870467 786855 29396 11755 

2018-
Mar 2167771 316 1738911 1722845 2788304 1747091 789279 30416 10985 

2018-
Apr 2152055 460 1830381 1874570 2894843 1953951 667021 29596 11403 

2018-
May 1583911 313 1632520 1744632 2812584 1604446 782775 30268 10191 

2018-
Jun 1398381 313 1563876 1730295 2802907 1462808 583888 30604 9573 

2018-Jul 1574106 288 1445399 1588572 2957314 1265736 772994 29576 9634 

2018-
Aug 1184321 17879 1541799 1633186 3097484 1328129 672416 29326 9505 

2018-
Sep 837190 38962 2017005 1583112 3309278 1335168 611172 31300 9763 

2018-
Oct 361753 54062 2236686 1758337 3135252 1363829 543140 33198 9486 

          

 

  



   

 

39 

 

12 Bilaga B 
Plaster och deras effektiva förbränningsvärme 

 

Sedan 50-talet har plastproduktionen ökat enormt och deras användningsområde är väldigt 

brett. Plast är egentligen en stor grupp av olika material. Deras egenskaper kan vara väldigt 

varierande genom att vara starka och hårda som ett gräsklipparskal eller mjuka och böjliga som 

en fiskelina (Naturskyddsföreningen, u.å.a). Produkterna inom Clas Ohlsons sortiment 

innehåller ett flertal olika plaster. Dessa plaster har olika egenskaper och deras effektiva 

förbränningsvärme presenteras i tabellerna Tabell 7 - Tabell 16. I varje tabell har även vanliga 

produkter som är tillverkade av just det materialet blivit listade. 

 
Tabell 7 - Olika produkter tillverkade av akrylnitril-butadien-styren, ABS (Naturskyddsföreningen, u.å.b). Materialet för 

tangentbord är taget från (Emir Mulahalilovic, 2018). Materialet för scanner kommer från J. Håkansson (Personlig 

kommunikation, 17 oktober 2018).  Förbränningsvärmen är hämtad från Boverket (2013). 

ABS (Akrylnitril-butadien-styren)                                               Hu = 35 MJ/kg 

Höljen till hushållsapparater Skal till leksaker 

Höljen till telefoner Skal till resväskor  

TV Tangentbord 

Skyddshjälmar Scanner 

Gräsklipparskal  

 

Det finns flera olika slags polyamider och alla har olika förbränningsvärme. Den polyamid som 

används i störst volym för att tillverka plast, kläder, mattor, rep mm är nylon 66. Det är också 

den vanligaste polyamiden inom produkter. (Encyklopedia, 2018). De olika polyamiderna har 

liknande förbränningsvärme men det skiljer sig ändå lite mellan dem. Förbränningsvärmen för 

Nylon 66 är ungefär 29 MJ/kg enligt (Walters, Hackett, & Lyon, 1998).  

 
Tabell 8 - Olika produkter tillverkade av polyamid, PA (Naturskyddsföreningen, u.å.b). Materialet för scanner kommer från 

J. Håkansson (Personlig kommunikation, 17 oktober 2018). Enlig J. Håkansson används PA också i pannlampor, handtagen 

på skruvdragare och skruvmejslar. Förbränningsvärmen är hämtad från (Walters, Hackett, & Lyon, 1998). 

PA (Polyamid, Nylon)                                                Hu = 29 MJ/kg 

Syntetisk textil i: Stekspade 

- Kläder Köksredskap 

- Skor Förpackningsmaterial i livsmedelsindustrin 

- Väskor Fiskelinor 

- Mattor mm Scanner 

Svetshjälm Pannlampa 
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Tabell 9 - Olika produkter som är tillverkade av polykarbonat, PC (Plastbearbetning, 2018). Materialet för mobilskal är 

hämtad från (Thisstyle.se, 2017). Materialet för säkringar är hämtad från (JULA, 2018). Förbränningsvärmen är hämtad från 

(Hurley, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 2016). 

PC (Polykarbonat)                                               Hu = 30 MJ/kg 

Fönsterrutor Utomhusarmatur 

Maskinskydd Hockeyrink 

Visir Propellrar 

Filmkassetter Kåpor 

Mobilskal Säkringar 
 

Tabell 10 - Olika produkter tillverkade av polyeten, PE (Naturskyddsföreningen, u.å.b). Flytvästmaterialet är taget från 

(Garaguly, 2014) och materialegenskaperna från Big Bobby car är taget från (ABA Skol, 2018). Enligt Clas Ohlson är deras 

julgranar, Plastlastpallar och plastlådor gjorda i PE plast. Förbränningsvärmen är hämtad från Boverket (2013). 

PE (Polyeten)                                                Hu = 40 MJ/kg 

- PE-HD (Högdensitet-PE) Beläggningar i mjölkpaket 

Förvaringskärl för livsmedel och kemikalier Höljen på elkablar 

Klädhängare Odlingsdukar för trädgård och jordbruk 

Handtag till diskborstar  

- PE-LLD (Linjär lågdensitets-PE) Flytväst 

Industripackfilmer Julgran 

Tunnare påsar än PE-LD Big Bobby car 

Höljen till elkablar Plastlastpall 

- PE-LD (Lågdensitet-PE) Plastlåda 

Plastfilmer för livsmedel  

Kassar  
 

Tabell 11 - Olika produkter tillverkade av polyester, PET (Naturskyddsföreningen, u.å.b). Flytvästmaterialet är taget från 

(Garaguly, 2014). Förbränningsvärmen är hämtad från Boverket (2013). 

PET (Polyester, Polyetentereftalat)                                               Hu = 30 MJ/kg 

Dryckesflaskor Duschdraperier 

Fleecekläder Kläder 

Gardiner Flytväst 
 

Tabell 12 - Olika produkter tillverkade av polymethylmethacrylat, PMMA (RIAS A/S, 2018). Förbränningsvärmen hämtad 

från (Hurley, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 2016). 

PMMA (Polymethylmethacrylat)                                                Hu = 25 MJ/kg 

Rutor till båtar och husvagnar Solskärmar 

Skyltar Lampglas  

Displayer Bullerskärmar 

Akvarier Avskärmningar  

 

Enligt M. Lööf (Personlig kommunikation, 27 september, 2018) förvaras plastlådor inne i 

höglager D. Dessa plastlådor är gjorda av PP (Wahlter Faltbox, 2018) och har då en 

förbränningsvärme på 40 MJ/kg, se Tabell 13. 
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Tabell 13 - Olika produkter tillverkade av polypropen, PP (Naturskyddsföreningen, u.å.b). Big Bobby car materialet är taget 

från (ABA Skol, 2018). Materialet för klorfördelare är PP enligt J. Håkansson (Personlig kommunikation, 17 oktober, 2018). 

Materialet för förvaringslådor är hämtad från (Nordiska plast, 2018). Förbränningsvärmen är hämtad från Boverket (2013). 

PP (Polypropen, polypropylen)                                                 Hu = 40 MJ/kg 

Livsmedelsförpackningar Big Bobby car 

Plastfilm för livsmedel Förvaringslådor 

Hushållsartiklar Klorfördelare 

Leksaker  

 

I DC finns det en viss typ av lastpallar som är tillverkade av plast. Dessa användes tidigare för 

att lasta produkter som skulle transporteras ut till Clas Ohlsons butiker men har valts att i stor 

utsträckning tas ur bruk. Idag samlas dessa lastpallar in och förvaras i höglagerbyggnaderna. 

(M. Lantz, personlig kommunikation, 28 september 2018). Materialet som dessa plast lastpallar 

är gjorda av är PP med 30% glasfiber (MatWeb Material Property Data, 2018). Glasfiber är en 

oorganisk produkt och är därför inte brännbart (Owens Corning Sweden AB, 2018). 

 
Tabell 14 - Olika produkter tillverkade av polystyren, PS (Naturskyddsföreningen, u.å.b). Materialet för CD-fodralet är 

hämtad från (Philips, 2018). Förbränningsvärmen är hämtad från Boverket (2013). 

PS (Polystyren)                                                Hu = 40 MJ/kg 

Höljen till hushållsapparater CD-fodral 

Komponenter i vitvaror och elektronik  

Livsmedelsförpackning  

Isolerings skum  
 

Tabell 15 - Olika produkter tillverkade av polyuretan, PUR (Naturskyddsföreningen, u.å.b). Förbränningsvärmen är hämtad 

från Boverket (2013). 

PUR (Polyuretan)                                                 Hu = 25 MJ/kg 

Konstläder  

Vattenavvisande/vattentätt material  
 

Tabell 16 - Olika produkter tillverkade av polyvinylklorid, PVC (Naturskyddsföreningen, u.å.b). Material för tejp är hämtad 

från (Mouser electronics, 2018). Förbränningsvärmen är hämtad från Boverket (2013). 

PVC (Polyvinylklorid; vinyl)                                                Hu = 20 MJ/kg 

Fönster/fönsterramar Väskor 

Kabelhöljen Skor 

Golvmattor Duschdraperi 

Vägguttag Vaxdukar 

Tätningslister i kylskåp Uppblåsbara madrasser mm 

Förpackningar och plastfilmer för livsmedel Konstkläder på möbler 

Leksaker Tejp 
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13 Bilaga C 
Tabell 17 visar de produkter som är slumpmässigt utvalda från Clas Ohlsons kategori Hem. I tabellen visas även de uträknade brandenergivärdena 

för de olika produkterna. 

 
Tabell 17 - Produkter ur Clas Ohlsons kategori Hem och deras materialparametrar. I tabellen finns också den uträknade brandenergin för vardera produkt. 

Undergrupp Produkt Förpackningsmått 

(cm) 

Vikt (g) Material Procentuell 

del av 

material/vikt 

Förbränningsvärme 

(MJ/kg) 

Brandenergi 

(MJ) 

Accessoarer Klockarmband 15 x 5,4 x 1 25 PUR 

Obrännbart 

90% PUR 

10% 

Obrännbart 

PUR=25 

Obrännbart=0 

0,563 

Accessoarer Plånbok 14,8 x 9,3 x 3,8 146 Äkta läder 100% 20 2,920 

Badrum och 

bastu 

Vipplockskorg 36 x 23 x 19 393 PP 100% 40 15,720 

Badrum och 

bastu 

Bastustäva 31 x 28 x 24 676 Trä 100% 18 12,168 

Badrum och 

bastu 

Badrumsmatta 54 x 14 x 8 669 PET 100% 30 20,070 

Duka och 

servera 

Bordstablett 

rund 

38 x 38 x 0,2 65 PP 100% 40 2,600 

Duka och 

servera 

Papperstallrikar 23 x 23 x 2,5 245 Papper 

PE 

80% Papper 

20% PE 

Papper=20 

PE=40 

5,880 

Duka och 

servera 

Picknickfilt 38 x 15 x 8 685 PET 

PE 

50% PET 

50% PE 

PET=30 

PE=40 

23,975 

Förvaring Packsnöre 15,5 x 11 x 11 500 PP 100% 40 20,000 

Förvaring Shoppingbag 58 x 37 x 0,5 232 PP 100% 40 9,280 

Förvaring Förvaringslåda 

Smartstore 

Home 

60 x 39 x 29 1680 PP 100% 40 67,200 

Inredning Fotoram 26 x 21 x 3 398 PS 93% PS PS=40 14,806 
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Obrännbart 7% Obrännbart Obrännbart=0 

Inredning Fleecefilt 41 x 32,5 x 6 730 PET  100% 30 21,900 

Inredning Stolsdyna 

sammet 

39 x 39 x 4,5 250 PET 100% 30 7,500 

Kläd- och 

skovård 

Klädgalgar plast 48 x 22,5 x 4,7 235 PP 100% 40 9,400 

Kläd- och 

skovård 

Dörrmatta 49 x 29 x 5 800 Bomull 

PET 

PVC 

60% Bomull 

20% PET 

20% PVC 

Bomull=20 

PET=30 

PVC=20 

17,600 

Kläd- och 

skovård 

Tvättkorg 60,2 x 43,7 x 35,1 1360 PP 100% 40 54,400 

Konstnär Palett 33 x 25 x 1 170 PP 100% 40 6,800 

Konstnär Fältstaffli 87 x 13 x 8 1740 Trä 100% 18 31,320 

Konstnär Målarduk med 

kilram 

65 x 54 x 2 542 Bomull 

trä 

30% Bomull 

70% Trä 

Bomull=20 

Trä=18 

10,081 

Kontor Blankettbox 37,5 x 34,5 x 27 4250 ABS 100% 35 148,750 

Kontor Projektmapp A4 33 x 24,5 x 4 300 PP 100% 40 12,000 

Kontor Kollegieblock 

A4 

29,5 x 22,8 x 1,8 952 Papper 

Obrännbart 

90% Papper 

10% 

Obrännbart 

Papper=20 

Obrännbart=0 

17,136 

Köksmaskiner Mikrolock 27 x 27 x 10 118 PP 100% 40 4,720 

Köksmaskiner Stavmixer 35,5 x 7,6 x 7,6 622 PP 

Obrännbart 

80% PP 

20% 

Obrännbart 

PP=40 

Obrännbart=0 

19,904 

Köksmaskiner Vattenkokare 24 x 20 x 14 1050 PP 

Obrännbart 

80% PP 

20% 

Obrännbart 

PP=40 

Obrännbart=0 

33,600 

Personvård 

och hälsa 

Värmefilt 39,5 x 32,5 x 4 2380 PET 

ABS 

80% PET 

20% ABS 

PET=30 

ABS=35 

73,780 

Personvård 

och hälsa 

Tofflor 30 x 24 x 8 370 PET 100% 30 11,100 
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Personvård 

och hälsa 

Fotbad 42 x 35,2 x 19,2 2004 PP 

Obrännbart 

80% PP 

20% 

Obrännbart 

PP=40 

Obrännbart=0 

64,128 

Städa och 

diska 

Poler-

/Fönsterduk 

20 x 20 x 5 383 PET 

PA 

80% PET 

20% PA 

PET=30 

PA=29 

11,413 

Städa och 

diska 

Dammsugarmu

nstycke 

35 x 29 x 4,5 230 ABS 100% 35 8,050 

Städa och 

diska 

Soptunna 

Durabin 60 l 

60 x 59 x 27,5 2380 PP 100% 40 95,200 

Säsong Julklappspåse 60 x 58 x 5 221 PP 100% 40 8,840 

Säsong Servetter 16,5 x 16,5 x 3 106 Papper 100% 20 4,240 

Säsong Julgran 110 x 25 x 24 7000 PE 

Obrännbart 

75% PE 

25% 

Obrännbart 

PE=40 

Obrännbart=0 

210,000 

Tillreda och 

hemförvaring 

Frys- och 

mikroaskar 

17,5 x 11,5 x 6,8 134 PP 100% 40 5,360 

Tillreda och 

hemförvaring 

Ångkokare i 

bambu 

20 x 18 x 14,5 666 Trä 100% 18 11,988 

Tillreda och 

hemförvaring 

Skärbrädor 2-

pack 

35 x 25 x 1,2 630 PE 100% 40 25,200 

 

Den andra kategorin på Clas Ohlsons hemsida är El och de slumpmässigt utvalda produkterna från den kategorin samt deras materialparametrar 

ses i Tabell 18. I tabellen visas även de uträknade brandenergivärdena för de olika produkterna. 

 
Tabell 18 - Produkter från Clas Ohlsons hemsida från kategorin El och deras materialparametrar. I tabellen finns också den uträknade brandenergin för vardera produkt.  

Undergrupp Produkt Förpackningsmått 

(cm) 

Vikt 

(g) 

Material Procentuell 

del av 

material/vikt 

Förbränningsvärme 

(MJ/kg) 

Brandenergi  

(MJ) 

12 V och 

elektronik-

tillbehör 

Säkringssats  

MIDI 

9,5 x 4 x 1,5 37 PC 

Obrännbart 

50% PC 

50% 

Obrännbart 

PC=30 

Obrännbart=0 

0,555 
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12 V och 

elektronik- 

tillbehör 

Strömbrytare  

2-polon/off 

16,5 x 7,1 x 2,5 12 PS 

Obrännbart 

85% PS 

15% 

Obrännbart 

PS=40 

Obrännbart=0 

0,408 

12 V och 

elektronik-

tillbehör 

Robot Silverlit 

Macrobot 

30,5 x 28 x 10,2 635 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% 

Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

17,780 

Elinstallation Kopplingsdosa 8,5 x 8,5 x 8 202 PC 100% 30 6,060 

Elinstallation LED-dimmer  

Schneider 

18,5 x 12,5 x 6 158 ABS 

Obrännbart 

75% ABS 

25% 

Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

4,148 

Elinstallation 2-vägs utanpå- 

liggande  

vägguttag 

18,5 x 12,2 x 5 134 ABS 

PC 

Obrännbart 

45% ABS 

45% PC 

10% 

Obrännbart 

ABS=35 

PC=30 

Obrännbart=0 

3,920 

Ficklampor 

och 

pannlampor 

Ficklampa  

Asaklitt 

26 x 11,4 x 5,5 464 Obrännbart 100% 0 0,000 

Ficklampor 

och 

pannlampor 

Pannlampa LED 6,5 x 6,5 x 5 52 PA 

PC 

Obrännbart 

40% PA 

40% PC 

20% 

Obrännbart 

PA=29 

PC=30 

Obrännbart=0 

1,227 

Grenuttag och 

skarvsladdar 

Skarvsladd 25m  

IP20 

31 x 25 x 9 2710 PE 

Obrännbart 

90% PE 

10% 

Obrännbart 

PE=40 

Obrännbart=0 

97,560 

Grenuttag och 

skarvsladdar 

2-vägs  

förgrenings- 

kontakt IP44 

18 x 16 x 6 140 PP 

Obrännbart 

75% PP 

25% 

Obrännbart 

PP=40 

Obrännbart=0 

4,200 
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Grenuttag och 

skarvsladdar 

Grenuttagsset 37 x 15 x 4,5 1580 PP 

Obrännbart 

70% PP 

30% 

Obrännbart 

PP=40 

Obrännbart=0 

44,240 

Kablar Anslutnings- 

kabel 

31 x 31 x 7,5 3360 PE 

PVC 

Obrännbart 

55% PE 

35% PVC 

10% 

Obrännbart 

PE=40 

PVC=20 

Obrännbart=0 

97,440 

Kablar Gummikabel  

H07RN-F 

23,5 x 23,5 x 4,8 1030 EPDM Gummi 

Obrännbart 

90% EPDM 

Gummi 

10% 

Obrännbart 

EPDM Gummi=47 

Obrännbart=0 

43,569 

Kablar Kabel EXO-pure 25,5 x 25,5 x 4,7 1120 PVC 

PE 

Obrännbart 

60% PVC 

30% PE 

10% 

Obrännbart 

PVC=20 

PE=40 

Obrännbart=0 

26,880 

Klimat och 

värme 

Rumstermostat 7,7 x 7,7 x 4,6 110 PC 

Obrännbart 

90% PC 

10% 

Obrännbart 

PC=30 

Obrännbart=0 

2,970 

Klimat och 

värme 

Element med  

glasfront 

43 x 35,4 x 10,9 3200 Obrännbart 100% 0 0,000 

Klimat och 

värme 

Värmefläkt 34 x 31 x 15 3270 Obrännbart 100% 0 0,000 

Klimat och 

värme 

Kallrasspjäll för  

Pax Calima 

10,1 x 10,1 x 7,7 120 ABS 100% 35 4,200 

Lampor och 

belsyning 

Adventljusstake 40 x 23,4 x 6,5 700 Trä 100% 18 12,600 

Lampor och 

belsyning 

Spotlight Garden  

24 Markslöjd 

18 x 10 x 10 760 Obrännbart 100% 0 0,000 

Lampor och 

belsyning 

Väggspotlight  

Modena  

20,5 x 14 x 11,5 625 Obrännbart 100% 0 0,000 
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Konstsmide 

Lampor och 

belsyning 

Bordslampa  

Globe 

16,5 x 14 x 14 530 Obrännbart 100% 0 0,000 

Larm och 

säkerhet 

Trådlös  

dörrklocka 

15 x 15 x 8 150 PS 

Obrännbart 

80% PS 

20% 

Obrännbart 

PS=40 

Obrännbart=0 

4,800 

Larm och 

säkerhet 

Trådlös  

dörrklocka 

20,5 x 15,5 x 4 152 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% 

Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

4,256 

Larm och 

säkerhet 

Brandsläckare 54,5 x 16 x 16 9720 PA 

Obrännbart 

5% PA 

95% 

Obrännbart 

PA=29 

Obrännbart=0 

14,094 

Larm och 

säkerhet 

Gasvarnare 25,2 x 14,5 x 7,3 306 ABS 

Obrännbart 

90% ABS 

10% 

Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

9,639 

Ljuskällor Normallampa  

LED E27 

14 x 12,5 x 7 110 PS 

Obrännbart 

15% PS 

85% 

Obrännbart 

PS=40 

Obrännbart=0 

0,660 

Ljuskällor Dimringsbar 

dekorationslampa  

LED Glob E27 

15 x 9,7 x 9,7 130 Obrännbart 100% 0 0,000 

Ljuskällor Päronlampa LED  

E14 

7 x 3,1 x 3,1 29 Obrännbart 100% 0 0,000 

Mätinstrument 

och elmätare 

Batteriprovare 14,8 x 9,4 x 2,5 72 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% 

Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

2,016 

Mätinstrument 

och elmätare 

Inspektions- 

kamera  

med färgskärm 

32,5 x 21,2 x 7 865 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% 

Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

24,220 
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Mätinstrument 

och elmätare 

Fuktkvotsmätare 22 x 11,5 x 4,6 240 ABS 

Obrännbart 

75% ABS 

25% 

Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

6,300 

Smart hem Fjärrströmbrytare  

3-pack 

25 x 21 x 7,5 418 PC 

ABS 

Obrännbart 

45% PC 

45% ABS 

10% 

Obrännbart 

PC=30 

ABS=35 

Obrännbart=0 

12,227 

Smart hem Fjärrströmbrytare 

för utomhusbruk 

18,5 x 11 x 9 180 PC 

ABS 

Obrännbart 

45% PC 

45% ABS 

10% 

Obrännbart 

PC=30 

ABS=35 

Obrännbart=0 

5,265 

Smart hem Trådlös 

väggströmbrytare  

Nexa 

21,8 x 12,6 x 3 106 PS 100% 40 4,240 

Termometrar 

och 

värmestationer 

Termometer  

3-pack 

24 x 15 x 5   70 ABS 100% 35 2,450 

Termometrar 

och 

värmestationer 

Temperaturgivare/ 

hygrometer 

15,5 x 7,5 x 3,5 86 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% 

Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

2,408 

Termometrar 

och 

värmestationer 

Hygrometer/ 

termometer 

11,3 x 6 x 4 48 ABS 

Obrännbart 

90% ABS 

10% 

Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

1,512 

Timer och 

brytare 

Överspännings-

skydd 

20 x 10 x 8 142 PC 

ABS 

Obrännbart 

45% PC 

45% ABS 

10% 

Obrännbart 

PC=30 

ABS=35 

Obrännbart=0 

4,154 
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Timer och 

brytare 

Kopplingsur mini  

3-pack 

21,5 x 15 x 8 380 PC 

Obrännbart 

80% PC, 

20% 

Obrännbart 

PC=30 

Obrännbart=0 

9,120 

Timer och 

brytare 

Grenuttag med 

skymningsrelä  

IP44 

26 x 13,5 x 10,2 710 PP 

Obrännbart 

95% PP 

5% 

Obrännbart 

PP=40 

Obrännbart=0 

26,980 

 

Kategori tre på Clas Ohlsons hemsida är Fritid. De slumpmässigt utvalda produkterna och deras materialparametrar ses i Tabell 19. De uträknade 

brandenergivärdena för de olika produkterna listas också i tabellen. 

 
Tabell 19 - Produkter från kategorin Fritid från Clas Ohlsons hemsida och deras materialparametrar. I tabellen finns också den uträknade brandenergi för vardera produkt. 

Undergrupp Produkt Förpackningsmått  

(cm) 

Vikt (g) Material Procentuell del 

av 

material/vikt 

Förbränningsvärme  

(MJ/kg) 

Brandenergi  

(MJ) 

Baby och 

barn 

Fleecejacka pilé 

barn 

40 x 30 x 8 258 PET 100% 30 7,740 

Baby och 

barn 

Skydd för 

blomkrukor 

35,2 x 30 x 1 320 PE 100% 40 12,800 

Baby och 

barn 

Bärsele 30 x 18 x 12,5 576 PET 

PP 

93% PET 

7% PP 

PET=30 

PP=40 

17,683 

Båt Tågvirke 29 x 10 x 7 460 PP 

PE 

75% PP 

25% PE 

PP=40 

PE=40 

18,400 

Båt Rep 50 x 21 x 10 2060 PP 100% 40 82,400 

Båt Flytväst 52 x 40 x 2,6 520 PE 

PET 

70% PE 

30% PET 

PE=40 

PET=30 

19,240 

Cyklar och 

elfordon 

Sadelöverdrag 28 x 20 x 2 60 PET 100% 30 1,800 

Cyklar och 

elfordon 

Cykelsits 90 x 37 x 34 3400 PP 

PET 

70% PP 

30% PET 

PP=40 

PET=30 

125,800 
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Cyklar och 

elfordon 

Cykeldäck 25 x 16 x 15 795 Gummidäc

k 

100% 32 25,440 

Friluftsliv och 

camping 

Reflexväst 20,5 x 13,5 x 3 82 PET 100% 10 2,460 

Friluftsliv och 

camping 

Bärplockare 15 x 10,3 x 8,3 108 PP 100% 40 4,320 

Friluftsliv och 

camping 

Luftbädd 42 x 33 x 20 8380 PVC 100% 20 167,600 

Husdjurs- 

tillbehör 

Hundkoppel 22,9 x 3,5 x 3,2 96 PA 

PET 

93,75% PA 

6,25% PET 

PA=29 

PET=30 

2,790 

Husdjurs- 

tillbehör 

Hundleksak 

repögla 

32 x 6,5 x 6,5 183 PET 

Bomull 

70% PET 

30% Bomull 

PET=30 

Bomull=20 

4,941 

Husdjurs- 

tillbehör 

Hållare för 

hundbajspåsar 

13,7 x 5,5 x 5 45 PP 100% 40 1,800 

Leksaker och 

spel 

Dockhus 72 x 40 x 7,5 3640 Trä 100% 18 65,520 

Leksaker och 

spel 

Pulka 90 x 43 x 19 1360 PE 100% 40 54,400 

Leksaker och 

spel 

Big Bobby car 59 x 31 x 27 3600 PP 

PE 

50% PP 

50% PE 

PP=40 

PE=40 

144,000 

Odling Blomkruka 25 x 25 x 22,4 720 PP 100% 40 28,800 

Odling Miniväxthus 112 x 42 x 8 7300 PE 

Obrännbar

t 

30% PE 

70% Obrännbart 

PE=40 

Obrännbart=0 

87,600 

Odling Blomlåda 77 x 20,5 x 16 1000 Trä 100% 18 18,000 

Pool och 

tillbehör 

Barnpool 25,5 x 23,5 x 5 1320 PVC 100% 20 26,400 
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Pool och 

tillbehör 

Flytande 

klorfördelare 

14,6 x 14,6 x 14 250 PP 100% 40 10,000 

Resetillbehör Shoppingbag 11 x 7,5 x 3 52 PET 100% 30 1,560 

Resetillbehör Resväska 56 x 40 x 20 2850 PC 

Obrännbar

t 

80% PC 

20% Obrännbart 

PC=30 

Obrännbart=0 

68,400 

Resetillbehör Resekit 20,5 x 15 x 4 82 PET 100% 30 2,460 

Sport och 

tränings-

utrustning 

Vattenflaska 23 x 7,5 x 7,5 13 PE 100% 40 0,520 

Sport och 

tränings-

utrustning 

Yogamatta Asaklitt 91 x 12 x 12 900 TPE 100% 35 31,500 

Sport och 

tränings-

utrustning 

Förvaringsbälte 11 x 8 x 3,8 56 PET 100% 30 1,680 

Trädgårds-

maskiner 

Trimmertråd 17 x 12 x 3,5 74 PA 100% 29 2,146 

Trädgårds- 

maskiner 

Hus för 

robotgräsklippare 

84,5 x 42 x 19,5 18800 Trä 100% 18 338,400 

Trädgårds- 

redskap 

Plastkorg 31 x 22 x 22 396 PE 100% 40 15,840 

Trädgårds- 

redskap 

Vattenkanna 43 x 30 x 15 250 PE 100% 40 10,000 

Trädgårds- 

redskap 

Träskaft Nyby 150,5 x 2,4 x 2,4 325 Trä 100% 18 5,850 

Utemiljö Pressening 49 x 39 x 7 4270 PE 100% 40 170,800 
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Utemiljö Insektsnät 

sänghimmel 

32 x 13,5 x 12 460 PET 100% 30 13,800 

Utemiljö Regnvattenspridare 22 x 20 x 6,5 230 PVC 100% 20 4,600 

 

Kategori fyra på Clas Ohlsons hemsida är Bygg. De slumpmässigt utvalda produkter och deras materialparametrar kan utläsas i Tabell 20. Det 

uträknade värdet av brandenergi för de olika produkterna presenteras också i tabellen. 

 

Tabell 20 - Slumpmässigt utvalda produkter och deras materialparametrar från Clas Ohlsons kategori Bygg. I tabellen finns också den uträknade brandenergi för vardera produkt. 

Undergrupp Produkt Förpackningsmått 

(cm) 

Vikt (g) Material Procentuell del 

av material/vikt 

Förbränningsvärme 

(MJ/kg) 

Brandenergi  

(MJ) 

Arbetsbänkar 

och förvaring 

Förvaringslåda 27,3 x 17 x 4,3 276 PP 100% 40 11,040 

Arbetsbänkar 

och förvaring 

Hylla 193 x 66 x 25 6800  Obrännbart 100% 0 0,000 

Arbetskläder  

och skydds-

produkter 

Arbetsbyxa 41 x 30 x 3,6 930 PET 

Bomull 

PA 

52% PET 

28% Bomull 

20% PA 

PET=30 

Bomull=20 

PA=29 

25,110 

Arbetskläder  

och skydds-

produkter 

Montagehandske 

Tegera 

22 x 9 x 0,5 34 PET 

PUR 

50% PET 

50% PUR 

PET=30 

PUR=25 

0,935 

Beslag och 

upphängning 

Hängare, ek 52 x 12 x 4,5 465 Trä 100% 18 8,370 

Beslag och 

upphängning 

Krok och ögla 10 x 8 x 0,5 18 Obrännbart 100% 0 0,000 

Byggbeslag Balksko 9,8 x 5,4 x 5 251 Obrännbart 100% 0 0,000 

Byggbeslag Vinkelbeslag 7 x 3,5 x 3,5 60 Obrännbart 100% 0 0,000 
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Eldning och 

sotning 

Vedkorg i juteväv 46 x 25,5 x 4 560 Jute 100% 0,0175 0,000 

Eldning och 

sotning 

Askspade 40 x 14 x 3 310 Obrännbart 100% 0 0,000 

Elverktyg och 

maskiner 

Skruvdragare 12V 24,5 x 22,5 x 8 1650 PA 

Obrännbart 

60% PA 

40% Obrännbart 

PA=29 

Obrännbart=0 

28,710 

Elverktyg och 

maskiner 

Svetshjälm 34 x 12,1 x 3,6 470 PA 

PET 

90% PA 

10% PET 

PA=29 

PET=30 

13,677 

Fordonsvård  

och tillbehör 

Bensintratt pressol 21,5 x 21,5 x 21,5 190 PE 100% 40 7,600 

Fordonsvård  

och tillbehör 

Isskrapa 18 x 10,5 x 2,2 43 ABS 

PMMA 

80% ABS 

20% PMMA 

ABS=35 

PMMA=25 

1,419 

Fordonsvård  

och tillbehör 

Bagagestroppar 27,5 x 13 x 3,8 326 PP 

Obrännbart 

85% PP 

15% Obrännbart 

PP=40 

Obrännbart=0 

11,084 

Fordonsvård  

och tillbehör 

Laddkabel för elbil 

Typ 2 Mode 

40 x 40 x 10,5 2690 PUR 

ABS 

Obrännbart 

45% PUR 

45% ABS 

10% Obrännbart 

PUR=25 

ABS=35 

Obrännbart=0 

72,630 

Fordonsvård  

och tillbehör 

Garagedomkraft ft 2 

ton 

61,5 x 25 x 15 13000 Obrännbart 100% 0 0,000 

Handverktyg  

och redskap 

Tumstock 24 x 3,3 x 1,8 112 Trä 100% 18 2,016 
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Handverktyg 

och redskap 

Morakniv Classic 

Scout 39 

30 x 14 x 3 120 Trä 

Läder 

Obrännbart 

45% Trä 

45% Obrännbart 

10% Läder 

Trä=18 

Obrännbart=0 

Läder=20 

1,212 

Handverktyg  

och redskap 

Kabelpistol Rapid 

R36 

29 x 17,4 x 3,9 885 Obrännbart 100% 0 0,000 

Handverktyg  

och redskap 

Bågfil Bahco 44 x 13,5 x 2 400 PVC 

Obrännbart 

75% PVC 

25% Obrännbart 

PVC=20 

Obrännbart=0 

6,000 

Hjul Luftgummihjul 25 x 25 x 9 1390 Gummidäck 

Obrännbart 

50% Gummidäck 

50% Obrännbart 

Gummidäck=32 

Obrännbart=0 

22,240 

Hjul Stolshjul 8 x 6 x 5 115 PP 

Obrännbart 

80% PP 

20% Obrännbart 

PP=40 

Obrännbart=0 

3,680 

Hjul Gummihjul 20,5 x 20,5 x 5,5 1400 Gummidäck 

Obrännbart 

60% Gummidäck 

40% Obrännbart 

Gummidäck=32 

Obrännbart=0 

26,880 

Lås och  

säkerhet 

Halsrem med 

karbinhake 

52 x 3 x 1 32 PET 100% 30 0,960 

Lås och  

säkerhet 

Hänglås 14,7 x 9,2 x 1,5 110 Obrännbart 100% 0 0,000 

Lås och  

säkerhet 

Säkerhetskedja för 

dörr 

18 x 8 x 3,5 156 Obrännbart 100% 0 0,000 

Måla och 

tapetsera 

Tapet 53 x 7 x 7 53 Papper 100% 20 1,060 

Måla och 

tapetsera 

Lackpensel Cocraft 25,4 x 3 x 2,4 50 Trä 

PA 

Obrännbart 

45% Trä 

40% PA 

15% Obrännbart 

Trä=18 

PA=29 

Obrännbart=0 

0,985 

Måla och 

tapetsera 

Dekorplast D-C-Fix 67,5 x 3,4 x 3,4 316 PVC 100% 20 6,320 

Måla och 

tapetsera 

Golvskyddspapper 96,5 x 9 x 9 3400 Papper 100% 20 68,000 
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Skruv och spik Nylonplugg 6 x 30 

mm 

9 x 5 x 1,5 19 PA 100% 29 0,551 

Skruv och spik Förstärkt träskruv 

5,0 x 100 mm 

13 x 9,8 x 2,4 89 Obrännbart 100% 0 0,000 

Skruv och spik Sexkantsskruv 11 x 7 x 2 80 Obrännbart 100% 0 0,000 

Skruv och spik Betongskruv 7,8 x 5 x 1,5 66 Obrännbart 100% 0 0,000 

Tejp och 

kemikalier 

Eltejp 7,5 x 7,5 x 2 72 PVC 100% 20 1,440 

Tejp och 

kemikalier 

Maskeringstejp 3-

pack 

11,8 x 11,8 x 8,4 400 Papper 100% 20 8,000 

Tejp och 

kemikalier 

Packtejp brun 10,5 x 10,5 x 5 140 PVC 100% 20 2,800 

Tejp och 

kemikalier 

Maskeringstejp 

Tesa Precision 

indoor 

10 x 9,8 x 2,7 74 PVC 100% 20 1,480 

Tryckluft Snabbkoppling för 

slang 10 mm, ANI 

12 x 8,5 x 3 89 Obrännbart 100% 0 0,000 

Tryckluft Luftpåfyllare med 

manometer 

31,8 x x26,8 x 6,2 420 PA 

Obrännbart 

15% PA 

85% Obrännbart 

PA=29 

Obrännbart=0 

1,827 

Tryckluft Spikpistol Cocraft 28,2 x 26,5 x 7,5 1940 Obrännbart 100% 0 0,000 

Tryckluft Tryckluftsslang 

Cocraft 10 m 

28 x 28 x 8,5 1500 PVC 

Obrännbart 

80% PVC 

20% Obrännbart 

PVC=20 

Obrännbart=0 

24,000 

Vatten och 

avlopp 

Toalettsits familj, 

soft close 

48 x 40 x 7 2600 PP 100% 40 104,000 

Vatten och 

avlopp 

Duschlist T-profil 19,9 x 19,9 x 4 450 PVC 100% 20 9,000 
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Vatten och 

avlopp 

Duschslang 25 x 18 x 4,5 286 Obrännbart 100% 0 0,000 

Vatten och 

avlopp 

Duschhandtag 

massage 

32 x 16,5 x 11 600 Obrännbart 100% 0 0,000 

Vatten och 

avlopp 

Duschset 31 x 19 x 5  580 Obrännbart 100% 0 0,000 

Verktygs-

tillbehör 

Slippapper, Bosch 18,7 x 12 x 1,8 102 Papper 

Obrännbart 

50% Papper 

50% Obrännbart 

Papper=20 

Obrännbart=0 

1,020 

Verktygs-

tillbehör 

Bandsågblad 26 x 26 x 2 68 Obrännbart 100% 0 0,000 

Verktygs-

tillbehör 

Hårdmetallklinga 

Cocraft 

18 x 15 x 0,5 236 Obrännbart 100% 0 0,000 

 

Den femte kategorin från Clas Ohlsons hemsida är Multimedia. Slumpmässigt utvalda produkter och deras materialparametrar kan utläsas i Tabell 

21. Varje produkts uträknade brandenergi presenteras även de i tabellen. 

 
Tabell 21 - Produkter och deras materialparametrar utifrån Clas Ohlsons kategori Multimedia. I tabellen finns också den uträknade brandenergin för vardera produkt. 

Undergrupp Produkt Förpackningsmått 

(cm) 

Vikt 

(g) 

Material Procentuell del 

av material/vikt 

Förbränningsvär

me (MJ/kg) 

Brandenergi  

(MJ) 

Datorer och 

datatillbehör 

Laptopfodral 36 x 25 x 2,5 300 PET 

PA 

Sammet 

Obrännbart 

26% PET 

49% PA 

25% Sammet 

PET=30 

PA=29 

Sammet=20 

8,103 

Datorer och 

datatillbehör 

Tangentbord 45 x 15,5 x 3,5 447 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

12,516 

Datorer och 

datatillbehör 

Mikrofiberduk 16 x 8,5 x 0,5 10 PET 100% 30 0,300 

Fast telefoni Telefonjack 20,5 x 12 x 4 77 PVC 100% 20 1,540 
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Fast telefoni Telefon Doro 

901C 

24,2 x 7,6 x 7,6 360 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

10,080 

Fast telefoni Lursladd 20 x 10 x 4,4 44 PVC 

Obrännbart 

80% PVC 

20% Obrännbart 

PVC=20 

Obrännbart=0 

0,704 

Foto och video Fotofickor 32 x 23 x 1 360 PP 100% 40 14,400 

Foto och video Kameraryggsäck 40 x 24 x 17 530 PET 

PUR 

50% PET 

50% PUR 

PET=30 

PUR=25 

14,575 

Gaming och 

tillbehör 

Tangentbord 52,5 x 20,5 x 6,1 1460 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

40,880 

Gaming och 

tillbehör 

VR-glasögon 28 x 21 x 2 160 Kartong 100% 20 3,200 

GPS och 

navigator 

Skyddsväska för 

GPS 

21 x 12,5 x 4 80 Tyg 

PA 

PUR 

Obrännbart 

90% Tyg 

5% PA 

3% PUR 

2% Obrännbart 

Tyg=20 

PA=29 

PUR=25 

Obrännbart=0 

0,190 

GPS och 

navigator 

GPS Tracker 12,5 x 12,5 x 5,2 156 TPE 

Obrännbart 

80% TPE 

20% Obrännbart 

TPE=35 

Obrännbart=0 

4,368 

Lagringsmedia CD-fodral 14,2 x 12,3 x 5,1 298 PS 100% 40 11,920 

Lagringsmedia Fönsterkuvert 18,5 x 13,2 x 3 151 Papper 100% 20 3,020 

Ljud Hörlursfodral 8,5 x 8,5 x 2,8 44 PET 

Obrännbart 

85% PET 

15% Obrännbart 

PET=30 

Obrännbart=0 

1,122 

Ljud Ljudkabel 17,2 x 7,5 x 2,5 40 PVC 

Obrännbart 

90% PVC 

10% Obrännbart 

PVC=20 

Obrännbart=0 

0,720 

Mobiltelefoni Plånboksfodral 21 x 8,5 x 2,5 76 PUR 

PC 

70% PUR 

30% PC 

PUR=25 

PC=30 

2,014 

Mobiltelefoni Mobilskal 17,6 x 2 x 2,1 30 PUR 

PC 

50% PUR 

50% PC 

PUR=25 

PC=30 

0,825 
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Musik-

instrument  

och studio 

Trumstockar Vic 

Firth American 

48 x 8 x 2 134 Trä 100% 18 2,412 

Musik-

instrument 

och studio 

Axelband till 

gitarr 

27 x 5,8 x 3,7 115 PP 

Bomull 

Läder 

35% PP 

35% Bomull 

30% Läder 

PP=40 

Bomull=20 

Läder=20 

3,105 

Nätverk Nätverksuttag 17 x 11 x 2,7 53 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

1,484 

Nätverk Nätverkskabel 

CAT-6 Exibel 

21,3 x 14,6 x 6,1 415 PVC 

Obrännbart 

50% PVC 

50% Obrännbart 

PVC=20 

Obrännbart=0 

4,150 

Skrivar- och 

fotopapper 

Skrivarpapper 30 x 21 x 5,5 2450 Papper 100% 20 49,000 

Skrivar- och 

fotopapper 

Fotopapper 19,5 x 15 x 1,5 176 Papper 100% 20 3,520 

Skrivare och 

skanrar 

Filament PLA 

Universal 3D-

skrivare 

21 x 21 x 8 1790 ABS 

Obrännbart 

70% ABS 

30% Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

43,855 

Skrivare och 

skanrar 

Dokumentskanner 

Canon 

36 x 28,1 x 28 2850 ABS 

PA 

Obrännbart 

40% ABS 

40% PA 

20% Obrännbart 

ABS=35 

PA=29 

Obrännbart=0 

72,960 

Surfplattor 

och tillbehör 

Fodral för 

surfplatta 

26 x 15 x 2 260 PUR 

PET 

45% PUR 

55% PET 

PUR=25 

PET=30 

7,215 

Surfplattor 

och tillbehör 

Laddkabel 18,5 x 6,5 x 3,5 68 PVC 

Obrännbart 

90% PVC 

10% Obrännbart 

PVC=20 

Obrännbart=0 

1,224 
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TV-tillbehör 

och 

mediaspelare 

Universalkontroll 32,5 x 14 x 3 189 ABS 

Obrännbart 

80% ABS 

20% Obrännbart 

ABS=35 

Obrännbart=0 

5,292 

TV-tillbehör 

och 

mediaspelare 

Antennkabel 22 x 13 x 3,5 116 PVC 

Obrännbart 

90% PVC 

10% Obrännbart 

PVC=20 

Obrännbart=0 

2,088 

TV-tillbehör 

och 

mediaspelare 

Väggfäste för 

TV/monitor 14-

40" Exibel 

27,5 x 24,5 x 6,5 2560 Obrännbart 100% 0 0,000 

Wearbles Smartklocka fitbit 20,5 x 9,3 x 5,7 285 TPE 

Obrännbart 

70% TPE 

30% Obrännbart 

TPE=35 

Obrännbart=0 

6,983 

Wearbles Smartklocka 

pebble 

9,5 x 7,1 x 7,1 157 TPE 

Obrännbart 

70% TPE 

30% Obrännbart 

TPE=35 

Obrännbart=0 

3,847 

 

I Tabell 22 presenteras slumpmässigt utvalda produkter från Clas Ohlsons kategori Jul och deras materialparametrar. Det beräknade värdet av 

brandenergi för varje produkt presenteras också i tabellen. 

Tabell 22 - Produkter från Clas Ohlsons sortiment Jul och deras materialparametrar. I tabellen finns också den uträknade brandenergin för vardera produkt. 

Undergrupp Produkt Förpackningsmått 

(cm) 

Vikt (g) Material Procentuell del 

av material/vikt 

Förbränningsvärme 

(MJ/kg) 

Brandenergi  

(MJ) 

Julbelysning Adventsljusstake 

Adam 

40 x 31 x 6 725 Trä 

Obrännbart 

70% Trä 

30% Obrännbart 

Trä=18 

Obrännbart=0 

9,135 

Julbelysning Adventsstjärna 41,3 x 20,9 x 2,5 210 Papper 100% 20 4,200 

Julbelysning Batteridriven 

dörrkrans LED 

38 x 38 x 9 748 PE 

Obrännbart 

80% PE 

20% Obrännbart 

PE=40 

Obrännbart=0 

23,936 

Julbelysning Adventsljustake 56,5 x 41,5 x 8,5 1680 Obrännbart 100% 0 0 
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Juldukning Servetter Jul 16,5 x 16,5 x 3 106 Papper 100% 20 2,120 

Juldukning Nötknäckare 21 x 9 x 1,5 154 Obrännbart 100% 0 0 

Juldukning Glöggmuggar 

Folklore 

12,5 x 12,5 x 12 82 Papper 100% 20 1,640 

Juldukning Kakburkar 2-pack 19,7 x 19,7 x 9,6 446 Obrännbart 100% 0 0 

Julgranar 

och 

dekorationer 

Julgran med 

inbyggd belysning 

114 x 38 x 26 16 000 PE 

Obrännbart 

70% PE 

30% Obrännbart 

PE=40 

Obrännbart=0 

448,000 

Julgranar 

och 

dekorationer 

Girlang 2 m 50 x 10 x 10 35 PVC 100% 20 0,700 

Julgranar 

och 

dekorationer 

Julgranskulor 3 cm 19 x 19 x 3 70 PS 100% 40 2,800 

Julgranar 

och 

dekorationer 

Julgransfot 

Krinner 

Kopenhagen 

40 x 39,5 x 10,7 3800 Trä 

Obrännbart 

60% Trä 

40% Obrännbart 

Trä=18 

Obrännbart=0 

41,040 

Tomte- och 

luciakläder 

Tomtedräkt 

klassisk 

45 x 33 x 3,5 480 Tyg 100% 20 9,600 

Tomte- och 

luciakläder 

Tomteluva 

klassisk 

30 x 27 x 0,5 53 PET 100% 30 1,590 

 


