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Sammanfattning 

Dagens samhälle är beroende av el, allt från att få rent vatten i kranen till att kunna tanka bilen 

kräver el. Vattenkraftverk står för nästan 50% av dagens elproduktion i Sverige vilket medför 

att vattenkraft är en väsentlig verksamhet för att få samhället att fungera. Ur ett miljöperspektiv 

anses vattenkraft vara mer miljövänlig än el som produceras på fossila bränslen. I och med den 

stora rollen vattenkraft spelar i dagens samhälle är det viktigt att förebygga eventuella olyckor 

och produktionsstopp, till exempel bränder. Bränder har tidigare förekommit på vattenkraftverk 

runt om i världen. Colorado är ett exempel där det började brinna i det brandfarliga materialet 

som arbetades med i en tunnel på stationen. Detta resulterade i en brand där flera arbetare blev 

instängda i en tunnel under marken, samtliga omkom då det endast fanns en utrymningsväg. I 

vattenkraftstationer som är belägna under marken är det vanligt förekommande att det endast 

finns en utrymningsväg. Olyckan påvisar den komplexitet som finns vid dimensionering av 

vattenkraftstationer under marken. 

Syftet och målet med detta projekt har varit att identifiera brandrisker på två vattenkraftverk 

och finna passande åtgärder för att minimera och förebygga dessa. För att uppnå projektets mål 

har bland annat en litteraturstudie genomförts för att ge en förståelse över problem som kan 

uppstå. En riskidentifiering genom platsbesök har också genomförts för att se hur det ser ut i 

verkligheten på de två vattenkraftstationerna. Det har även gjorts en datasimulering för att ge 

en uppfattning av rökspridningen, denna datasimulering har genomförts med hjälp av Fire 

Dynamics Simulator (FDS). Litteraturstudien påvisade, genom statistik från MSB:s databas 

IDA, att transformatorbränder är en av de största riskerna i anläggningar under marken. Vid 

platsbesöket på Messaure, ett vattenkraftverk, fanns det endast lokaltransformatorer placerade 

under marken. Dessa lokaltransformatorer var av typen torrtransformator vilket medför en 

mindre brandrisk. Tidigare fanns även övriga transformatorer under mark men dessa är flyttade 

ovan mark för att minimera brandrisken. 

Till skillnad från Messaure fanns Akkats, ett vattenkraftverk, transformator placerad under 

mark i en egen transformatorhall vilket utgör en egen brandcell. Entrén till denna fanns i direkt 

anslutning till tillfartstunneln som också används för utrymning. För att undersöka hur mycket 

en brand i transformatorhallen skulle påverka utrymningen valdes detta utrymme för en FDS-

analys. Den slutsatsen som kan dras är att skulle dörren stå öppen skulle en brand i 

transformatorn ha en stor negativ inverkan på utrymningen. Rökutvecklingen skedde snabbt 

och röken strömmade tidigt ut i tillfartstunneln vilket medförde en påverkan på all utrymning. 

Vanligtvis ska dörren till transformatorhallen vara stängd men den kan lätt glömmas öppen i 

och med att det inte finns en dörrstängare. En kostnadseffektiv förbättring vore att installera en 

dörrstängare, det skulle kunna rädda liv. 
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Abstract 

Today's society is dependent on electricity, from getting clean water in the faucet to being able 

to put fuel in the car electricity is required. Hydroelectric power plants account for almost half 

of today's production of electricity, which means that hydropower is a vital factor for the 

community to function. From an environmental perspective, hydropower is considered more 

environmentally friendly than electricity produced from fossil fuels. Since hydroelectric power 

plants play a big role in society makes it very important to prevent possible accidents and hold-

ups in production, such as a fire. Fires have occurred at hydropower plants around the world. 

Colorado is an example where the fire started in the flammable material that was being used in 

a tunnel at the hydropower plant. This resulted in a fire where several workers were trapped in 

a tunnel underground, all workers died since there was only one escape route. In hydropower 

stations located underground, it is common that there is only one escape route. The accident 

demonstrates the complexity that exists in the dimensioning of hydropower stations 

underground. 

The purpose and goal of this project has been to identify fire risks at two hydropower plants 

and how to minimize and prevent them. In order to achieve the project's goals, a literature study 

has been conducted to provide an understanding for the problems that may arise. A risk 

investigation was also conducted at the hydropower plants to see what they look like in the 

reality. A computer simulation has also been made to give an idea of the smoke spread. This 

computer simulation has been performed using the Fire Dynamics Simulator (FDS). The 

literature study showed, through statistics from MSB's database IDA, that transformer fires are 

one of the biggest risks in underground facilities. During the visit to Messaure, a hydroelectric 

power plant, only the local transformers were placed below the ground. These local 

transformers were of a dry-transformer type, which results in a smaller fire hazard. Previously, 

there were also other transformers underground, but these are moved above ground to minimize 

the fire hazard. 

Unlike Messaure, Akkat's, a hydroelectric power plant, transformer was placed underground in 

a separate transformer hall, which is a separate fire cell. The entrance to this was directly 

adjacent to the access tunnel which is also used for evacuation. To investigate how much a fire 

in the transformer hall would affect the evacuation, this space was chosen for an FDS analysis. 

The conclusion that can be drawn is that if the door should be left open, a fire in the transformer 

would have a major negative impact on the evacuation. Smoke quickly streamed into the access 

tunnel, which has an effect on all evacuation. The door should always be closed. However, there 

is no automatic door closer, which can result in the door being left open. A cost-effective 

improvement would be to install a door closer, which could save lives.   
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1 Inledning 

Vattenkraftverk fyller en viktig funktion i dagens samhälle då de står för strax under hälften av 

all elproduktion i Sverige (Svenska kraftnät, 2017). En stor del av den energi som används 

kommer just från vattenkraft och i jämförelse med andra energikällor är det relativt 

miljövänligt. Hur utvinns då elektrisk energi från rinnande vatten? Principen är någorlunda 

simpel. Vatten lagras i stora reservoarer, eller dammar, på olika höjder. Det strömmande vattnet 

rör sig igenom vattenkraftstationens turbiner, som är kopplad till en generator som då 

omvandlar rörelseenergin till elektrisk energi. Energin går då genom en transformator som 

sedan skickar elen vidare via kraftledningar som leder elen in till samhällena och individernas 

bostäder där den sedan används. För att kunna utvinna maximalt med energi är det en fördel 

om vattnets fallhöjd är så stor som möjligt (e-on, 2018). Därför byggs dammar oftast så högt 

som möjligt över havsnivån. 

Vattenkraftstationerna kan se olika ut. Vissa ligger ovan jord och vissa under jord. På en 

underjordsanläggning finns oftast maskinhallar, transformatorer och övrig utrustning under 

marken. Vattnet rinner alltså ner under jorden för att sedan forsa genom turbinerna och sedan 

släppas tillbaka till älven (Vattenfall, 2013). 

Vattenkraftstationer kan även ligga ovan jord, då finns maskinhallarna och turbinerna ovan jord. 

Vattnet behöver alltså därför inte forsa ner under marken för att nå turbinerna. Vattenfall 

innehar båda sorterna av stationer (Vattenfall, 2013). 

Vissa delar av denna rapport har delats upp mellan de två rapportskrivarna. Erica Oberholtzer 

har skrivit kapitelna 1.3 Syfte och mål, 1.4 Utredningsområden, 2 Metod, 3.4 Aktivt och passivt 

brandskydd, 3.5 Detekteringssystem, 3.6 Farliga ämnen, 3.7 Gasflaskor. Torun Varg har skrivit 

kapitelna 1 Inledning, 1.1 Bakgrund, 1.2 Tidigare olyckor på vattenkraftstationer, 3.1 

Brandtekniska definitioner, 3.2 Transformatorer, 3.3 El- och kabelbränder, 3.4.1 Brandceller, 

3.8 Fire Dynamic simulator (FDS). De övriga delarna av rapporten har skrivits tillsammans 

samt att alla delar har bearbetats tillsammans flera gånger. FDS-simulationen har båda jobbat 

mycket med men den slutgiltiga versionen som valdes har Torun Varg arbetat mest med. 

Beräkningarna för FDS har Torun Varg beräknat och Erica Oberholtzer har gjort 

sammanställningen av samtliga vattenkraftstationer i Bilaga 5. 

1.1 Bakgrund 
I vattenkraftverk finns det många utrymmen som är väldig känsliga för brand. Om en brand 

skulle uppstå finns risk att produktionen stannar. Då elektricitet är en väldigt viktig resurs i 

dagens samhälle innebär strömavbrott stora samhällsstörningar. Därför skall det, på Vattenfall 

Vattenkraft AB:s begäran, identifieras risker och analyseras händelseförlopp av typfall för att 

dra slutsatser om skyddshöjande åtgärder. Dessa skyddshöjande åtgärder ska minimera 

personrisker, egendomsskador samt minimera tiden för eventuella avbrott av den normala 

produktionen. Uppgiften i sin helhet är att lyfta blicken och blicka framåt i vad som kan tänkas 

åtgärdas samt ”outside the box-lösningar”. För att kunna genomföra en brandteknisk 

undersökning besöktes två vattenkraftstationer, Messaure och Akkats. 
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 Messaure 
Messaure är en stor underjordenanläggning. Den ligger i Luleälven och byggdes mellan 1957 

och 1963 (Vattenfall, u.å.). När det pågår underhållsarbete vistas det fler personer än vanligt på 

vattenkraftstationen. Tidigare har det funnits transformatorhallar under jord men dessa har 

flyttats utomhus på grund av brandrisken. Dock finns det fortfarande en maskinhall, 

generatorer, batterirum och kontrollrum under jorden. För att beträda anläggningen under 

marken finns det en tillfartstunnel som bilar kan köra ner i. 

 Akkats 
Akkats är ett av Vattenfalls vattenkraftverk som är belägen i Luleälven, strax utanför 

Jokkmokk. Vattenkraftverket byggdes mellan 1969 och 1973 och är en av Vattenfalls 

underjordenanläggningar. Från början installerades endast en turbin på 150 MW men då ett 

omfattande haveri inträffade år 2002 blev anläggningen tvungen att repareras för att återfå sin 

fulla produktionskapacitet. År 2008 byttes det gamla aggregatet ut mot två mindre och mer 

effektiva aggregat. Då ökades kapaciteten med 26 GWh. Normalårsproduktionen för Akkats 

vattenkraftstation är nu 590 GWh (Vattenfall , 2018). 

1.2 Tidigare olyckor på vattenkraftstationer 
I modern tid har det inträffat ett flertal incidenter med varierande skadebild vid 

vattenkraftstationer. Speciellt vid anläggningar som ligger under marken kan det finnas stora 

risker om en brand skulle inträffa. Två exempel på allvarliga olyckor är en tunnelbrand i 

Colorado och en brand på Watts Bar Vattenkraftsanläggning, dessa beskrivs i mer detalj i 

följande två kapitel. 

 Tunnelbranden i Colorado 2007 
Vid ett vattenkraftverk i Colorado uppstod en tunnelbrand under ett pågående arbete. I vanliga 

fall forsar vatten från dammen som ligger mer höglänt ner genom denna tunnel för att nå 

turbinen för att sedan flöda ut till ett lägre beläget vattendrag. Det var ett flertal arbetare som 

jobbade med att bekläda insidan av tunneln med epoxi. Det fanns bara en utgång och de var 

långt inne i tunneln när olyckan inträffade. Till arbetet använde de ett mycket brandfarligt 

lösningsmedel som vid olyckstillfället antändes. (CSB U.S Chemical safety board, 2010). 

Den intensiva elden och rökutvecklingen blockerade utgången för fem av arbetarna. De letade 

efter handbrandsläckare men någon sådan fanns inte i tunneln. Arbetarna som befann sig på rätt 

sida av elden sprang ut för att tillkalla hjälp. När de sedan återvände med handbrandsläckare 

var röken och hettan för intensiv i det instängda utrymmet. De fem arbetarna som satt fast i 

tunneln blev tvungna att röra sig längre in i berget, men tillslut blev tunneln så brant att de inte 

kunde fortsätta eftersom tunneln blev mer och mer vertikal. (CSB U.S Chemical safety board, 

2010). 

Under tiden hade personal utanför tunneln kontaktat räddningstjänsten men då de inte var 

utbildade för en så komplex räddningsinsats drog det ut på tiden innan en specialtränad 

räddningsstyrka var på plats. Då var det för sent och det visade sig att arbetarna hade dött av 

rökförgiftning ungefär en timme innan hjälpen nådde fram. De tre huvudorsakerna till att 

konsekvenserna blev så pass stora lyftes i den efterföljande utredningen. Den visade att bristen 
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på egen insatspersonal i beredskap, bristen på reglering kring hur mycket brandfarliga ämnen 

som får tas in i tunneln och avsaknaden av kontroll av de företag som hyrs in var starkt 

bidragande till att arbetarna dog (CSB U.S Chemical safety board, 2010). 

 Branden på Watts Bar Vattenkraftanläggning 2002 
På morgonen vid vattenkraftstationen i Rhea County, Tennessee, utbröt en eldsvåda som snabbt 

spred sig till anläggningens kontrollrum. I kontrollrummet jobbade vid det tillfället fem 

personer. Då branden spred sig relativt snabbt hade arbetarna endast fyra minuter på sig att 

upptäcka branden och hinna utrymma lokalerna. De klarade sig dock utan skador, men då 

branden var kraftig var det omöjligt för personalen från räddningstjänsten att beträda området. 

Det var inte förrän branden hade självslocknat på grund av bränslebrist som räddningstjänsten 

kunde gå in. Det konstaterades att branden startat i ett vertikalt schakt för kablar som gick från 

maskinhallen till kontrollrummet. Branden spred sig på grund av alla brännbara kablar och en 

ständig vindfläkt som rörde sig längs schaktet. Utredningen som följde identifierade vissa 

nyckelproblem. Bland annat hade den lokala räddningstjänsten ingen särskild insatsplan för 

vattenkraftverket och hade heller ingen lokalkännedom. Träning för insatser i sådana byggnader 

saknades och nödritningarna förvarades inne på vattenkraftstationen vilket medförde problem 

för räddningstjänsten (Homeland Security, 2002). 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att utföra en brandteknisk utredning av två vattenkraftverk, Akkats 

och Messaure, genom riskidentifiering vid platsbesök och CFD-simulering (Computational 

Fluid Dynamics) av brandförlopp med hjälp av datorprogrammet Fire Dynamics Simulator 

(FDS). Målet är att identifiera risker och kvantifiera dessa samt att ta fram förslag på 

riskreducerande åtgärder. Följande frågeställningar kommer att analyseras: 

• Vilka brandrisker finns i utrymmena? 

• Hur ser riskbilden ut kopplat till person- och produktionsskydd, kritiska områden? 

• Vilka kabeltyper finns närvarande samt hur detta kan påverka eventuell brand? 

• Vilken el-teknisk utrustning finns närvarande och hur bidrar denna till skadeutfallet 

kopplat till uppkomst av brand, brandförlopp och produktionsstörningar. 

• Vilka olika brandtekniska och produktionstekniska skyddsåtgärder finns att tillgå? 

• Hur ser en brand ut med dagens rådande förutsättning? 

• Hur ser en brand ut med vidtagna skyddshöjande åtgärder? 

• Vilka brandtekniska åtgärder är att rekommendera för olika typanläggningar/ 

typutrymmen? 

1.4 Utredningsområden 
Arbetet har delats in i tre olika delar. Den första delen handlar om att få en förståelse för hur 

situationen ser ut på vattenkraftverken, samt vilka åtgärder som kan minska risken att kritiska 

händelser uppstår. Del två bygger på att genomföra CFD-simuleringar för att se hur olika 

bränder beter sig i olika utrymmen. Sista delen, del tre, är en syntes av de två tidigare delarna 

där slutsatser om slutgiltiga åtgärder dras. 
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 Del 1 – Identifiering av förutsättningar, problembild och åtgärder 

• Översikt av rådande kunskapsläge inom området kabel-/elbränder, släcksystem etc. 

kopplat till undermarksanläggningar och driftrum. 

• Analys och kontroll av utrymmen och deras geometri, kabelförläggning, kritiska 

punkter etc. 

• Analys av förekommande kabeltyper och hur olika typer kan påverka brandförloppet. 

• Analys av möjliga brandtekniska åtgärder. 

 Del 2 – Analys av brandförlopp och brandgasspridning 
Analyserna och simuleringarna genomförs vid rådande förutsättningar där sedan slutsatser 

utifrån resultatet kommer att tas med förslag på åtgärder. 

• Brandförlopps- och brandspridningsanalyser – CFD-simuleringar och i övrigt till-

gängliga analysmodeller nyttjas. 

• Studie av förväntad brandtemperatur och brandgasspridning. 

 Del 3 – Förslag till brandteknisk strategi och typlösningar 
De åtgärder som föreslås skall ta hänsyn till faktorer såsom funktion och ekonomi. 

• Passivt brandskydd 

• Aktivt brandskydd 

• Detekteringssystem, produktionsövervakning etc. 

• Kombinationsskydd genom ovanstående punkter. 

1.5 Avgränsningar 
I och med att denna rapport har en stor omfattning har vissa avgränsningar gjorts. Det har inte 

undersökts hur en brand skulle påverka konstruktionen utan endast brandpåverkan på 

interiören, installationer och utrymningsvägar. Konsekvenserna har inte bedömts ur ett större 

samhällsperspektiv utan främst hur de påverkar Vattenfall Vattenkraft AB och deras 

produktion. Vid detta arbete har endast två vattenkraftstationer undersökts genom platsbesök, 

båda dessa ligger under jord. 

Under arbetet med denna rapport har utgångspunkten varit att se över hur Vattenfall Vattenkraft 

AB kan utveckla sitt brandskydd och inte att kontrollera allt mot gällande lagkrav. Vattenfall 

Vattenkraft AB arbetar istället på att höja sin egen ambition och det är vad arbetet kommer att 

beröra.  

Vid simuleringen i FDS har flertalet avgränsningar gjorts utifrån ett ingenjörsmässigt 

resonemang, för att effektivisera beräkningstiden. Geometrin för transformatorrummet har 

förenklats så att det motsvarar ett rektangulärt rum, där höjden har uppskattats okulärt vid 

platsbesök.  

Det bränslet som användes vid simuleringen är N-dekan istället för olja då det var svårt att hitta 

alla korrekta värden för olja. Den kemiska formeln är väldigt snarlik och därför har N-dekan 
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använts istället. I och med dessa förenklingar och antaganden anses denna simulering bli mer 

generell och applicerbar på flera liknande situationer eller rum. 

På grund av sekretess är det inte möjligt att bifoga ritningar och dokument från Vattenfall 

Vattenkraft AB i rapporten.  

1.6 Referenshänvisningar 
Referenshänvisningar har gjorts enligt en manual från APA (American Psychological 

Association), femte upplagan. Är referensen placerad efter en mening gäller referensen för 

meningen men är den placerad i slutet av ett stycke gäller referensen för hela stycket. 

2 Metod 

Denna studie började med en genomgång av hur Vattenfall Vattenkraft AB generellt är som en 

arbetsplats för att skapa en förståelse för hur arbetet går till och hur allt är ihopkopplat. Utöver 

en genomgång av hur arbetet fortskrider på Vattenfall Vattenkraft AB inhämtades information 

om hur vattenkraftverk fungerar av Mats Brännström (Brännström, 2018). Därefter påbörjades 

en litteraturstudie inför ett platsbesök på Messaure och sedan besöktes även Akkats för att få 

en ännu bättre uppfattning av vad för sorts skillnader och likheter som kan finnas mellan olika 

vattenkraftverk.  

2.1 Del 1 – Identifiering av förutsättningar, problembild och åtgärder 
Denna studie påbörjades med en litteraturstudie för att skapa förståelse för vilka lagar, regelverk 

och riktlinjer som Vattenfall Vattenkraft AB måste följa. Utifrån befintlig 

brandskyddsdokumentation över vattenkraftverken längst Luleälven upprättades en egen 

sammanställning över brandskyddet på dessa anläggningar, se Bilaga 5. Inför platsbesöket 

undersöktes det olika sorts lösningar för undermarksanläggningar, till exempel kravet på hur 

många utrymningsvägar som skall finnas. Inför platsbesöket togs en checklista fram, då det inte 

fanns befintligt, se Bilaga 1. Listan togs fram för att vara säker på att alla punkter skulle komma 

med, detta var bland annat lagkrav och andra riktlinjer som vattenkraftverken ska följa. Det 

som undersöktes vid platsbesöket på Messaure vattenkraftstation var främst för att få en 

förståelse hur stationen såg ut, men även vilka släckmedel och släckhjälpmedel som fanns på 

plats. Även placeringen av släckmedlen och släckhjälpmedlen sågs över, se Bilaga 1. Det 

fotograferades för att kunna dokumentera hur det såg ut. Efter besöket sammanställdes allt i ett 

separat dokument.  

2.2 Del 2 – Analys av brandförlopp och brandgasspridning 
I denna del av rapporten har en FDS-simulering genomförts på ett utvalt område som anses vara 

av särskilt intresse. Rummet som var intressant i detta fall var en större transformatorhall som 

hade en golvarea på 13 x 17 meter och en uppskattad takhöjd på sex meter där dörren är två 

meter hög och en meter bred och den sitter mitt på väggen som avskiljer rummet från 

korridoren. Anledningen till att detta var intressant var att statistik på transformatorbränder 

visade att det var en stor risk enligt MSB:s databas IDA, se Bilaga 4. Utrymmet var inte perfekt 

rektangulärt men förenklades till ovanstående mått i simuleringen. Detta ansågs inte ha så stor 
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betydelse då syftet med simuleringen var att se hur en transformatorbrand kan se ut i en 

transformatorhall under jord, inte denna transformatorhall specifikt. Rummets geometri kan ses 

i Figur 1 och Figur 2.  

 

 

Figur 1. Transformatorrummet som är ritat i FDS sett från sidan där sträcken anger rummets mått i meter där den 

gula fyrkanten ska symbolisera transformatorn. 

 

Figur 2. Transformatorrummet som är ritat i FDS sett från väggen mittemot dörren till transformatorrummet, 

sträcken anger rummets bred och höjd i meter. 

För att få ett tillförlitligt resultat är det viktigt att välja rätt gridstorlek, se kapitel 3.8 Fire 

Dynamic Simulator (FDS). Med hjälp av beräkningar, se bilaga 3, valdes gridstorleken till 10 

cm. Därefter sattes mätpunkter ut i rummet. Viktiga områden att mäta uppskattades vara i 

området precis kring transformatorn, mot motsatta väggen och i dörröppningen och en bit ut i 
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korridoren, vilka är markerade med svarta prickar i figur 1. Detta var för att närmare kunna 

undersöka utrymningsförutsättningarna vid brand i transformatorhallen. Ingen information 

fanns att tillgå angående ventilationen i transformatorrummet och korridoren därför antogs det 

att det var ett slutet transformatorrum. Detta utgör en begränsning i simuleringen och den 

osäkerheten bör beaktas i resultatet. I scenariot antogs det att det skedde en viss 

värmeutveckling, processen var inte adiabatisk. Därefter placerades branden i rummet. branden 

förutsattes att ske explosionsartat och därför sker branden endast inom den gula fyrkanten. Den 

exakta molekylformeln för oljan i transformatorn så ett snarlikt ämne vid namn N-dekan valdes 

enligt FDS (NIST, b, 2017). Mängden bränsle som användes antogs vara 4000 liter olja då det 

är vad transformatorerna på de berörda vattenkraftstationerna i denna rapport rymmer 

(Vattenfall, 2018) . För att ge branden rätt HRRPUA beräknades det för hand och skrevs in i 

FDS, se Bilaga 3. Värdet för soot yield vid oljebränder angavs till 0,1 (Walton & Evans, u.å). 

Mätpunkter sattes in i rummet på olika höjder då intresse fanns att undersöka miljön i olika 

delar av transformatorhallen vid samma tidpunkt. 

Utifrån resultatet från simuleringarna har olika lösningar och åtgärder diskuterats för att 

förbättra förhållandena i tunneln vid utrymning. Nedan i Tabell 1 följer en sammanställning av 

indata som användes i FDS  

Tabell 1. Parametrar i FDS 

Parametrar Antagna värden 

Gridstorlek 10 cm 

Soot yield 0,1 

HRRPUA 1,16 MW/m2 

 

2.3 Del 3 – Förslag till brandteknisk strategi och typlösningar 
I sista delen av rapporten har analyser och undersökningar gjorts med hjälp av bland annat 

resultat från FDS-simuleringar (se kapitel 4.4 Resultat från FDS simuleringen av 

transformatorhallen i Akkats), statistik (se kapitel 4.3 Riskmatris och statistik) och 

litteraturstudier (se kap.3 Teori). Detta för att se hur brandskyddet kan förbättras på ett effektivt 

sätt, sett utifrån ett säkerhetsperspektiv men även med hänsyn till den ekonomiska aspekt som 

ett välfungerande brandskydd bidrar till.  
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3 Teori 

För att identifiera och kunna analysera brandriskerna på en vattenkraftsstation krävs att en viss 

bakgrundskunskap innehas. Teoriavsnittet behandlar den grundläggande mekanismen bakom 

hur vattenkraftverk fungerar, olika släckmedel, hur dessa fungerar och åtgärder som kan vidtas 

för att förhindra brand samt simuleringsprogrammet FDS.  

3.1 Brandtekniska definitioner 
Det finns flera olika delar i ett välfungerande brandskydd, ett av dem är brandceller. För att 

underlätta att brandcellsgränserna upprätthålls kan dörrstängare vara till hjälp där det anses 

nödvändigt. Dessa dörrstängare bör fungera på så sätt att de aktiveras automatiskt när en brand 

har uppstått. Detta kan alltså fungera i två riktningar, antingen att skydda resten av byggnaden 

mot branden i brandcellen eller tvärtom (Boverket, 2017). Detta är inte ett krav för 

vattenkraftanläggningar men är en god idé att ha som egen ambition. 

 Utrymningsvägar 
Utrymningsvägar ska alltid utformas som en egen brandcell. För att utrymningsvägen ska vara 

lätt att använda vid utrymning finns det en del krav på fria bredder på både dörröppningar och 

på själva utrymningsvägarna. De minsta måtten på fri bredd är 0,90 meter i utrymningsvägen 

och den fria bredden på dörröppningar bör vara minst 0,80 meter. I och med att det är en 

utrymningsväg bör den vara fri från hinder (Arbetsmiljöverket, 2013). Dessa hinder kan bestå 

av olika saker, till exempel soffor, hyllor eller annat material. Det finns flertalet anledningar till 

att hinder i utrymningsvägar bör undvikas. Främst är det för att dessa hinder kan skymma 

skyltar som ska få utrymningen att fortlöpa men även att de kan utgöra en brandfara i sig. Dessa 

hinder kan börja brinna och om det endast finns en utrymningsväg kan detta orsaka problem 

med utrymningen då utrymningsvägen blir blockerad (Boverket, 2006). 

 Skyddskammare  
I vissa situationer är det svårt att utrymma på vanligt sätt. Det kan vara att utrymningsvägarna 

är komplexa eller att det av något annat skäl är svårt att lämna byggnaden. Då kan man anordna 

särskilda utrymmen som är säkra för brand, så kallade skyddskammare. Dessa består av egna 

brandceller där individer kan vänta på att bli räddad istället för att försöka utrymma på egen 

hand. Där bör det även finnas utrustning för kommunikation mellan skyddskammare och 

räddningstjänsten. Liknande lösningar finns även i andra underjordenanläggningar, till exempel 

LKAB:s gruva i Kiruna (Lindmark, 2018). 

3.2 Transformatorer 
Vid en vattenkraftanläggning produceras elektricitet. För att kunna skicka strömmen vidare 

behöver spänningen ändras, vilket är transformatorernas uppgift. Transformatorer finns i olika 

modeller, vissa är oljefyllda medan andra är torrisolerade med luft eller liknande (ABB, u.å). 

De oljefyllda transformatorerna utgör en större brand- och explosionsrisk då de innehåller 

brännbar vätska.  

Oljefyllda transformatorer kan börja brinna av exempelvis ett allvarligare elfel. I värsta fall kan 

en ljusbåge uppstå som leder till att stora energimängder frigörs att transformatoroljan kan börja 
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sönderdelas. Det i sin tur leder till gasbildningar som ökar trycket i transformatorn tills den kan 

explodera. Ett flertal större sekundärbränder i transformatoroljan kan uppstå och 

konsekvenserna kan bli mycket allvarliga (Iseklint, 2012). 

3.3 El- och kabelbränder 
Om en kabelbrand skulle uppstå kan det ha förödande konsekvenser för ett vattenkraftverk. 

Flera personer kan bli utan el och därför är det viktigt att följa de lagar och regler som finns om 

hur man kan skydda sig mot kabelbränder. Detta kan man göra genom att använda rätt sorts 

kablar; det finns olika kombinationer men Vattenfall använder sig av Dca-s2-d2 och Cca-s1-d1 

vid nyinstallationer och vad det innebär kan läsas nedan i 3.3.1 Klassificering av kablar enligt 

BBR 25. 

  Klassificering av kablar enligt BBR 25 
Enligt Boverkets byggnadsregler finns det sex olika huvudkabelklasser. Dessa är Aca, B1ca, 

B2ca, Cca, Dca och Eca. Den högsta klassen är Aca och den lägsta klassen Eca kan inte kombineras 

med några tilläggsklasser men klasserna B1ca, B2ca, Cca och Dca kombineras alltid med någon 

eller några av följande tilläggsklasser: 

• s1 kabeln får avge mycket begränsat med brandgas 

• s2 kabeln får avge begränsat med brandgaser 

• s3 kabeln får avge obegränsat mängd brandgaser 

• d0 kabeln får inte avge brinnande droppar eller andra partiklar  

• d1 kabeln får avge brinnande droppar och partiklar i begränsad mängd 

• d2 kabeln får avge brinnande droppar och partiklar i obegränsad mängd. 

• a1 kabeln får avge en mycket begränsad mängd sura eller frätande gaser 

• a2 kabeln får avge en begränsad mängd sura eller frätande gaser 

• a3 kabeln får avge obegränsad mängd sura eller frätande gaser 

(Boverket, 2017). 

 Äldre kablar 
Eftersom många av vattenkraftstationerna byggdes 1930−1960 finns mycket material som är 

äldre och bland detta material ingår kablar (Vattenfalls historia och kulturarv, u.å.). Kablar har 

en relativt lång livstid, uppåt 50 år (Hedman, Information om kablar, 2018). I och med att dessa 

kablar är gamla uppfyller de inte dagens krav, något som inte är lätt att åtgärda på annat sätt än 

att byta ut de gamla kablarna. I äldre kablar kan man hitta, förutom plast av något slag även 

ämnen såsom olja och en tillsats vid namnet PCB (polyklorerade bifenyler) (Umeå Kommun, 

2013). Om PCB börjar brinna bildas väldigt hälsofarliga gaser som påverkar människans organ 

väldigt allvarligt och är även cancerframkallande. 

 Kabelbränder 
Brandspridning genom kablar kan vara ett stort problem. Beroende på hur dessa är placerade 

kan spridningsrisken och tiden till antändning variera. RISE har genomfört brandtest på kablar 

i olika konstellationer och dessa har visat på att kabelstegar i vertikalled sprider branden 

snabbare än kabelstegar i horisontalled (Van Hees, Axelsson, Grayson, & Green, 2001).  
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3.4 Aktivt och passivt brandskydd 
Det finns två huvudsakliga sätt att kunna skydda en byggnad från en brand, det är passivt eller 

aktivt brandskydd. Ett aktivt brandskydd innefattar system så som till exempel sprinkler, alltså 

ett system som ska vara skadebegränsande när olyckan väl är framme. Däremot ett passivt 

brandskydd är till exempel väggmaterialet eller extra isolering för att hindra branden från att ta 

sig vidare igenom byggnaden. Passivt brandskydd är alltså en del av byggnaden som alltid finns 

där och skyddar byggnaden (MSB, 2014). 

 Brandceller 
En brandcells huvudsakliga uppgift är att förhindra spridningen av en brand. Hur en brandcell 

har utformats kan se lite olika ut. Ibland är kravet att den endast klarar att avskilja branden en 

viss del av förloppet eller så ska brandcellen klara av att begränsa branden till rummet under 

hela förloppet. Installeras en dörr eller kablar genom en vägg som tillhör en brandcellsgräns ska 

detta inte försämra brandcellgränsens förmåga att förhindra spridningen av branden. När till 

exempel en dörr eller kablar har installerats ska det därför ordnas så att det blir brandtätat för 

att upprätthålla brandcellen. Om en dörr är placerad i en brandcellsgräns är det viktigt att 

komma ihåg att även dörrens underkant ska vara tätad. Det som gäller för dörrar gäller även för 

portar (Boverket, 2017). 

 Hypoxic air 
För att en brand ska uppstå behövs tre komponenter; syre, värme och bränsle. Elimineras en av 

dessa komponenter uppstår det ingen brand. Det finns en teknik för att minska 

syrekoncentrationen i luften som kallas för hypoxic air. Det fungerar på så sätt att man sänker 

partialtrycket av syre genom att öka partialtrycket av kväve (Chiti, 2008/2009). 

Olika material kräver olika höga syrekoncentration för att brinna, se Figur 3. Finns det flera 

olika material i rummet där hypoxic air skall användas är det material som kräver lägst syrehalt 

som bestämmer vilken halt det ska dimensioneras efter (Chiti, 2008/2009). 

I produktkänsliga utrymmen brukar släckmedel såsom vattendimma eller gassläckmedel oftast 

användas. Det som gör hypoxic air annorlunda är att det alltid är aktivt och skapar en miljö som 

gör det svårt för en brand att uppstå från början (Clauss, 2014). 

En viktig fråga är hur en människa påverkas av att vistas i en miljö med lägre syrehalt, och det 

finns olika åsikter om detta. Vid en syrehalt på 12−15 % kan koordinationen och förmågan att 

röra sig bli försämrad (Meyer, 2010). Alltså verkar det inte som om en syrehalt på 15−21 % är 

skadlig för människan. Däremot om syrehalten är under 8 % kommer personen som vistas i 

utrymmet att kollapsa men med medicinsk hjälp kan personen fortfarande överleva men är 

syrehalten under 6 % kommer personen att dö inom 6-8 minuter (Meyer, 2010). Det finns en 

Svensk Standard som berättar vad man måste ha i åtanke för att få jobba i olika syrehalter samt 

hur länge man får jobba i dessa olika förhållanden (SS-EN 16750:2017). I standarden är de 

olika syrenivåerna uppdelade i fyra riskklasser, riskklass 0, riskklass 1, riskklass 2 och riskklass 

3. Tabell 2 är en översatt version av tabellen från SS-EN 16750:2017 (Tabell B.2 på sida 35 i 

standarden SS-EN 16750:2017). 
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Tabell 2. De olika riskklasserna och vilka åtgärder som måste göras vid varje. 

Riskklass O2 koncentration, 

c volym % 

Säkerhetsåtgärder Motsvarande 

altitud [m] 

0 20,9 > c ≥ 17,0 • Instruktioner från 

personalen. 

0 till 1600 

1 17,0 > c ≥ 15,0 • Läkarundersökning. 

• Instruktioner från 

personalen. 

• Efter 4 timmars arbete 

skall en paus tas som är 

30 min. Denna paus 

skall vara utanför det 

syrereducerade 

området. 

1600 till 2500 

2 15,0 > c ≥ 13,0 • Läkarundersökning. 

• Instruktioner från 

personalen. 

• Efter 2 timmars arbete 

skall en paus tas som är 

30 min. Denna paus 

skall vara utanför det 

syrereducerade 

området. 

2500 till 3800 

3 c < 13,0 • Ej berört här. 

• Vid tillträde behövs 

ytterligare 

säkerhetsåtgärder 

genomföras. 

> 3800 

 

Anledningen till att en läkarundersökning ska genomföras är för att upptäcka eventuella 

hälsoproblem där en lägre syrehalt kan ha negativ påverkan på hälsan. Denna 

läkarundersökning är förebyggande för att undvika onödiga allvarliga situationer. Sker arbete i 

en syrehalt på 16 % är det inte tillåtet att arbete mer än fyra timmar i sträck utan att ta en paus 

på minst 30 minuter (Clauss, 2014).  



   

 

12 

 

 

Figur 3. Denna figur visar vid vilka olika syrehalter som olika material har en reducerad förmåga att börja brinna 

(Clauss, 2014). 

 Släckmedel 
I dag finns en uppsjö av olika släckmedel som har olika kemiska egenskaper för att släcka 

branden. För att släcka en brand måste en del i brandtriangel elimineras, något som ett 

släckmedel gör. Brandtriangel består av tre ben: bränsle, syre och värme, se Figur 4. Valet av 

släckmedel beror på vad det är för brännbart material i området samt vilket släckmedel som ger 

minst skada (Särdqvist, 2006). 

 

Figur 4. Brandtriangeln (Paroc AB, u.å.). 

3.4.3.1 Vatten 

Vatten är det vanligaste släckmedlet, det finns några skäl till varför det är det. Till en början 

finns det gott om vatten som är lättillgängligt i Sverige och det är även billigt. Det finns sätt att 

släcka en brand med hjälp av vatten, ytkylning och gaskylning. Däremot finns det även några 

nackdelar som man speciellt bör ta hänsyn till i norra delarna av Sverige vilket är att vattnet 

fryser vid 0 oC. Detta medför att ledningar, till exempel i sprinklersystem, kan brista då vatten 

expanderar när det fryser. Det kan ta ett litet tag innan vattentillförseln är påkopplad på till 

exempel en släckbil trots att det finns gott om vatten. Detta är mest aktuellt vid industribränder 

då det oftast krävs väldigt mycket vatten i början av insatsen. Alltså kan vattnet i släckbilens 

tank ta slut innan den är sammankopplad med en extern vattenkälla (Särdqvist, 2006). 
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Hur effektivt vattnet släcker en brand beror på dropparnas storlek, ju mindre dropparna är ju 

effektivare släckmedel vid gaskylning men vid ytkylning bör dropparna vara större för att nå 

den brinnande ytan. Droppstorlekarna har delats upp i tre olika klasser, klass 1, klass 2 och klass 

3. Denna klassning kommer från USA och lagtexten NFPA 750 från 1996. Klass 1 är av storlek 

som passar in på en vattendimma, alltså är dropparna mindre än 0,2 mm. Klass 2 är 

mellanklassen där dropparna är mellan 0,2−0,4 mm stora. Klass 3 är klassen med de ”stora” 

dropparna som brukar komma ut ur ett stålrör eller ett sprinklermunstycke, dessa droppar är 0,4 

mm. För att vattendropparna ska klassas i någon av klasserna måste minst 90 vol-% av 

dropparna uppfylla den givna storleken. Vattnets egenskaper blir inte bara effektivare ju mindre 

vattendropparna är utan även mindre vatten krävs för att genomföra själva släckningen 

(Särdqvist, 2006). 

Vatten släcker en brand genom att absorbera värmen från branden. Om det ämne som brinner 

är en vätska och är vattenlösligt kan den brinnande vätskan spädas ut med vatten och genom 

detta släcka branden (Meyer, 2010). 

3.4.3.1.1 Sprinkler med vatten eller vattendimma 

Det finns olika sorters vattensprinklers. Dessa används vid olika tillfällen men vanligast är 

vattensprinkler och inte vattendimma. Det som skiljer dessa åt är alltså droppstorleken och det 

som gör skillnad är att när man har vattendimma installerat krävs mycket mindre vatten för att 

släcka en brand. I Figur 5 visas ett vanligt sprinklerhuvud medan i Figur 6 visas ett 

sprinklerhuvud som används vid vattendimma. Vattenskadorna minimeras därför på 

egendomen. För att åstadkomma dessa olika vattendroppar används olika sprinklerhuvuden, se 

bilden nedan. För att en sprinkler ska lösa ut måste en viss temperatur uppnås, det som sker då 

är att vätskan i glasbulben utvidgas och när denna går sönder utlöses sprinklern. Om en sprinkler 

löses ut betyder det inte att alla löses ut. För att lätt kunna urskilja vid vilken temperatur en 

sprinkler löser ut har dessa glasbulber olika färger, dessa färger och temperaturer kan ses i 

Tabell 3. Den vanligaste är den som är röd och utlöses vid 68 oC (Särdqvist, 2006). Det finns 

flertalet olika tillverkare av sprinkler med vattendimma, en av tillverkarna är Marioff som har 

produkten HI-FOG (Marioff, 2018). 

Tabell 3. Utlösningstemperatur för de olika glasbulberna i sprinklers. 

Utlösningstemperatur [oC] Färg på glasbulb 

57 Orange 

68 Röd 

79 Gul 

93 Grön 

141 Blå 

182 Malva (lila) 

227-343 Svart 
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Figur 5. Ett vanligt sprinklerhuvud (Made-in-China.com, u.å). 

 

Figur 6. Sprinklerhuvudet till vattendimma (Marioff, u.å.). 

3.4.3.2 Skum 

Skum är också ett effektivt släckmedel om det används korrekt. Skum används då vattnet inte 

anses ge den önskade effekten, till exempel vid vätskebränder. Ibland kan vattnets densitet vara 

högre än den brinnande vätskans densitet och då lägger sig vattnet under den brinnande vätskan 

utan att släcka branden. För att släckeffekten ska vara hög måste det vara rätt kombination av 

skumvätska och vatten, det är därför det finns tre generella klasser av skum. Det finns lätt-, 

mellan- och tungskum och dessa används vid olika tillfällen beroende på vad det är för sorts 

brand (Särdqvist, 2006). 

Det finns en nackdel med att använda skum och det är att det är skadligt för miljön ur den 

aspekten att den sänker vattnets ytspänning. En fördel med skum är att när det blandas med 

vatten krävs det mindre vatten för att genomföra en släckning, alltså blir vattenskadorna på 

egendomen mindre (Särdqvist, 2006). 

Skum släcker en brand bland annat genom att skapa ett lager med skum på den brinnande ytan. 

Det detta lager gör är att separera det som brinner från omgivningen. I och med att det bildas 

en barriär mellan den brinnande ytan och omgivningen kommer branden att slockna. Skummet 

kyler även en brinnande ytan vilket även det bidrar till att branden slocknar. (Meyer, 2010) 
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3.4.3.3 Pulver 

Pulver är ett väldigt effektivt släckmedel och fungerar på en stor mängd olika bränder, däremot 

är det ett väldigt smutsigt släckmedel. Anledningen till att det anses som ett smutsigt släckmedel 

är för att det består utav ett väldigt finmalet pulver. Detta finmalna pulver tar sig in i små vrår, 

detta gör det svårt att sanera efter ett släckningsarbete. Alla släckmedel som är i fast form räknas 

till kategorin pulver. Då detta är ett torrt släckmedel är det känsligt för fukt och har en tillsats 

av fuktskyddsmedel för att undvika att det drar åt sig fukt. Det som tillsätts är antingen ett 

silikon eller ett magnesiumstearat. Pulver är även värmekänsligt och det börjar sönderdelas 

redan vid 60 oC. Därför bör man se till att det förvaras i utrymmen utan en större variation i 

varma temperaturer. En fördel med pulver är att det inte är känsligt för frost vilket medför att 

det är lämpligt att använda utomhus under vintern. En anledning till att pulver ändå är ett 

populärt val av släckmedel i handbrandsläckare är för att släckkapaciteten är bra i förhållande 

till vikt och pris (Särdqvist, 2006). 

Det som sker när ett pulver används som släckmedel är att kornen värms upp. På så sätt sänks 

temperaturen i branden vilket leder till att branden slocknar. Ett sätt som pulvret drar åt sig 

värme är genom ett kemiskt sönderfall vilket kräver just värme för att sönderfalla (Särdqvist, 

2006). 

3.4.3.4 Gassläckmedel 

Det finns många olika sorters gassläckmedel men i grunden fungerar de likadant. För att klassas 

som ett gassläckmedel måste kokpunkten, i atmosfärstryck, vara under rumstemperatur. 

Gassläckmedel förvaras i trycksatta gasflaskor, anledningen till detta är för att kunna förvara 

en större mängd gas i en liten volym. Det finns två sätt att använda gassläckmedel och det är 

antingen genom en handbrandsläckare eller i ett sprinklersystem anpassat för gaser. 

Munstyckena för gassprinkler och vattensprinkler skiljer sig åt då det är olika ämnen som ska 

transporteras ut. 

Gassläckmedel förvaras i trycksatta gasflaskor, oftast trycksatt tills den övergår tillvätskefas. 

När gasen i vätskeform påförs branden absorberar den värmen och övergår till gasfas. Denna 

process är endoterm och brandens temperatur sänks. Det som är en stor fördel med ett 

gassläckmedel i jämförelse med de tidigare nämnda släckmedlen är att det är ett rent 

släckmedel. Det lämnar inga spår efter sig och oftast kan man relativt fort återuppta 

verksamheten. Däremot finns det en nackdel med gassläckmedel vilket är att det endast sänker 

temperaturen i flammorna och inte temperaturen i själva brandkällan. Detta är viktigt att komma 

ihåg för att om brandkällan inte är ordentligt släckt kan branden återuppstå. Utöver detta är 

många av gaserna skadliga för människor, detta beror på att gaserna undantränger bland annat 

syre och vissa av gaserna är rent ut sagt giftiga. För att försäkra sig om att ingen befinner sig i 

utrymmet innan gassläckmedlet utlöses kan det finnas ett larmdon som är installerat och ger en 

förvarning vilket gör att utrymning av lokalen sker innan gassläckmedlet utlöses (Särdqvist, 

2006). 

Ett exempel på gassläckmedel är tillexempel Novec 1230. Detta släcker genom att reagera med 

branden på ett liknande sätt som halon. Dock är Novec 1230 mer miljövänligt och skadar inte 

ozonskiktet på samma sätt som halonbaserade släckmedel gör. Novec 1230 är heller inte 
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kvävande som till exempel inerta släckmedel och kan användas i bemannade utrymmen. (Dafo, 

u.å)  

3.5 Detekteringssystem  
Det finns flera olika system som detektorn kan kopplas till, alltså olika system för registrering 

av brand. Larmen som detekteras skickas digitalt till driftcentralen där de samlas i en larmlista 

som gås igenom allt eftersom larm kommer in. Däremot finns det många olika system för att 

upptäcka själva branden. Nedan kommer en del gås igenom (Hjort, 2005). 

 Rökdetektorer 
En rökdetektor utlöses av att en gas eller partiklar rör sig i detektorn, det finns flera olika sätt 

rökdetektorer fungerar. Den vanligaste är optisk rökdetektor, sedan mitten av 90-talet är det den 

vanligaste detektorn och utgör ungefär 90 % av de installerade rökdetektorerna idag. En 

anledning till att den finns installerad i hög grad är på grund av att den inte innehåller något 

radioaktivt ämne (Hjort, 2005). 

3.5.1.1 Optisk rökdetektor 

En optisk rökdetektor kan ses i Figur 7. Det som sker är att, mycket förenklat, ljuset skickas 

mot en kammare och ljuset inte sprids åt sidorna om det inte finns några rökpartiklar i 

kammaren. Däremot om det finns rökpartiklar i detektorn kommer ljuset att spridas mot dessa 

partiklar och träffa sensorer som utlöser larmet (Hjort, 2005). 

 

 

3.5.1.2 Joniserande rökdetektorer 

Innan den optiska rökdetektorn fanns den joniserande rökdetektorn, se Figur 8, som tillverkades 

för första gången under 1940-talet. Den största skillnaden mellan den joniserande och optiska 

rökdetektorn är att den joniserande detektorn är bättre på att detektera små partiklar, detta kan 

vara på både gott och ont beroende på var dessa blir placerade. De är till exempel bra på att 

detektera vätskebränder. Det som kan ha gjort de optiska rökdetektorerna mer populära är för 

att de kan kasseras med vanligt elektronikavfall. När den joniserande rökdetektorn ska kasseras 

skall den lämnas tillbaka till leverantören som sköter själva kasseringen. Det som också 

särskiljer dom är att i den joniserande detektorn finns det en liten mängd radioaktivt ämne, 

därav den noggranna kasseringen (Hjort, 2005). 

 

 

 

Figur 7. Optisk rökdetektor (Clas Ohlson, u.å.). 
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 Värme-/differentialdetektorer 
Värmedetektorer är den äldsta sortens detektorer som finns, redan i slutet av 1800-talet togs 

den första i bruk. Enda tillfället en värmedetektor skall installeras är när en rökdetektor inte 

fungerar att installera. Det finns två olika sorters värmedetektorer, maximalvärmedetektor, se 

Figur 9, och differentialdetektor. En maximalvärmedetektor utlöses när temperaturen har stigit 

ett visst antal grader under en obestämd tid. Däremot utlöses differentialdetektorn när en viss 

temperaturökning uppstår under en viss period. Dock så utlöses även differentialdetektorn när 

en viss temperatur har uppnåtts oberoende av tiden. Därför kallas ibland differentialdetektorn 

för kombinationsvärmedetektor. En fördel med värmedetektering är att det väldigt sällan blir 

falsk larm men det negativa är att det måste skapas en relativt hög temperatur för att de ska 

utlösas vilket kan leda till att brandförloppet kan ha gått för långt (Hjort, 2005). 

 

 

 Flerkriteriedetektor 
En flerkriteriedetektor är en detektor som utgår ifrån fler kriterier vid larmning till en central. 

En av de vanligaste kombinationerna är rök- och värmedetektor och kallas just 

kombinationsdetektor eller kombodetektor (Hjort, 2005). 

 Samplande detektor 
Denna form av detektor är precis som namnet säger, att det tar prover (sample) av den 

omgivande luften genom fläkt- och rörsystem där den sedan analyseras. En positiv egenskap 

med denna detektor är att den kan ge en väldigt tidig indikering av brand och på så sätt ge ett 

förlarm innan signalen skickas till brandlarmcentralen. Det som då kan utnyttjas är ett larm kan 

skickas tidigare till drift- och servicepersonal som eventuellt kan göra en första insats och 

minimera skadan (Hjort, 2005). För att se ett exempel på hur en samplande detektor ser ut, se 

Figur 10. 

Figur 8. Joniserande rökdetektor (Calectro, u.å.). 

Figur 9. Värmedetektor (Schneider Electric, u.å) 
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Figur 10. Ett exempel på en uppsättning för en samplande detektor. (Foto: Erica Oberholtzer) 

 Detekteringskabel 
Ett önskemål från Vattenfall Vattenkraft AB var att undersöka hur detekteringskablar fungerar 

och om det skulle vara användbart vid vattenkraftstationerna. Ibland kan inte ett konventionellt 

detekteringssystem som rökdetektor eller värmedetektor användas och då finns det ett annat 

alternativ, detekteringskabel. Där det kan vara svårt att använda till exempel en rökdetektor är 

i dammiga miljöer och då kan detekteringskabel vara ett bra alternativ. Ett exempel på 

tillverkare är FireSys som tillverkar dessa detekteringskablar, deras kablar är differentialkabel 

vilket innebär att den känner av en förbestämd temperaturökning (KAMIC Security, a, u.å.). 

Känsligheten i temperaturökning i kabeln kan ställas in, vanligast är en detektering när 

temperaturen har ökat från 5 °C till 12 °C i minuten, alltså en temperaturökning på 8 °C. Det 

går att göra en specialbeställning där temperaturökningen är 1 °C i minuten istället. En fördel 

med denna kabel är att den inte förstörs vid brand, låter man kabeln vila i fem minuter efter en 

brand kan den återgå till att upptäcka bränder igen som tidigare (Wiklund, 2006). 

FireSys kabel är kapabel att detektera en temperaturökning mellan -60 °C och 300 °C (KAMIC 

Security, a, u.å.). Det som händer är att när kabeln värms upp expanderar den och när detta sker 

går larmet om att en temperaturändring har skett (KAMIC Security, b, u.å.). 

För att få den mest optimala detekteringen ska kabeln vara placerad 0.8 till 2.0 meter ovanför 

branden. Det är också viktigt att placera kabeln på ett bra avstånd från väggar, ligger kabeln 

precis längs med väggen kan kabeln kylas av väggen och inte ge en lika snabb detektering. Det 

räcker att ha kabeln cirka fem centimeter från väggen för att få en mycket bättre detektering 

(Andersson, Persson, & Tuovinen, 2006). 

 Larmknapp 
En larmknapp aktiveras oftast genom att glaset trycks sönder eller att det är en knapp som ska 

tryckas på. För att minska risken att gå emot knappen och utlösa brandlarmet av misstag finns 

det oftast ett lock som måste fällas upp innan aktiveringen. Dessa anordningar är markerade 

som brandlarm eller så finns det en skylt precis bredvid som berättar det. Hur dessa larmknappar 

skall hanteras brukar visas väldigt tydligt på själva larmknappen, oftast med två pilar mot 

området man skall trycka på (Hjort, 2005). I Figur 11 och 12 ges två olika exempel på hur en 

larmknapp kan se ut. 
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Figur 12. Alternativ utformning av larmknapp. (Foto: Erica Oberholtzer) 

3.6 Farliga ämnen 
I Vattenfalls verksamhet används vid ombyggnationer, nybyggnationer, underhållsarbete och 

vid reparation olika farliga ämnen. Det vanligaste som framkom var acetylen, gasol och diesel. 

 Acetylen 
Acetylen anses som ett väldigt explosivt ämne, anledningen till detta är flera. En av 

anledningarna är att brännbarhetsområdet är 2−82 % vilket är ett väldigt brett spann (MSB, a, 

u.å.). Flampunkten för acetylen ligger på -237 oC vilket är väldigt lågt samt att den termiska 

tändpunkten ligger på 300 oC (MSB, a, u.å.). Detta är en relativt låg tändpunkt med tanke på att 

en fullt utvecklad brand har en temperatur på 800−900 oC (Bengtsson, u.å.). Detta medför att 

om det är ett gasläckage i gasflaskan antänds acetylenen väldigt lätt. Det som sker med en 

acetylengasflaska om den är i en brand med en temperatur på över 300 oC är att acetylenen 

börjar sönderfalla och till följd av detta ökar trycket i gasflaskan samt att en värmestegring sker 

(MSB, a, u.å.). Då trycket ökar inuti gasflaskan finns det risk att flaskan kan explodera, därför 

tas det alltid på stort allvar om en acetylengasflaska finns med i bilden vid en brand. Om man 

vet att en acetylengasflaska har utsatts för direkta flammor kan man få en uppfattning om 

händelseförloppet. Har acetylengasflaskan utsatts för direkta flammor i mer än tre minuter är 

det för sent för att kunna kyla flaskan. Anledningen till detta är för att kylningen kan orsaka en 

Figur 11. Larmknapp (Pixelmari, u.å). 
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explosion i och med att metallskalet krymper då det kyls medan acetylenen inte gör det. En 

acetylengasflaska exploderar efter 5-12 minuters flampåverkan (MSB, a, u.å.). 

Om det finns en risk för att en acetylengasflaska ska explodera måste vissa åtgärder 

genomföras. Till en början finns det ett skyddsavstånd som visas i Figur 13. Alltså tar sig mer 

än 20 % av gasflaskorna sig 100 m och mer än 5 % tar sig 300 m. Om en acetylengasflaska 

skulle explodera är det inte bara risken att flaskan flyger och kan skada något utan det som 

anses vara ännu farligare är eldklotet och tryckvågen som blir när flaskan exploderar. Om en 

explosion skulle ske räcker det inte endast med branddräkt och tryckluftsapparat utan man 

måste ha någon annan sorts skyddsbarriär, till exempel för skydd i het zon (100 meter radie från 

flaskan) kan ett sköldmaterial bestå av en betongvägg som är 220 mm tjock. Det som är viktigt 

att tänka på är att man fortfarande kan ta skada om denna skyddsvägg är placerad för nära 

explosionen. Om man inte står bakom en skyddsbarriär kan byggnadsdelar och dylikt flyga på 

personer men personen i fråga kan också bli omkullvält av tryckvågen. Om man står bakom en 

barriär är man inte helt säker, kroppen kan fortfarande påverkas. Den kan påverkas genom att 

stötvågen kan skada öron, lungor och även ge nervskador (Egardt & Levein, 2017). 

 

Figur 13. Skyddsavstånd för en acetylengasflaska då den utsätts för en brand (Egardt & Levein, 2017). 

 Diesel 
Diesel har ett relativt lågt brännbarhetsområde (0,6−7,0 %), alltså krävs det inte mycket för att 

det ska uppstå en allvarlig situation. Flampunkten (23−60 oC) är inte lika låg som för acetylen 

men är fortfarande låg. Dessutom är den termiska tändpunkten lägre än för många andra ämnen, 

diesels termiska tändpunkt är 220 oC. Eftersom diesel är en brandfarlig vätska avger den även 

brännbara ångor, dessa ångor är tyngre än luft och kan alltså sprida sig nedåt i byggnaden och 

lägga sig längst ned. Detta kan alltså ge en oväntad spridning av branden. Om diesel förvaras i 

en behållare kan denna explodera vid upphettning. Det som också är viktigt att ha i åtanke är 

att även om branden är släckt finns det risk för återantändning, alltså bör brandområdet vara 

under uppsikt tills det är helt säkert att branden inte kan uppstå igen (MSB, b, u.å.). 

Det som också är viktigt att ha i åtanke är att diesel kan förorena mark, grundvatten och 

vattendrag. Detta är viktigt att ta hänsyn till då alla vattenkraftstationer ligger vid vattendrag av 

olika storlekar. Det räcker med en deciliter diesel för att förorena 10 000 m3 så att det inte är 

drickbart (MSB, b, u.å.). 
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Eftersom diesel har lägre densitet än vatten lägger det sig på vattenytan och därför är inte vatten 

ett passande släckmedel för det. För att släcka en dieselbrand kan skum vara att rekommendera 

istället (Meyer, 2010). 

 Vätgas 
Vätgas är en mycket brandfarlig och explosiv gas. Om den förvaras inomhus utan tillräcklig 

ventilation kan koncentrationen bli hög och hamna inom brännbarhetsområdet. Dess 

ångdensitet är mycket liten, bara 0,07 i jämförelse med luft så gasen stiger till taket. 

Brännbarhetsområdet är stort och ligger mellan 4−75 %. Den självantänder vid 570 oC och kan 

vara ett problem i anläggningar med batterirum då vätgas skapas när batterier laddas. Därför är 

god ventilation mycket viktigt. När vätgas brinner är det inte klokt att försöka släcka branden 

om inte tillförseln av vätgas kan stoppas då explosionsrisken är stor. Det är bättre att låta 

branden självslockna och förhindra en spridning genom att flytta undan brännbart material 

(Meyer, 2010). 

3.7 Gasflaskor 
Det fanns en del gaser som förvaras i gasflaskor och inte klassas som lika farliga ämnen som 

ovan. 

 MISON 
MISON är en skyddsgas som används vid svetsning med acetylen. När man svetsar med 

acetylen skapas ozon som är farligt att vistas i och det MISON gasen gör är att minska mängden 

av ozon för att skapa en ofarlig miljö att arbeta i (AGA GAS AB, u.å.). Beroende på vilket 

ämne som svetsas finns det olika sorters MISON. Om en brand skulle uppstå finns det risk för 

flaskan att explodera vid upphettning då det förvaras i under tryck i en behållare. 

 Kvävgas 
Kvävgas är farlig på så sätt att den har en kvävande funktion för levande ting, exempelvis 

människor och djur, men även för en brand. Det fungerar alltså som ett släckmedel och är ej 

brännbart. Däremot förvaras det i en sluten behållare, till exempel en gasflaska, vilken kan 

explodera om den hettas upp (MSB, c, u.å.). 

3.8 Fire Dynamic simulator (FDS) 
FDS är ett simuleringsprogram som simulerar ett brandförlopp i ett utvalt utrymme, med 

metoden computational fluid dynamics (CFD). Själva simuleringen är uppbyggd av flera små 

kuber, som kallas för gridder. För att få en mer noggrann analys är det viktigt att ha en 

tillräckligt liten gridstorlek. Efter beräkningar sattes gridstorleken till 10 cm, se Bilaga 3. Är 

gridcellerna mindre ger det ett säkrare resultat då det finns flera gridceller i simuleringen som 

kan ange data (NIST, a, 2013). För att ta reda på vilken storlek gridcellerna bör ha kan det 

beräknas genom att dividera den karakteristiska branddiametern (D*) med den antagna 

storleken på gridcellerna. Blir svaret mellan 4-16 är det en bra storlek på gridcellerna. Hur detta 

beräknas visas i Bilaga 3. 

I den så kallade input-filen skriver man in allt från materialval och tjocklekar på väggar och 

golv till värden på HRRPUA och anger vilket bränsle som används. HRRPUA kan antingen 
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vara konstant under hela förloppet eller varierande och det finns olika metoder för att ange detta. 

Dessa väljs under simuleringen och hittas i FDS User´s Guide (NIST, b, 2017). Används ett 

konstant värde på HRRPUA är det oftast smidigast att själv beräkna detta för hand och ange 

det i input-filen. Beroende på vilka detektorer och mätpunkter som sätts in i FDS får man ut 

olika typer av utdata. Den utdata som fås är bland annat effektutveckling, rökutveckling och 

spridningshastighet. Med denna information kan det tolkas hur en brand skulle bete sig i det 

utvalda utrymmet. När all information är inskriven i input-filen ska denna köras i CMD 

(kommandofönster) enligt instruktioner som finns i FDS User Guide. Efter att simuleringen har 

genomförts finns det ett till program som behövs för att kunna se simuleringen. Detta program 

heter Smokeview som också installeras samtidigt som FDS. I Smokeview kan många olika 

saker ses, dock beror det på vilken information som angetts i input-filen. Utöver det som visas 

i Smokeview skapas det många andra filer, bland annat några Excel-filer där till exempel 

temperaturer i olika mätpunkter vid olika tidpunkter kan utläsas (NIST, b, 2017). 
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4 Resultat 

För att undersöka brandrisker på underjordenanläggningar för vattenkraftsstationer har två olika 

vattenkraftsstationer, Messaure och Akkats, använts som typfall. Sammanställningar från de 

båda platsbesöken redovisas nedan i 4.1.1 Identifierade risker på Messaure och 4.2.1 

Identifierade risker på Akkats. Under platsbesöken identifierades särskilda risker och det 

beslutades att genomföra en FDS simulering för transformatorhallen i Akkats. 

4.1 Platsbesök på Messaure 
På Messaure fanns det en huvudsaklig utrymningsväg. Detta är genom tillfartstunneln. 

Beroende på var på stationen personer befinner sig finns det olika möjligheter till en snabb 

utrymning. Antingen går det att utrymma via ”kyrkan”, som är ett utsprängt utrymme i berget 

och som sträcker sig över flera plan, eller via transportgången som leder direkt ut i 

tillfartstunneln. Detta gör att en utrymningsväg inte fanns att tillgå från varje våningsplan. Det 

fanns även andra utgångar som inte lämpar sig för utrymning. 

Vissa utrymmen är inritade som egna brandceller på ritningen över Messaure. Dessa är 

batterirummen, kabelkällaren, se Figur 14, kontrollrummet, kyrkan, det nya kontrollrummet 

som ligger rakt ovanför det gamla och de gamla transformatorhallarna. Det fanns även en 

brandcellsgräns mellan anläggningen och tillfartstunneln, se kapitel 3.4.1 Brandceller. 

 

Figur 14. Kabelkällaren under underhållsarbete. (Foto: Erica Oberholtzer) 

Det fanns inget vanligt vattensprinklersystem på Messaure, dock används gassprinkler-

systemet Novec 1230 som släckmedel, se kapitel 3.4.3.4 Gassläckmedel. Detta gassläcksystem 

fanns i kabelkällaren och i kontrollrummet. Det fanns släckutrustning på plats i form av 

handbrandsläckare och inomhusbrandposter. Dock fanns det ett flertal markeringar där det 

saknades utrustning. Automatiskt brandlarm fanns över hela anläggningen under jord. 

Larmknappar fanns utplacerade överallt och om dessa aktiveras startar även utrymningslarmen 
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och ventilationen går in i brandläge, se kapitel 3.5.6 Larmknapp. Det fanns också möjlighet till 

brandgasventilation genom tillfartstunneln. Vid brand kan fläktar placeras vid öppningen till 

tillfarttunneln för att vädra ut brandgas och förenkla en insats för räddningstjänsten. 

Messaure har vägledande markeringar och nödbelysning. Vid en eventuell brand fanns tillgång 

till ett reservbatteri vilket kan förse anläggningen med nödbelysning även vid strömbortfall. I 

kyrkan fanns det nödbelysning i form av en lysande vajer som leder hela vägen upp till 

tillfartstunneln. Denna aktiveras på samma sätt som övrig nödbelysning. 

Det som upptäcktes tidigt vid platsbesöket var att brandritningarna som fanns att tillgå inte var 

uppdaterade, vissa utrymmen hade förflyttas och andra utrymmen hade byggts om eller ändrats. 

Dessa utrymmen har en påverkan på brandförloppet och hur bra en räddningstjänstinsats 

genomförs.Exempel på det var transformatorerna i Messaure som flyttats ovan jord. 

 Identifierade risker på Messaure 
Under platsbesöket på Messaure upptäcktes flertalet risker som behöver utvärderas. Dessa 

risker som identifierades ses i Tabell 4: 

Tabell 4. Riskerna som identifierades på Messaure. 

Risker Lokalisering 

Brand i kabelkällaren Under kontrollrummet, plan 4 

Brand i lokaltransformator  Plan 5 

Brand i VHC Plan 5 

Generatorbrand Plan 3 

Brand i batterirummet Plan 3 

Explosion av trycksatta gasbehållare Generellt på vattenkraftstationen 

Brand/ Explosion vid ställverket Ovan jord, men inom det inhägnade området 

för Messaure 

Acetylen  

Ingen egen insatspersonal  

Brandspridning mellan kabelstegar Generellt på vattenkraftstationen 

Ingen dörrstängare till VHC-rummet Plan 5 

 

De nya kablarna på Messaure är av typen Dca, s2, d2 förutom i utrymningsvägar med stora 

kabelstråk och utan sprinkler, då de är av den högre klassen Cca, s1, d1, se kapitel 3.3.1 

Klassificering av kablar enligt BBR 25. Det som är viktigt att komma ihåg är att det fortfarande 

fanns många gamla kablar som inte uppfyller dessa krav och kan avge många farliga ämnen vid 

brand, se kapitel 3.3.2 Äldre kablar. I kabelkällaren fanns en större mängd kablar som ligger i 

oordning. Rakt ovanför denna fanns kontrollrummet som innehåller mycket dokumentation och 

även styrenheter. 

På ett plan har den före detta oljeboden byggts om till transformatorbås för 

lokaltransformatorerna samt utrymme för växelhuvudsströmscentral (VHC). Detta utrymme 
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ligger i direkt anslutning till transportgången som leder till tillfartstunneln och vidare ut i det 

fria. 

Generatorerna fanns på samma plan som batterirummen, se Figur 15, och är markerade på 

ritningen som områden med högspänning. Tidigare har det varit mindre incidenter med bränder 

i batterirummen men dessa har inte varit förödande och spridning har kunnat undvikas. Det 

fanns god ventilation i batterirummen med spjäll som stängs vid brand. De är egna brandceller 

och är EI 60-klassade, se kapitel 3.4.1 Brandceller. 

 

Figur 15. Batterirum. (Foto: Erica Oberholtzer) 

På flera platser fanns det trycksatta gasbehållare i anläggningen. Det är trycksatt luft, koldioxid 

med mera, se kapitel 3.6 Farliga ämnen och 3.7 Gasflaskor. Dessa fanns i maskinhallen, i 

tunneln till maskinhallen och även på andra våningar. Om en brand skulle inträffa kan dessa 

bidra till brandförloppet genom att explodera. 

Om något skulle inträffa har Vattenfall ingen egen insatspersonal. Det är räddningstjänsten som 

ansvarar för bland annat livräddningen. Vattenfall har en vakthavande tjänsteman som assisterar 

räddningstjänsten gällande lokalkännedomen och tillgång till ritningar och brandskyddstablå. 
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Runt omkring på anläggningen fanns det en större mängd kablar, ofta ordnade i kabelstegar 

som är placerade ovanpå varandra i flera våningar. De flesta är horisontella men det fanns även 

vertikala kabelstråk, se Figur 16 och 17. Starkströmsledningar är separerade från övriga kablar 

och områden med starkström är särskilt markerade på ritningarna. 

 

Figur 16. Kablar på kabelstegar, vissa i bättre ordning än andra. (Foto: Erica Oberholtzer) 

 

Figur 17. Kabelstegar, flera i horisontell riktning. (Foto: Erica Oberholtzer) 
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4.2 Platsbesök Akkats 
Precis som för Messaure fanns det en tillfartstunnel för att ta sig in i anläggningen på Akkats. 

Denna är även en viktig utrymningsväg, se kapitel 3.1.1 Utrymningsvägar. En alternativ 

utrymningsväg går via schaktet i en sidotunnel till tillfartstunneln, upp för en stege och sedan 

rakt ut i det fria. Precis bredvid infartsporten till anläggningen fanns en separat ingång in till 

transformatorhallen. Transformatorhallen är en egen brandcell och har ett automatiskt 

släcksystem med HI-FOG som består av en vattendimma, se kapitel 3.4.3.1.1 Sprinkler med 

vatten eller vattendimma. Den ansluter även till en ventilationsbyggnad i marknivå via ett 

kabelschakt med både starkströmskablar och andra kablar. Kabelschaktet är även försett med 

ett släcksystem. 

I tillfartstunneln fanns sprinklerrummet där centralen för HI-FOG är beläget och det fanns även 

planer på att utöka så att även kontrollrummet är försett med släckmedel, se kapitel 3.4.3.1.1 

Sprinkler med vatten eller vattendimma. Drivgasen för släcksystemet är kväve. Det är designat 

för att hålla i 30 minuter i händelse av brand. Utöver detta släcksystem fanns det utplacerat 

handbrandsläckare och brandposter över hela stationen, se kapitel 3.4.3 Släckmedel. 

För att hålla igång produktionen på anläggningen fanns även lokaltransformatorer. Ett sista 

alternativ vid strömbortfall är även att använda ett dieselaggregat. I händelse av detta förvaras 

en större mängd diesel på anläggningen (cirka 400 liter) (Vattenfall, 2018). De gasflaskor som 

i huvudsak förvaras under jord ska vara kvävgasflaskor då dessa behövs som drivgas till 

släcksystemet. 

För Akkats var brandritningarna mer aktuella än vad brandritningarna för Messaure var. 

Däremot fanns fortfarande utrymmen som har flyttats runt som påverkar brandförloppet och 

räddningsinsatsen. Detta var exempelvis transformatorhallen som flyttats ovan jord på 

Messaure. 

 Identifierade risker på Akkats 
Under platsbesöket på Akkats upptäcktes ett flertal risker som behöver utvärderas. Dessa ses i 

Tabell 5: 

Tabell 5. Riskerna som identifierades på Akkats. 

Risker Lokalisering 

Brand i transformatorhallen I direkt anslutning till tillfartstunnel, maskinsalsplan 

Komplexa utrymningsvägar I anslutning till tillfartstunneln 

Brännbart material i 

utrymningsvägar 

I schaktet som ansluter till tillfarttunneln samt 

övriga tunnlar 

Ej täta brandcellsgränser Tunneln i anslutning till utrymningsvägen som går 

via schaktet 

Avfallstank i utrymningsväg Utanför transformatorhallen samt i anslutning till 

utrymningsvägen via schaktet  

Dörrstängare saknas På dörren till VHC-rummet 

Kabelförläggningar Generellt på anläggningen 
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I transformatorhallen fanns transformatorn som används för elen som produceras på 

vattenkraftverket. Denna är belägen i sin egen brandcell och det gäller även det intilliggande 

kabelschaktet med kablar av olika sort, se kapitel 3.4.1 Brandceller. Om anläggningen ska 

utrymmas fanns det från transformatorhallen en dörr som leder direkt ut till tillfartstunneln, se 

Figur 18. Tillfartstunneln utgör också den huvudsakliga utrymningsvägen, se kapitel 3.1.1 

Utrymningsvägar. 

 

Figur 18. Transformatorhallen är dörrparet i mitten av bilden. Bilden är tagen en bit upp i tillfartstunneln. (Foto: 

Erica Oberholtzer) 

I anslutning till tillfartstunneln fanns flera andra tunnlar. En av dessa leder till en alternativ 

utrymningsväg upp på en stege genom ett schakt, se kapitel 3.1.1 Utrymningsvägar. Därefter 

nås det fria genom en dörr i fasaden. Dock var denna dörr vid platsbesöket blockerad med snö 

från utsidan. Det var också en defekt stegpinne, brännbart material i form av papperslådor och 

en avfallstank i utrymningsvägen samt öppna dörrar till andra rum vilket också skulle kunna 

innebära en risk vid utrymning, se Figur 19 och 20. 
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Figur 19. Bråte i utrymningsväg. (Foto: Erica Oberholtzer) 

 

Figur 20. Defekt stegpinne. (Foto: Erica Oberholtzer) 

Utrymningsvägen som går via schaktet ligger i en egen brandcell, se kapitel 3.4.1 Brandceller 

och 3.1.1 Utrymningsvägar. Dock fanns det flera otätade genomföringar i porten som ansluter 

till tunneln. Främst i Akkats upptäcktes det på flera ställen att det saknades brändtätningar. Det 

upptäcktes bland annat i kontrollrummet där det var ett otätt hål i taket i en brandavskiljande 

del och även i en brandavskiljande vägg fanns det brister. Denna brandavskiljande vägg bestod 

av vad som kan liknas vid en garagedörr med tydliga springor längst ned vid marken samt i 

väggen. Bredvid dörren fanns det en genomföring för kablar där det ej var tätat runt omkring, 
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se kapitel 3.4.1 Brandceller. Det som gjorde att det antogs vara en brandcellsgräns var för att 

det fanns brandgasspjäll installerade runt om denna garagedörr. Dessa fyller då ingen funktion 

om det fortfarande fanns andra genomföringar där röken kan spridas genom, se Figur 21 och 

22. 

Precis som i Messaure fanns det många kabelstegar som var placerade ovanpå varandra vilket 

kan ha negativ påverkan för brandspridningen, se kapitel 3.3.3 Kabelbränder. Det fanns även 

flera andra kablar som hängde fritt i luften och kablar som var böjda, dessa fanns både vertikalt 

och horisontellt.  

 

Figur 21. Otät dörrlist i brandcellsgräns. (Foto: Erica Oberholtzer) 
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Figur 22. Otäta genomföringar i brandcellsgräns. (Foto: Erica Oberholtzer) 

De vägledande markeringarna som fanns i en av de anslutande tunnlarna var delvis bortnötta, 

se Figur 24. Om personal befinner sig längre in på anläggningen och ska utrymma via denna 

tunnel fanns det risk att denne tar fel väg in i en återvändsgränd. I tunneln lokaliserades en 

större avfallstank, en tank fylld med slam, som kan innebära en risk vid brand då det bildas 

farliga gaser i tanken vilket kan orsaka stor skada vid explosion, se Figur 23.  

 

Figur 23. Avfallstank placerad i utrymningsväg. (Foto: Erica Oberholtzer) 



   

 

32 

 

 

Figur 24. Nötta vägledandemarkeringar. (Foto: Erica Oberholtzer) 

4.3 Riskmatris och statistik 
MSB:s databas IDA har statistik över en del av de risker som identifierats på vattenkraft-

stationerna, se Bilaga 4. Statistiken i denna bilaga användes för att få en uppfattning om hur 

vanligt förekommande olika typer av bränder är i anläggningar under jord.Det totala antalet 

insatser som räddningstjänsten genomförde på underjorden-anläggningar under perioden 

1998−2015 är följande: 

1. Explosioner orsakade av brandfarlig gas: 2 st 

2. Bränder som sprider sig mellan brandceller: 5 st 

3. Bränder orsakade av brandfarlig gas: 6 st 

4. Bränder i eldriftrum: 132 st 

5. Transformatorbränder: 158 st 

Det inträffade nästan 20 % mer transformatorbränder än den näst största risken som var bränder 

i eldriftsrum. För att få en tydligare överblick skapades en riskmatris där risken är skattad mot 

konsekvenserna av de olika händelserna. Konsekvenserna är att betrakta ur ett 

produktionsperspektiv. Den allvarligaste konsekvensen är att produktionen ligger helt nere. 

Sedan fanns det även mindre allvarliga scenarion när produktionen fortfarande i viss mån är 

igång, se Figur 25. 
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Figur 25. En riskmatris med de risker som identifierats på vattenkraftverken. Skapad av Erica Oberholtzer och 

Torun Varg. 

4.4 Resultat från FDS simuleringen av transformatorhallen i Akkats 
Måtten i transformatorhallen på Akkats var 17 x 13 x 6 m. Utifrån de måtten ritades rummet 

upp med en bit av tillfartstunneln utanför dörren. HRRPUA beräknades för hand, se bilaga 3 

och angavs för branden i FDS. Resultaten nedan visar rökutveckling syremängd, gastemperatur 

och gashastighet som ”slice files”. Resultatet berör endast scenariot då gula fyrkanten inte går 

sönder. 

 Gastemperaturer  
I Figur 26 syns den aktuella gastemperaturen i närheten av transformatorn efter 1 minut. Som 

synes är det gastemperaturer på över 100oC ned till 2 − 3 meter över golvet.  
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Figur 26. Gastemperaturen vid 1 minut. 

Efter 2 minuter syns det i Figur 27 att gastemperaturen istället har stigit över 300 oC på samma 

höjd. Närmare själva flammorna är gastemperaturen så hög som 600−700 oC.  

 

Figur 27. Gastemperaturen vid 2 minuter. 

Efter 3 minuter och 40 sekunder är det synligt i Figur 28 att gastemperaturspannet från golv till 

tak ungefär 300−450 oC. Om syrehalten vid samma tidpunkt, se Figur 31, studeras är det tydligt 

att den är lägre uppe vid taket. Skälet till att det ser ut på detta sätt är troligtvis att rummet var 

helt stängt, vilket ledde till att syret i simuleringen tog slut.  
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Figur 28. Gastemperaturen vid 3 minuter och 40 sekunder. 

 Syrekoncentration 
I Figur 29 syns syrekoncentrationen i rummet efter 1 minut, på några meters avstånd från 

transformatorn. Enheten är mol/mol, detta motsvarar syrehalten i luften i procent. På 3−4 meters 

höjd från golvet har syrenivån sjunkit till 18-19 %. Närmare taket är syrenivån så låg som 9 %. 

 

Figur 29. Mängden syre i rummet efter 1 minut. 

Efter 2 minuter går det att se i Figur 30 hur syrenivån på 1−1.5 meter ovanför golvet har sjunkit 

till 18-19 %. Ovanför det är syrenivån så låg som 7.5−10 %. 
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Figur 30. Mängden syre i rummet efter 2 minuter. 

Efter 3 minuter och 40 sekunder är syrenivån nere på 8.5-10.5 % i hela rummet vilket är tydligt 

i Figur 31.  

 

Figur 31. Mängden syre i rummet efter 3 minuter och 40 sekunder. 

 Gashastigheter 
Efter 1 minut går det att se en stor skillnad mellan hastigheten vid taket och golvet, se Figur 32. 

Nära taket är hastigheten 2,0 m/s och vid golvet är hastigheten ungefär 0.25 m/s. 
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Figur 32. Hastighetsvektorer vid 1 minut, placerad bakom transformatorn. 

Efter 2 minuter går det att i Figur 33 se större rörelser i luften. I mitten och i den övre delen av 

rummet är hastigheten varierande  mellan 1.05−2.05 m/s. Nära golvet är hastigheten ungefär 

0.35 m/s. 

 

Figur 33. Hastighetsvektorer vid 2 minuter, placerad bakom transformatorn. 

Efter 3 minuter är det tydligt att luften rör sig i mycket varierande hastighet i hela rummet. Det 

är mer turbulens än tidigare. Dock är hastigheten högst i utkanten på rummet där den är 2.05 

m/s.  
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Figur 34. Hastighetsvektorer vid 3 minuter, placerad bakom transformatorn. 

Efter 1 minut är turbulensen lika stor vid transformatorn som vid den bortre väggen vid samma 

tid, se Figur 35. 

 

Figur 35. Hastighetsvektorer vid 1 minut, tvärsigenom transformatorn. 

Efter 2 minuter är synligt i Figur 36 att det är mindre turbulens vid transformatorn än den bortre 

väggen. Luften rör sig mer på alla nivåer vid den bortre väggen än i Figur 34. 
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Figur 36. Hastighetsvektorer vid 2 minuter, tvärsigenom transformatorn. 

Efter 3 minuter var det en viss skillnad i turbulensen vid transformatorn jämfört med vid bortre 

väggen, se Figur 37. Vid bortre väggen var hastigheten störst i utkanterna av rummet medan 

turbulensen var störst bredvid transformatorn i Figur 35. 

 

Figur 37. Hastighetsvektorer vid 3 minuter, tvärsigenom transformatorn. 

 Rökutveckling 
Rökutvecklingen efter 1 minut syns i Figur 38. Röklagret har nått ner för halva rummet och är 

uppskattningsvis på 3 meters höjd ovanför golvet. 
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Figur 38. Rökutvecklingen efter 1 minut. 

Efter 2 minuter har röken spridit sig i hela rummet och även till viss del i tillfartstunneln som 

är precis utanför dörren.  

 

Figur 39. Rökutvecklingen efter 2 minuter. 

I Figur 40 syns det att efter 3 minuter är bägge utrymmena helt rökfyllda och sikten är obefintlig. 

 

Figur 40. Rökutveckling vid 3 minuter 
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5 Analys 

Det framkom i studien att transformatorbränder utgör en reell risk på vattenkraftsstationer, 

speciellt på de som är belägna under jord, se kapitel 4.3 Riskmatris och statistik. Detta bekräftas 

med statistik från MSB:s databas där frekvensen av transformatorbränder var den största av 

riskerna, se Bilaga 4. På Akkats vattenkraftstation var lokaltransformatorerna i nära anslutning 

till VHC. Detta gör att en brand i transformatorbåsen eller VHC kan ge förödande konsekvenser 

då hela produktionen är beroende av dessa.  

Även de komplexa utrymningsvägarna kan medföra en risk för den personliga säkerheten hos 

individer som ska utrymma. I exempelvis Akkats fanns det ett flertal tunnlar där det var möjligt 

att gå åt fel håll vid utrymningen. Dessutom hade den vägledande markering som fanns på 

golvet nötts bort på vissa partier och saknades helt på andra ställen. Skyltar som fungerade som 

vägledande markeringar var också missvisande och visade inte alltid den närmaste 

utrymningsvägen. Blockerade utrymningsvägar och brännbart material i utrymningsvägar var 

också ett problem, se Figur 41 och se kapitel 4.2.1 Identifierade risker på Akkats. 

 

Figur 41. Brännbart material i utrymningsväg samt framför släckmedel. (Foto: Erica Oberholtzer) 

På vattenkraftverken fanns det mycket kablar av olika storlekar och åldrar. När Vattenfall byter 

ut kablar på stationerna byts de ut till kablar som uppfyller de nya brandklasserna och kraven. 

Dock går det inte att utesluta att det även fanns äldre kablar kvar. Kabelförläggningarna på 

stationerna som undersöktes bestod mycket av kabelstegar, både horisontella och vertikala, 

ibland flera stegar ovanpå och bredvid varandra, se Figur 16 och 17. Äldre vattenkraftstationer 

som Messaure kan ha så kallade kabelkällare, vilket är ett rum där många kablar samlas upp, se 

Figur 14. Faran med att ha många kablar som är samlade i direkt anslutning till varandra är 

bland annat risken för spridning av brand. Kablarna som fanns på Vattenfalls stationer får avge 

brinnande droppar, se 3.3.1 Klassificering av kablar enligt BBR 25, och det kan i värsta fall 

vara en anledning till att branden sprider sig vidare till andra kabelstegar eller brännbart material 
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i närheten. Detta kan också medföra att det är svårt att identifiera startföremålet vid brand i 

kablar. Skulle en brand inträffa i kablarna skulle det påverka produktionen i olika omfattningar, 

beroende på vilka och hur många kablar som brinner. Det upptäcktes även på flertalet ställen 

att kablarna inte var korrekt installerade. Det fanns provisoriska upphängningsanordningar samt 

kablar som låg vikta och böjda, se Figur 16. I och med att kablar är en väsentlig del i 

verksamheten är det viktigt att kunna upptäcka en brand i väldigt tidigt skede. Ett 

detekteringssystem som skulle kunna vara applicerbart är detekteringskabel, se kapitel 3.5.5 

Detekteringskabel. Den detekterar en temperaturändring och när denna temperaturändring har 

nåtts skickas ett larm. Denna temperaturändring kan ställas in på önskad temperatur eller 

temperaturspann och anses därför kunna anpassas för att fungera bra i till exempel ett kabelrum.  

Om en brand skulle inträffa i en av generatorerna kan det ge stora konsekvenser för 

produktionen. Då är det viktigt att förhindra spridning till övriga generatorer för att kunna 

upprätthålla åtminstone en viss produktion. Men eftersom det ofta förekommer att alla 

generatorer är i samma brandcell kan det bli en utmaning, se Figur 42. 

 

Figur 42. Två generatorer. Vanligtvis står inte containern där, vid detta tillfälle genomgick en av generatorerna ett 

underhållsarbete. (Foto: Erica Oberholtzer) 

Bränder i batterirum har tidigare inträffat på Vattenfall, se kapitel 4.1.1 Identifierade risker på 

Messaure. I detta fall handlade det om en särskild tillverkningsomgång från en särskild 

tillverkare. I och med att man upptäckte ett mönster med dessa batteribränder byttes samtliga 

batterier ut från denna tillverkningsomgång. 

Ofta förvaras det trycksatta gasbehållare helt öppet på vattenkraftstationerna, både 

brandsläckare och andra behållare. Detta kanske inte är orsaken till att en brand uppkommer 

men det kan förvärra brandförloppet. Om temperaturen stiger till följd av en brand, ökar trycket 

i behållarna och vid en viss tidpunkt finns risk för en explosion. Det kan skada både individer 

och material. Även trycksatta behållare med brandfarlig vara kan förekomma. Acetylen är ett 
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ämne som ofta kan användas på vattenkraftstationerna vid underhållsarbete eller reparationer. 

På grund av dess flera brandfarliga egenskaper kan en brand få större konsekvenser med 

acetylengasflaskor närvarande, se kapitel 3.6.1 Acetylen. 

Vattenfall hade tidigare egen insatspersonal ute på stationerna. Nu sker ett samarbete med lokal 

räddningstjänst. Den lokala räddningstjänsten har förmodligen inte lika stor lokalkännedom 

som den tidigare egna insatspersonalen. Räddningstjänsten har vakthavande tjänstemän från 

Vattenfall till hjälp men dessa kommer att guida från utsidan av vattenkraftstationen. Det fanns 

ett flertal komplexa utrymmen på stationerna och det fanns en risk att räddningstjänsten kan få 

svårt att utföra till exempel en livräddande insats på grund av utrustning som är 

utrymmeskrävande, till exempel rökdykarutrustning. Många av Vattenfalls insatsplaner och 

ritningar över anläggningarna är dessutom ouppdaterade och i vissa fall felaktiga. (Vattenfall, 

2018) Det kan också bli ett bekymmer om räddningstjänsten till exempel utgår från att det finns 

släckutrustning där det inte fanns. En lösning kan vara att ha några inom räddningstjänsten som 

blir specialiserade på just underjordanläggningar och de anläggningar som de har som 

skyddsobjekt för att kunna genomföra en säkrare och effektivare insats. 

Under platsbesöken på vattenkraftstationerna upptäcktes det att dörrstängare saknades på ett 

flertal dörrar. Detta medför en större risk för att dörrar står öppna, vilket i sin tur förstör 

brandcellsgränser och riskerar att branden sprider sig snabbare. Vissa utrymmen som till 

exempel transformatorrum är extra viktiga att skydda för produktionens skull och skulle därför 

dra nytta av automatiska dörrstängare. Detta är inget lagkrav men rekommendation. (Boverket, 

2017) 

Det fanns även flera exempel på brandcellsgränser som inte var täta, se Figur 43 och 44. 

Kontrollrummet i Akkats hade genomföringar i taket som inte var tätade vilket är en stor risk 

vid brand. Även en brandcellsgräns i en av utrymningsvägarna i Akkats hade hål och var ej 

tätade. Dessa hål fanns både i väggen och porten, se Figur 21 och 22. Att täta genomföringarna 

är en billig åtgärd som bör ses över eftersom det kan hindra brandspridningen och därmed 

förkorta eventuella produktionsstopp. När arbetet är utfört kan en lapp likt den i Figur 46 sättas 

upp. 
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Figur 43. Ej tätad kabelgenomföring i brandcellsgräns i taket. (Foto: Erica Oberholtzer) 

 

Figur 44. Ej tätad kabelgenomföring. (Foto: Erica Oberholtzer) 

 

Figur 45. Kvaliteten på brandtätningar varierade kraftigt på de olika stationerna. (Foto: Erica Oberholtzer) 
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I Akkats fanns det avfallstankar i utrymningsvägarna, se Figur 23. Detta kan bidra till 

brandförloppet på samma sätt som andra trycksatta gasbehållare, men då avfallstankarna är i 

utrymningsväg kan det få mer allvarliga konsekvenser. Dessutom är det svårt att förutse 

gasernas beteende då det är en blandning av många olika ämnen. De är inte heller utmärkta på 

insatsplanen vilket de bör vara för att underlätta räddningstjänstens insats. (Vattenfall, 2018) 

Med hjälp av statistik från MSB var det möjligt att identifiera vilka scenarier som hade störst 

sannolikheter att inträffa, se kapitel 4.3 Riskmatris och statistik. Riskmatrisen som 

åskådliggjordes i resultatet, se Figur 25, visar på hur stor uppskattad sannolikhet och 

konsekvens varje risk har. De scenarier som inträffat mer än 200 gånger under tidsperioden 

1998-2015 ansågs vara mycket troliga och sådana som inträffade mer än 100 gånger under 

samma tidsperiod ansågs vara troliga. Risker som inträffade mer än fem gånger ansågs som 

rimliga och risker som inträffade mindre än fem gånger under nämnda tidsperiod ansågs som 

mycket orimliga. Det som blev tydligt under analysen av statistiken var att 

transformatorbränder i underjordenanläggningar var den absolut största risken och hade störst 

konsekvenser, se kapitel 4.3 Riskmatris och statistik. Därför blev det just en simulering över 

transformatorhallen i Akkats som genomfördes i FDS, se kapitel 4.4 Resultat från FDS 

simuleringen av transformatorhallen i Akkats. Det visade på de stora svårigheterna till 

utrymning som snabbt skulle uppkomma om dörren lämnats öppen ut till tillfartstunneln. 

Redan efter 1−2 minuter går det att se hur temperaturen stigit till farliga nivåer i närheten av 

transformatorn, se Figur 26 och 27. Om någon är kvar i transformatorhallen vid den tidpunkten 

fanns risken för allvarliga brännskador till följd av de höga temperaturerna.Boverkets allmänna 

råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd anger att temperaturer fråm 80 

grader Celsius är en kritisk nivå för människor att vistas i. (Boverket, 2011). FDS visar att 

temperaturen ligger betydligt högre än så. 

Syrenivån ligger också på en nivå som kan vara livshotande för människor, se kap. 3.4.2 

Hypoxic air och se Figur 30 och 31. En normal syrenivå är 21 % och sjunker den så lågt som 

till 9 % är en människa förmodligen inte vid medvetande (Meyer, 2010). Även den snabba 

brandgasutvecklingen är ett allvarligt hot då det oftast är det människor dör av vid brand, se 

Figur 38 och 39. Det kan dessutom påverka sikten vid utrymning och kan vara dödligt giftig 

vid bara några andetag. 

Utifrån FDS-analysen går det att se att förhållandena i transformatorhallen snabbt blir 

livsfarliga på grund av den höga temperaturen, den snabba brandtillväxten och massiva 

brandgaslagret, se kap. 4.4 Resultat från FDS simuleringen av transformatorhallen i Akkats och 

Figur 26-40. Brandgasen utgör även ett hot mot personer utanför transformatorhallen som 

utrymmer via tillfartstunneln, se Figur 18. Om det funnits en större mängd bränsle i FDS-

simuleringarna  och branden inte antagits vara koncentrerad till transformatorn hade branden 

antagligen haft ännu större konsekvenser för den omgivande miljön.  Vissa förenklingar har 

gjorts med rummens geometri. Rummet i verkligheten var inte rektangulärt men i simuleringen 

har det ritats upp som om det varit rektangulärt då det inte fanns tillgång till exakta ritningar. 

Arean bör inte ha påverkats allt för mycket. Dessutom har konstant effektutveckling antagits 

och vissa justeringar med bränsletypen har gjorts. Hela tunneln togs inte heller med i 



   

 

46 

 

simuleringen. Dessa avvikelser anses inte påverka resultatet i någon större utsträckning i och 

med att alla stationer inte ser exakt likadana ut. En eventuell inledande explosiv fas för 

transformatorbranden har inte beaktats. 
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6 Diskussion 

Vattenfall har en egen ambition gällande brandskydd, trots det var inte 

brandskyddsdokumentationen och ritningar uppdaterade. Det fanns inte kompletta 

brandskyddsdokumentationer utan endast sammanfattningar. Vid platsbesöket på Messaure 

blev det tydligt att ritningarna och dokumentationen ej var uppdaterade. Att ritningarna och 

dokumentationen inte är uppdaterade kan innebära risker för räddningstjänsten. Det kan bli 

svårt för räddningstjänsten att orientera sig om ritningarna inte är uppdaterade, vilket kan leda 

till att insatsen försenas. Det ska framgå i dokumentationen vilka brandfarliga ämnen som 

förvaras på vattenkraftverket, om detta inte uppdateras kommer det att påverka insatsen 

negativt. Även om det inte är ett lagkrav att uppdatera ritningar och dokumentation finns en 

egenambition hos Vattenfall, därför bör dessa uppdateras snarast. 

För att få en övergripande bild av vattenkraftstationerna längs Luleälven har en 

sammanställning genomförts med hjälp av brandskyddsdokumentationen, se Bilaga 5. Denna 

sammanställning visar vilket brandtekniskt skydd som finns på stationerna och även 

information om brandfarlig vara och liknande. Det har inte hittats statistik över alla identifierade 

risker utan de som det inte funnits någon statistik över har det förts ett resonemang om istället. 

Enligt MSB, se Bilaga 4, visar statistiken att transformatorer utgör den största risken. Det är på 

grund av att dessa innehåller en stor mängd olja och kan explodera spontant och/eller fatta eld. 

En åtgärd som gjordes på Messaure för att minimera risken för en transformatorbrand var att 

flytta transformatorerna ovanför mark. Däremot gjordes motsatsen i Akkats, där flyttades 

transformatorerna ned under mark precis i anslutning till utrymningsvägarna. Om en 

transformatorbrand skulle ske skulle konsekvenserna bli allvarliga, beroende på placeringen i 

vattenkraftverket. Anledningen till detta var att den hade högre frekvens men även allvarligare 

konsekvenser än de övriga riskerna. Om en olycka sker i anslutning till transformatorerna 

innebär det ett stort produktionsstopp. 

De risker som har identifierats för anläggningar under jord går att även applicera på andra 

vattenkraftverk då de är snarlika. Det som tydligt går att applicera på andra 

underjordenanläggningar är hur utrymningsvägar är markerade, generellt är det väldigt mörkt 

under marken om all elektricitet slås ut. I Akkats nya utrymningsväg upptäcktes det också att 

ett av trappstegen på en stege var skadad. Denna var nedåtbuktande och kan utgöra en risk vid 

utrymning om det ej finns mycket belysning, se Figur 20. I och med att en skada på stegen 

upptäcktes kan det inte uteslutas att det fanns flera skador på denna stege. Det som också bör 

undersökas är om det inte finns en mer optimerad stege eller trappa att installera för en säkrare 

utrymning. Trappstegen på denna stega var ca en till två cm i diameter och var helt cirkulära 

vilket kan försvåra en utrymning om man är stressad och inte känner till utrymningsvägen. 

Det finns en lösning för att minska risken att en brand uppstår och det är att använda sig av ett 

system som heter Hypoxic Air, se kapitel 3.4.2 Hypoxic air. De områden där det kan tänkas 

vara intressant att installera ett sådant system är till exempel transformatorerna. Det finns olika 

gränser för hur lite/mycket syre som behövs för att en brand ska uppstå men för 

transformatorerna skulle en sänkning ner till 16 % syre vara tillräcklig. I denna syrenivå får 
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man fortfarande arbeta men man måste följa en del regler. Det negativa med Hypoxic Air är att 

den är kostsam.  

Vid besök och intervjuer med Vattenfalls personal, Vattenfalls driftcentral i Vuollerim och även 

med Jokkmokks räddningstjänst finns det oklarheter då det gavs olika svar på frågorna gällande 

beredskapen. Därför anses det vara viktigt att ha en gemensam syn på hur olika situationer bör 

hanteras. Enligt Jokkmokks räddningstjänst genomförs övningar enligt avtal med Vattenfall. 

Dock specificerades det aldrig hur ofta dessa övningar sker. Den uppfattningen som har fåtts är 

att räddningstjänsten har dålig lokalkännedom trots dessa övningar. Ett förslag på en åtgärd är 

att i räddningstjänstens arbete, ha en person per arbetslag som har extra kunskap om hur det ser 

ut på vattenkraftstationerna samt om hur en brand beter sig i underjordenanläggningar. Detta 

kan lösas genom att någon från räddningstjänsten följer med på brandronder som genomförs 

regelbundet. För varje rond som räddningstjänsten deltar på kommer kunskapen ökas om hur 

anläggningarna ser ut och ge en säkrare och effektivare insats. En ytterligare åtgärd är att 

kontrollera att räddningstjänsten är uppdaterad i samtliga ändringar av vattenkraftverken.  

Vattenfall har ingen egen brandingenjör, vilket har försvårat arbetet. Att lokalisera dokument 

som berör risk- och brandsäkerhet har varit svårt i och med att dokumenten är lagrade i flera 

olika system. Personal på Vattenfall var endast insatta i dokument som berör deras arbete. 

En stor fördel är att platsbesök har kunnat genomföras. Ritningarna visade sällan ett helt plan 

utan var uppdelade på flera sidor vilket gjorde det svårt att tolka ritningarna. Det som har varit 

en nackdel är att endast två stationer har besökts. Det som hade varit till hjälp är att ha fått 

kontakt med någon på företaget Säkerhetspartner då det är dom som hanterar Vattenfalls 

brandskyddsdokumentation. Säkerhetspartner har också mer ingående kunskap om just brand 

då det är brandingenjörer som jobbar där.  

Rökutvecklingen och temperaturstigningen i FDS-simuleringen var oväntat snabb. En 

förklaring till det kan vara brandens höga HRRPUA och storlek, se Bilaga 3. Utrymningstiden 

bör vara minst 5-10 minuter, men enligt simuleringen i FDS är den mindre än 3 minuter, se 

Figur 39. En kostnadseffektiv åtgärd är att montera dörrstängare på dörrarna till 

transformatorhallen. Detta skulle ge individer mer tid att utrymma. 

Resultatet som har framkommit i denna rapport kan förhoppningsvis ligga som underlag till 

framtida placeringar av transformatorer i vattenkraftverk. Förhoppningsvis kan resultatet ge en 

uppfattning över vilka risker det innebär att ha transformatorer under jord och även vad det 

innebär att ha de i närheten av en utrymningsväg. Beskrivningen är otydlig för dörrstängare i 

BRR. För verksamheter av denna typen borde det stå i det allmänna rådet att dörrstängare bör 

användas. 
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7 Slutsatser 

Under arbetets gång har flera saker upptäckts som behöver åtgärdas. Den viktigaste åtgärden 

som bör göras är att mer kontinuerligt uppdatera ritningar och brandskyddsdokumentationen. 

Är dessa inte uppdaterade kan flera följdproblem uppstå, ett exempel är att insatsplanerna inte 

är uppdaterade och räddningstjänsten får fel information och gör en inkorrekt insats. Det anses 

vara viktigast då större ändringar har gjorts, till exempel förflyttningen av transformatorerna i 

Messaure.  

På flera ställen i Messaure och Akkats var utrymningsmarkeringar väldigt slitna, missvisande 

eller att de saknades. Detta är något som är allvarligt och bör ses över snarast. I Messaure hade 

flera ombyggnationer samt renoveringar genomförts och därefter har de vägledande 

markeringarna uppdaterats i dessa områden. Resterande markeringar i byggnaden bör också 

uppdateras. Detta gäller även i Akkats där det har byggts en ny utrymningsväg där 

utrymningsskyltarna är missvisande. Det som också är viktigt är brandtätningar och det gäller 

mer eller mindre alla byggnader som har brandceller. Det ska vara tätat runt eventuella hål, till 

exempel för kabelgenomföringar, för att behålla brandcellerna intakta.  

I både Messaure och Akkats fanns det bråte och brännbart material i utrymningsvägarna. Detta 

är dåligt då det kan försämra möjligheten till utrymning vid en brand. Det brännbara materialet 

är inte bara ett hinder för att ta sig ut men även det kan antändas och göra miljön inne i 

kraftstationen sämre. Detta bråte är inte i vägen bara vid utrymning men även vid en 

räddningsinsats. På Akkats upptäcktes det att utanför den nya utrymningsvägen var det mycket 

snö vilket kan medföra svårigheter att ta sig ut. Detta är något som förekomma på andra 

stationer och därför är det något som bör ses över vintertid. I vattenkraftverk är det vanligt med 

långa sträckor till utrymningsvägar, vilket kan försvåra utrymningen. För att minska risken för 

personskador kan man installera skyddskammare, se kapitel 3.1.2 Skyddskammare. 

Skyddskammare är dock inget krav för vattenkraftverk utan endast ett förbättringsförslag till 

Vattenfall Vattenkraft AB om de vill höja säkerheten. Om den enda utrymningsvägen är 

blockerad med rök eller flammor kan det vara säkrare för individen att vänta in 

räddningstjänsten i en sådan kammare. Om det även finns syrgas och möjlighet till 

kommunikation med räddningstjänsten kan det ge räddningstjänsten mer tid att dels anlända till 

platsen och planera en livräddande insats. 

En åtgärd som bör genomföras, som dock inte är ett lagkrav, snarast är att installera dörrstängare 

på flertalet dörrar. Det noterades att det bland annat saknades dörrstängare in till VHC och 

lokaltransformatorerna i Messaure och även till transformatorhallen i Akkats. Att inte ha en 

dörrstängare på dessa dörrar medför att chansen för brandspridning ökar markant. 

Det antas att situationen med rökutvecklingen hade sett annorlunda ut om dörrstängare 

monteras på dörrarna till transformatorhallen. Med en dörrstängare installerad hade istället 

branden stängts in i transformatorhallen och efter en tid blivit underventilerad och självslockna. 

En stor risk är att en backdraft kan inträffa när dörren öppnas, sprinkler och ventilation kan 

förhindra detta. I övrigt är det bra att installera dörrstängare på produktionskänsliga områden 

och rum där det ej finns idag.   
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Det som också upptäcktes var att kablarna inte alltid var helt korrekt installerade. Vissa av 

kablarna låg eller hängde utanför kabelstegarna, låg i flera lager samt att vissa låg i ett enda 

trassel, se Figur 16. Detta är en svårare åtgärd men det gäller att se till att när nya kablar 

installeras att dessa installeras på korrekt sätt. En enklare åtgärd är att installera 

detekteringskablar som upptäcker en temperaturhöjning i ett tidigt skede, detta är inte ett 

lagkrav. Därmed kan en åtgärd göras innan det uppstår en kabelbrand och på så sätt minimera 

risken för ett produktionsstopp. 

Det som framkom under platsbesöken var att Vattenfall Vattenkraft AB har goda resurser vad 

gällande släckmedel på vattenkraftstationerna. Både HI-FOG och Novec 1230 anses ha en god 

släckande förmåga och dessa har en räckvidd som innefattar många av de mest 

produktionskänsliga områdena. Det bästa vore om Vattenfall Vattenkraft Ab fullföljer sina 

planer och även installerar gassläcksystem i kontrollrummet på Akkats. Sedan är det viktigt att 

regelbundet kontrollera att handbrandsläckare finns nära till hans och att dessa inte är 

blockerade eller saknar skyltning. Platsbesöket visade att det fanns handbrandsläckare av olika 

sorter med både skum, pulver och koldioxid. Detta är bra, men det kan vara en god idé att 

kontrollera att dessa är placerade utifrån lämplighet, alltså att områden som bäst lämpar sig för 

släckning med skum har flest skumsläckare och så vidare. Sist men inte minst är det viktigt att 

regelbundet kontrollera att brandposterna fungerar. Detta kan göras genom att regelbundet 

provspola dessa. 

Dessa brister som upptäcktes under platsbesöken besvarar också en av frågeställningarna som 

fanns i början av projektet. En annan frågeställning var hur riskerna var kopplade till person 

och produktionsskyddet. Det som också framkom var att en eventuell transformatorbrand både 

var den största risken kopplad till produktionsskyddet och personskyddet. Vid en brand eller 

explosion i transformatorn är risken stor att produktionen ligger nere en längre tid och 

rökutvecklingen vid en sådan brand skulle kunna försämra möjligheterna till utrymning via 

tillfartstunneln i Akkats.  

Även kabelbränder utgör en stor risk på vattenkraftstationerna. De nya kablarna som fanns på 

stationen var av lägst klass Dca-s2-d2. Dessa hade brandegenskaper som tillåter att de avger 

brinnande droppar. Detta kan vara en bidragande faktor till brandspridningen och 

frågeställningen i början av arbetet är därmed besvarad. Andra frågeställningar var även hur 

den el-tekniska utrustning som var närvarande bidrog till brandförloppet och hur en brand såg 

ut i dagsläget. FDS simuleringarna besvarade det. Det visar att bland annat transformatorn kan 

bidra till en snabb brandutveckling och en kraftig brand. Men om man installerar Hypoxic air 

och/eller dörrstängare kan både risken för brand och konsekvenserna av en brand minimeras. 

De identifierade riskerna visar vilka brister som finns hos Vattenfall Vattenkraft AB och med 

förslag på flera åtgärder kan brandsäkerheten ökas. I och med att brandsäkerheten ökas säkrar 

det i större utsträckning en mer stabil energiproduktion med större pålitlighet då risken för 

produktionsstopp har minimerats i den mån det går.  

Trots vissa förbättringsmöjligheter har Vattenfall Vattenkraft AB arbetat bra för att förebygga 

risker. Att flytta transformatorerna ovan jord på Messaure och att skapa en ny utrymningsväg 



   

 

51 

 

på Akkats är exempel på det. Dock är det nästintill omöjligt att förebygga alla risker, men med 

relativt enkla åtgärder anser vi att Vattenfall Vattenkraft AB är på god väg. 

De åtgärder som rekommenderas att genomföras är följande: 

7.1 Åtgärder aktivt skydd 

• Installera Hypoxic Air i produktionskänsliga områden, till exempel trans-

formatorhallarna. 

• Utveckla gassläckmedel till flera utrymmen 

• Installera dörrstängare på dörrar till produktionskänsliga utrymmen. 

• Installera detekteringskablar i utrymmen med mycket kablar, till exempel 

kabelkällare. 

7.2 Åtgärder passivt skydd 

• Installera skyddskammare. 

• Åtgärda utrymningsmarkeringar och utrymningsskyltar 

• Brandtäta hålen i brandcellsgränser. 

• Se till att det inte finns brännbart material i utrymningsvägar 

• Se till att det inte finns förhinder på utsidan av utrymningsväg 

• Se till att utrymningsstegar/trappor är hela och enkla att använda 

• Se till att nya kablar installeras på korrekt sätt och om det finns kablar som är väldigt 

felaktiga åtgärda dessa omedelbart. 

7.3 Anläggningsunderlag/Ritningar  

• Uppdatera ritningar och brandskyddsdokumentation 

7.4 Organisatoriskt brandskydd 

• Utveckla ett större samarbete med lokal räddningstjänst för en effektivare insats. 
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8 Fortsatt arbete 

Det är av intresse att undersöka hur konstruktionen vid vattenkraftverk påverkas av en brand. 

Även torrtransformatorer och brandrisker med dessa bör undersökas vidare. Detta kan göras 

med exempelvis FDS. På grund av tidsbrist blev studierna begränsade med simuleringar. Det 

är av intresse att undersöka andra produktionskänsliga utrymmen och även jämföra brandrisker 

i vattenkraftverk ovan och under jord.  
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Bilaga 1 – Checklista platsbesök 

Brandgasventilation: 

1. Finns det en källare? Finns det iså fall öppningar för brandgasventilationen i källaren 

eller anslutande trapphus? Hur stora är dessa luckor? 

2. Finns det hiss? Hur förhindras iså fall brandspridning genom denna? Med hjälp av 

brandgasventilation/luftsluss? 

3. Hur stor är lokalerna? Är det över 600m2? Iså fall krävs brandgasventilation! 

4. Hur styrs brandgasventilationen? 

5. Finns det brandgasfläktar? 

6. Är brandgasventilationen integrerad med det vanliga ventilationen? Har man iså fall  

7. säkerhetsställt att kanalsystemet och frånluftsfläkten klarar av brandtemperaturer? 

8. Kan frånluftsfläkten iså fall styras om till brand-kapacitet? 

Personal: 

1. Finns det särskilda personalutrymmen? 

2. Är det tänkt att någon ska kunna sova där? 

3. Vad för utbildning får personalen angående släckning samt hantering av brandrisker? 

Utrymningsväg: 

1. Finns det tunnlar/lokaler under mark som ska fungera som utrymningsväg? 

2. Finns det en brandsluss mellan maskinstationen och tillfartstunneln? Klassning på 

brandavskiljande konstruktion? Om det är E-klassad jalusi, avståndet till brännbart 

material >5 meter. Dörrar eller jalusier ska automatiskt stängas vid aktivering av 

brandlarm. 

3. Kontrollera att det inte finns brännbart material i utrymningsvägarna, speciellt med 

tanke på brinnande droppar som kan avges från kablarna.  

Automatiskt brandlarmsystem: 

1. Det ska finnas larmknappar placerade vid varje utgångsdörr och gångavståndet till 

närmaste larmknapp ska inte överstiga 30 meter. 

2. Överföring av larmet till driftcentralen, hur funkar det? Vem kontrollerar om det är skarpt 

larm? Kameror? 

Utrymningslarm/Markeringar: 

1. Larmdon ska vara placerade ovanför utrymningspassager 

2. Hörselkrav på personal? Blixtljus? Var finns dessa? 

Blixtljus fanns tillsammans med larmdon (vad är skillnaden mellan rött och vitt ljus?) 

3. Kontrollera att det finns minst en utrymningsväg från varje plan, två av varandra 

oberoende om folk vistas mer än tillfälligt där. 

4. Kontrollera att avstånd till utrymningsväg/annan brandcell inte är längre än 30 m. 



   

 

 

5. Belysning/skyltning/varselmarkering, kontrollera att det finns på rätt ställen och har bra 

genomlysning! 

6. Kontrollera att väg inom utrymningsväg inte överstiger 30 meter om man bara kan gå 

åt ett håll eller 10 meter om man kan gå åt olika håll.  

7. Kontrollera att det inte finns några låsta dörrar som bara öppnas när brandlarmet 

aktiveras. 

Brandcellsgränser: 

1. Är genomföringar täta? Finns det hål? Finns det tätningsmaterial? 

2. Kontrollera dörrar/beslag. Vilken klassning? 

BFT/Egna kontroller: 

1. Var sitter BFT? 

2. Hur ser dokumentationen ut? 

3. Är kontroller genomförda korrekt? Kolla om detektor testats en gång i kvartalet! 

4. Finns det korrekta ritningar? 

Sprinkler/släckmedel: 

1. Kontrollera handbrandsläckare. 

2. Kontrollera Inomhusbrandposter 

Räddningstjänsten: 

1. Uppställningsplats för räddningstjänsten? 

2. Brandposter? 

3. Framkörningstid(även för vattenfalls insatspersonal)? 

Gaser: 

1. Koldioxid som släckmedel? 

2. Hur hanteras vätgasen i batterirummen? 

Kablar: 

1. Be att få se kabellista med kabelklasser.  

2. Beakta risker med kabelbränder. Giftiga gaser bildas när både halogenfria kablar och 

PVC-kablar brinner.  

3. Kontrollera kabelstråk och hur de är belägna. Finns det mycket damm på kablarna?Är 

de i nära kontakt med rör för olja/gas/tryckluft/hetvatten 

4. Är kablar för låg och högspänning skilda åt eller på samma kabelstege? 

5. Är kabelstegarna i flera våningar över varandra? Tänk på att de släpper brinnande 

droppar! 

6. Finns det skyddssprinklers för kabelstegar? 

  



   

 

 

7.  

Brandfarlig vara: 

1. Var finns gasflaskorna? 

2. Vilken typ av MISON används? 

3. Var finns acetylen? 

4. Hur mycket brandfarlig vara förvaras av bägge sorter? 

5. Används acetylen under jord? I tillfartstunneln? 

  



   

 

 

Bilaga 2 – FDS input-fil för transformatorhall i Akkats 

 

 

&MESH IJK=130,170,60, XB=0.0,13.0,0.0,17.0,0.0,6.0 / 10 cm grid 

&MESH IJK=130,80,60,XB=0.0,13.0,17.0,25.0,0.0,6.0/ 

&TIME T_END=3600 /  

&DUMP NFRAMES=3600,DT_RESTART=600 / 

 

--------------------------------------------------------------- 

Geometry 

 

&OBST XB=0.0,13.0,0.0,0.0,0.0,6.0 ,SURF_ID='WALL' / Bortersta väggen kortsida 

&VENT XB=0.0,0.0,0.0,25.0,0.0,6.0 ,SURF_ID='WALL' / En långsida 

&VENT XB=13.0,13.0,0.0,25.0,0.0,6.0 ,SURF_ID='WALL' / En långsida 

&OBST XB=0.0,13.0,25.0,25.0,0.0,6.0 ,SURF_ID='WALL' / Närmaste kortväggen 

 

&OBST XB=0.0,13.0,0.0,25.0,0.0,0.0 ,SURF_ID='WALL' / Golvet 

&OBST XB=0.0,13.0,0.0,25.0,6.0,6.0,SURF_ID='WALL'/ Taket 

 

&OBST XB=0.0,13.0,17.0,17.2,0.0,6.0,SURF_ID='WALL'/ Väggen 

&HOLE XB=3.0,4.0,16.0,18.5,0.0,2.0,/ Dörr 

--------------------------------------------------------------- 

Burner 

&SURF ID='FIRE', HRRPUA=1160 ,COLOR='RED' / 

 

&OBST XB= 5.0,7.0,7.0,12.0,0.0,4.0, SURF_IDS='FIRE','INERT','INERT'/ 

&REAC FUEL='N-DECANE', SOOT_YIELD=0.1, RADIATIVE_FRACTION=0.35 / 



   

 

 

---------------------------------------------------------------- 

Material 

 

&MATL ID ='CONCRETE' 

FYI ='Formelsamling för Hussbyggnadsteknik och brandhållfasthet, Kurskod S0004B.´ 

CONDUCTIVITY = 1.7 

SPECIFIC_HEAT = 0.92 

DENSITY = 2000./ 

 

&SURF ID = 'WALL' 

COLOR = 'PINK' 

MATL_ID = 'CONCRETE' 

THICKNESS = 0.2 

BACKING = 'VOID' / 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Output 

&SLCF PBY=10, QUANTITY='TEMPERATURE' / 

&SLCF PBY=10, QUANTITY='VELOCITY' / 

&SLCF PBY=10, QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE. / 

 

&DEVC XYZ=13,5,0.5,QUANTITY='TEMPERATURE',ID='T_0.5'/ 

&DEVC XYZ=12,6,1.0,QUANTITY='TEMPERATURE',ID='T_1.0'/ 

&DEVC XYZ=11,7,1.5,QUANTITY='TEMPERATURE',ID='T_1.5'/ 

&DEVC XYZ=10,8,2.0,QUANTITY='TEMPERATURE',ID='T_2.0'/ 

&DEVC XYZ=9,9,2.5,QUANTITY='TEMPERATURE',ID='T_2.5'/ 

&DEVC XYZ=8,10,3.0,QUANTITY='TEMPERATURE',ID='T_3.0'/ 



   

 

 

&DEVC XYZ=7,11,3.5,QUANTITY='TEMPERATURE',ID='T_3.5'/ 

 

&DEVC XYZ=13,3,0.5,QUANTITY='VELOCITY',ID='V_0.5'/ 

&DEVC XYZ=13,5,1.0,QUANTITY='VELOCITY',ID='V_1.0'/ 

&DEVC XYZ=12,6,1.5,QUANTITY='VELOCITY',ID='V_1.5'/ 

&DEVC XYZ=11,7,2.0,QUANTITY='VELOCITY',ID='V_2.0'/ 

&DEVC XYZ=10,8,2.5,QUANTITY='VELOCITY',ID='T_2.5'/ 

&DEVC XYZ=9,9,3.0,QUANTITY='VELOCITY',ID='V_3.0'/ 

&DEVC XYZ=8,4,3.5,QUANTITY='VELOCITY',ID='V_3.5'/ 

 

 

&SLCF PBZ =5.5,QUANTITY='VOLUME FRACTION',SPEC_ID='OXYGEN'/ 

&SLCF PBZ =2.0,QUANTITY='VOLUME FRACTION',SPEC_ID='OXYGEN'/ 

&SLCF PBZ =0.5,QUANTITY='VOLUME FRACTION',SPEC_ID='OXYGEN'/ 

&SLCF PBY =2.5,QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE./ 

&SLCF PBY =1.35,QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE./ 

&SLCF PBY =1.5,QUANTITY='VELOCITY',VECTOR=.TRUE./ 

&SLCF PBY =1.5,QUANTITY='VOLUME FRACTION',SPEC_ID='OXYGEN'/ 

 

 

&TAIL / 

  



   

 

 

Bilaga 3 – Beräkningar av HRRPUA och D* 

Effektutveckling för brand med 4000 l transformatorolja: 

�̇�′′ = �̇�′′
∞(1 − 𝑒−𝑘𝛽𝐷) = 0,039(1 − 𝑒−0,7×3,56) = 0,0358 𝑘𝑔/𝑚2s 

�̇� = 𝐴𝑓�̇�′′𝜒∆𝐻𝑐 = 10 × 0,0358 × 0,7 × 46,4 × 106 = 11,6 𝑀𝑊 

HRRPUA= 11600000/10=1,16MW/m2 

Karaktäristisk branddiameter: 

𝐷∗ = (�̇� ÷ (𝜑∞ × 𝑐𝑝 × 𝑇∞ × √𝑔))
2/5

= (1162784 ÷ (1,2 × 1000 × 293 × √9,81))
2/5

= 1,022 𝑚 

I FDS User Guide rekommenderas det att gridstorleken ska vara 4<(D*/δx)<16 där δx är den 

nominella gridstorleken. För gridstorleken 0,1 meter blir resultatet: 

D*/δx=1,022/0,1=10,22 →tillräckligt fin gridstorlek 

Antagna värden: 

�̇�′′ = 0,039  

𝑘𝛽 = 0,7       

∆𝐻𝑐=46,4 MJ/kg 

enligt boken Enclosure fire dynamics av Björn Karlsson och James G. Quintiere. 

𝐴𝑓 = 10 𝑚2  

D=3,56 m  

Antagna värden efter platsbesök 

𝜒 = 0,7 antaget värde för oljan 

𝜑∞ = 1,2 
 𝑘𝑔

𝑚3
 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑜𝑚𝑔𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 

𝑐𝑝 = 1000 
𝐽

𝑘𝑔𝐾
𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 

𝑇∞ = 293 𝐾 temperaturen på omgivande luft 

𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2 

Antagna värden från Introduktion till FDS, PowerPoint från Maria Hjohlman 

Densitet för oljan= 760 kg/m3 (Karlsson B,Quintiere, James, Enclosure fire dynamics,2000) 



   

 

 

Bilaga 4 – Rådata statistik och beräkningar till 
riskmatrisen 

Rådata statistik från MSB:s databas IDA (MSB, 2018) 

År Antal bränder 

av brandfarlig 

gas i under jord 

Antal bränder i 

eldriftrum i 

kraftverk 

Antal bränder som 

sprider sig mellan 

brandceller 

Antal 

explosioner av 

brandfarlig gas i 

kraftverk 

Antal olyckor i 

transformatorer i 

kraftverk 

1998 1 0 0 1 13 

1999 0 0 0 0 9 

2000 2 0 0 1 4 

2001 2 0 1 0 17 

2002 1 0 1 0 11 

2003 0 0 0 0 10 

2004 0 0 0 0 8 

2005 0 17 2 0 6 

2006 1 17 0 0 14 

2007 0 13 0 0 10 

2008 0 9 0 0 9 

2009 2 7 1 1 7 

2010 0 16 0 0 7 

2011 1 9 1 0 5 

2012 0 3 1 0 5 

2013 1 11 1 1 5 

2014 0 18 0 0 11 

2015 1 12 1 0 7 

 

Beräkningar till riskmatrisen 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒
= 𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑝å 𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑠𝑠 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑖 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 (𝐻ä𝑚𝑡𝑎𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑀𝑆𝐵 𝐼𝐷𝐴) = 190 746 

Brand av brandfarlig gas i under jord 

12

190 746
= 6,29 ∗ 10−5 → 0,063 % 

Bränder i eldriftrum i kraftverk 

132

190 746
= 69,2 ∗ 10−5 → 0,692 % 

Bränder som sprider sig mellan brandceller 



   

 

 

9

190 746
= 4,72 ∗ 10−5 → 0,047 % 

Explosion av brandfarlig gas i kraftverk 

4

190 746
= 2,1 ∗ 10−5 → 0,021 % 

Olyckor i transformatorer i kraftverk 

158

190 746
= 82,8 ∗ 10−5 → 0,828 % 

  



   

 

 

Bilaga 5 – Sammanställning av brandskyddsdokumentationen längs Luleälven 
 

Ritsem Vietas Porjus Harspr-

ånget 

Ligga  Mess-

aure 

Seite-

vara 

Parki Randi Akkats Letsi Porsi Laxede Vitt-

järv 

Boden 

Underjord x x x x x x x 
 

x x x 
    

Ovanjord 
           

x 
   

Souterräng 
              

x 

Källarplan 
       

x 
   

x x x 
 

Bibyggnader: 
               

Personal-

byggnad 

x 
  

X x x x x 
 

x x 
   

x 

Garage/Buss-

garage 

x 
  

X x 
         

x 

Transformator-

byggnad 

x 
  

X x 
 

x 
  

x 
     

Intagsbyggnad x 
  

X x x x 
 

x x x x 
   

Nöddieselagg. 
              

x 

Fiskanläggning 
              

x 

Utomhus-

ställverk 

 
x 

          
x 

  

Förråd 
 

x 
   

x x 
 

x x 
 

x x 
  

Utskov 
 

x 
 

X x x x x x x x 
 

x 
  

Ventilations-

byggnad 

         
x 

     

Ställverk 
         

x 
 

x 
   

Brandteknisk 

byggnadsklass 

Br1 Br1 Br1 Br1 Br1 Br1 Br1 Br1 Br1 Br1 Br1 Br1 
 

Br1 Br1 

Dim. 

Brandbelastning 

< 200 

MJ/kv

m 

≤ 800 

MJ/kv

m 

≤ 250 

MJ/kv

m 

< 200 

MJ/kvm 

< 200 

MJ/k

vm 

< 200 

MJ/kvm 

< 200 

MJ/kv

m 

< 200 

MJ/k

vm 

< 200 

MJ/kv

m 

< 200 

MJ/kv

m 

≤ 250 

MJ/k

vm 

< 200 

MJ/k

vm 

 
≤ 250 

MJ/k

vm 

< 200 

MJ/kvm 

Brandposter: 
               



   

 

 

Vägg x x x X x x x x x 
 

x x x x x 

Mark 
 

x 
       

x x 
 

x 
  

Övriga 

släckvatten-

system 

               

Insatsplaner x x x X x x x x x x x x x 
 

x 

Särskild 

insatsplanering 

för högspänning 

 
x x 

       
x 

    

Särskild 

insatsplanering 

p.g.a. långa 

angreppsvägar 

x 
 

x x x x x 
  

x 
     

Orienterings-

ritningar 

x 
  

x x x x x x x 
 

x 
  

x 

Automatiskt 

brandlarm: 

   
x x x x x x x 

 
x 

 
x x 

Delskydd 

byggnad 

x 
  

x x x x x x x 
 

x 
  

x 

Rökdetektering x x x x x x x x x x 
 

x x x x 

Värme-

detektering 

x x x x x x x x x x 
 

x x x x 

Larmtryckknapp x 
  

x x x x x x x 
 

x 
   

Brandgas-

ventilation 

  
x 

    
x x x 

 
x 

  
x 

Släckanläggning 
  

x 
            

Branddörrar 
  

x 
  

x 
         

Utrymnings-

larm: 

 
x 

  
x x x x x x x x x 

 
x 

Delskydd 

byggnad 

x 
  

x x x x x x x 
 

x 
  

x 

Visuell  x x x x x x x x x x x x x x x 

Akustisk signal x x x x x x x x x x x x x x x 

Larmtryckknapp x x x x x x x x x x x x x x x 



   

 

 

Larmmottagare, 

driftcentral 

x x 
 

x x x x x x x 
 

x x x x 

Automatisk 

vattensprinkler 

   
x 

 
x 

         

Torrörsystem 
   

x 
 

x 
         

Vattendimma 
         

x x 
    

Gassläckmedel 
 

x x 
       

x 
    

Punkt-/delskydd, 

gassläckmedel 

x 
  

x x x x 
    

x 
   

Brandgas-

ventilation: 

     
x 

         

Tillfartstunnel  
               

Källare 
               

Trapphus 
               

Vind 
               

Maskinstation x x x x x 
  

x x 
 

x x x x x 

Trafohall 
          

x 
    

Annan 

produktions-lokal 

   
x 

           

Garage 
               

Laternin 
               

Överbyggd gård 
               

Hisschakt 
               

Yttertak lokal 
               

Släckutrustning 

för personer på 

plats: 

               

Brandfilt 
 

x x x x 
     

x 
 

x 
  

Inomhus-

brandpost 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Handbrand-

släckare 

x x x x x x x x x x x x x x 
 



   

 

 

Utrymning: 
               

Strategi med 

räddnings-

kammare 

               

Fönster-

utrymning 

   
x x 

 
x 

    
x 

  
x 

En enda 

utrymningsväg 

x x 
   

x x x 
 

x x x x x x 

Tillfartstunnel är 

särskilt anpassad 

 
x x 

       
x 

    

Nattlåsning som 

kräver 

passerkort/ 

nyckel 

      
x x x 

      

Låsta dörrar som 

kräver kort-/ 

nyckelöppning 

 
x 

        
x 

 
x x 

 

Låsta dörrar med 

fördröjd öppning 

             
x 

 

Låsta dörrar vilka 

öppnas med 

särskild 

öppningsknapp 

            
x x 

 

Nödvred, 

nödöppnings-

knapp 

        
x 

      

Utrymnings-

planer 

x 
   

x x x x x x 
 

x 
  

x 

Schakt nyttjas för 

utrymning 

  
x 

            

Säskild 

utrymnings-

strategi 

x 
  

x x x 
  

x x 
     

Utrymning, 

skyltning: 

               



   

 

 

Belysta ej 

efterlysande 

skyltar 

     
x 

   
x 

 
x 

   

Belysta 

efterlysande 

skyltar 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Belysta skyltar 

med 

nödbelysning 

 
x x x x 

 
x x x 

 
x 

 
x x 

 

Efterlysning 

golvmarkering 

x x x x x x x x x x x x x x x 

Separata 

nödbelysnings-

armaturer 

x x x x x x x x x x x x x 
 

x 

Central 

batteribackup 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Reservkraft-

aggregat 

x x x x 
  

x x x 
 

x x x x x 

Lokal 

batteribackup 

             
x 

 

Mellan 

brandceller: 

   
x 

           

Uppställningsano

rdning för dörrar 

x 
   

x 
 

x 
        

Brand-

sektionering av 

vid tillämpas 

               

Utökande 

åtgärder för 

skydd mot 

brandspridning 

               

Till annan 

byggnad: 

               

Avstånd till 

byggnader på 

annat fastighet 

överstiger 8 m 

x 
  

x x x x x x x 
 

x 
 

x x 



   

 

 

Byggnader är 

sammanbyggda i 

fastighetsgräns 

eller placerade på 

ett av stånd som 

understiger 8 m 

               

Ventilations-

systemet baseras 

på följande 

brandskydds-

lösning 

x 
  

x x x x x x x 
 

x 
  

x 

Speciella risker: 
               

Brandfarlig vara 

hanteras 

x x 
 

x x x 
   

x 
 

x x 
 

x 

Acetylen x 
  

x x x 
         

Gasol  
    

x 
          

Diesel 
         

x 
 

x 
  

x 

Gasflaskor 

hanteras 

x x x x x x x x x x 
 

x x 
 

x 

Syrgas x 
  

x x 
          

Mison x 
  

x x x x x x 
      

Kvävgas x 
     

x x 
 

x 
 

x 
  

x 

 


