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Inledning 

WSP har av BillerudKorsnäs Rockhammar AB (nedan kallat Rockhammar) fått i uppdrag att utföra en analys 

av skyddet mot brandspridning för en planerad lagerbyggnad i Rockhammar. Analysen genomförs för att 

verifiera skyddet mot brandspridning mellan byggnader.  

BBR 5:61 reglerar kraven på skyddet mot brandspridning mellan byggnader. I föreskriften anges att 

”Byggnader ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader”.  

I denna utredning genomförs därför strålningsberäkningar för att genom analytisk dimensionering verifiera 

tillfredställande skydd mot brandspridning mellan byggnader. Verifieringen genomförs enligt Boverkets 

allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD 3. 

Syfte och mål 

Syftet med utredningen är att studera om skyddet mot brandspridning är utformat på ett tillfredställande sätt. 

Målet med utredningen är att ange om skyddet är tillfredsställande.  

Underlag 

Underlag för upprättande av denna handling utgörs av ritningar upprättade av Structor, daterade 20-11-25, 

enligt tabell nedan samt muntlig- och mailkonversation med Rockhammar. 

Tabell 1 Sammanställning över ritningsunderlag 

Ritningsnummer Benämning Datering Rev. datum 

92-X2 Förslagshandling 20-11-25  

Kvalitetskontroll 

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med WSP:s kvalitetssystem, certifierat enligt ISO 9001 

och ISO 14001. Detta innebär bland annat att annan brandingenjör granskar förutsättningar och redovisade 

lösningar av brandskyddet. 

  



Metod 

Strålningsberäkningar 

Firewind är en samling av flera brandtekniska beräkningsprogram. Ett av beräkningsprogrammen utgörs av 

programmet Radiation som används för att beräkna infallande strålning mot en punkt från ett antal 

rektangulära ytor med en viss temperatur.  

Beräkningsprogrammet beräknar strålningsintensiteten med formeln 

𝜎𝑇4
cos(α) ∙ cos(β)

πr²
𝑑𝐹1𝑑𝐹2 

Där 𝜎 är Stefan-Boltzmann’s konstant, 𝑇 är den absoluta temperaturen, α och β är vinkeln mellan radievektor 

r och oändligt små områden 𝑑𝐹1 och 𝑑𝐹2 av strålning mot en punkt. Integration av denna ekvation återges i 

[1]. 

Radiation tillåter upp till 20 brandkällor i respektive orienteringsled (X, Y, Z) och brandkällornas emissivitet 

ansätts som en procentandel av ytan, se figur 1. Resultatet av en beräkning med Radiation ges i form av en 

strålningskarta som visar den beräknade infallande strålningen i och kring punkten av intresse, se figur 2. 

 

Figur 1. Exempel på indata till beräkningsmodellen som ansätts av användaren 

 

Figur 2. Exempel på resultat av strålningsberäkning 



Acceptanskriterium 

Enligt BBRAD 3 och allmänt råd för godtagbar exponering mot intilliggande byggnad bör byggnader utformas 

så att strålningsnivån mot närliggande byggnad understiger 15 kW/m² i minst 30 minuter.  

Analys 

Analysen utgår från en identifiering av det eller de brandscenarion som utgör en trolig värsta påfrestning för 

byggnadernas brandskydd. Hänsyn tas till fönster och andra glaspartier samt placering av angränsande 

byggnader. Avgiven strålning beräknas för ett fullständigt brandförlopp i den brandcell som innebär störst risk 

för spridning av brand till närliggande byggnad. 

Objektbeskrivning 

Byggnadsbeskrivning  

Byggnaderna som omfattas av denna analys utgörs av balmassalager och kemilager. Balmassalagret är 

strålande enhet och kemimottagningen den mottagande enheten. Situationsplan enligt nedan, Figur 3. 

Planförslaget innebär en byggrätt för ett massalager som har en ungefärlig yta på ca 3250 kvm med en 

nockhöjd upp till 10 meter.  

Byggnaden utförs med en 80 meter lång och 6 meter hög fasadsida som vetter mot kemikalimottagningen. 

Ovanstående uppgift har erhållits av Rockhammar genom Jonas Ahlström, den 7 oktober 2021. 

Vid byggnadens placering ska hänsyn tas till allmänt råd i BBRAD 3 där godtagbar värmestrålning mot 

intilliggande byggnad bör understiga 15 kW/m² i minst 30 minuter. För att ta beräkna erforderligt avstånd 

används beräkningsprogrammet Firewind. 

Situationsplan 

 

Figur 3. Schematisk bild av planområde med planerat balmassalager rödmarkerat. 

  



Scenariobeskrivning  

Vid val av dimensionerande brandscenario har valet baserats på vilken brandplacering som medför störst 

exponering mot närliggande byggnad. I aktuellt fall har ett scenario identifierats och innebär en brand i 

balmassalagret med strålning mot kemikaliemottagningen. 

Brandförlopp 

Värden för dimensionerande är tagna från tabell 8, BBRAD 3 och utgår från en förenklad modell med konstant 

värmestrålning från ytorna. Avgiven strålning från brand i industrier/lager medför en strålningsintensitet på  

168 kW/m2, vilket motsvarar en flamtemperatur på ca. 1100 °C. 

Förenkling av beräkning 

Vid beräkningar av infallande strålning har förenklingar av beräkningsproceduren gjorts. Förenklingarna är 

konservativa vilket medför att infallande strålning överskattas. Följande förenklingar har gjorts: 

• Strålande ytor och punkt i närliggande byggnad antas vara parallella och placerade mitt emot 

varandra, snarare än förskjutna eller placerade i vinkel, detta medför en större synfaktor och därmed 

högre infallande strålningsintensitet. 

• Hela kortsidan av balmassalagret ansätts som strålande yta. 

Indata 

I Tabell 2 redovisas de indata som ansätts i FireWind. Avståndet X itereras fram för att hitta det kortaste 
avstånd som ger en strålning understigande 15 kW/m2. 

Tabell 2. Indata strålningsberäkningar 

 Scenario Strålningsyta (bredd x höjd) Avstånd (m) Flamtemperatur (°C) 

1 Brand i balmassalager  80 x 6 X 1100 

 



 

Resultat 

Vid en brand i balmassalagret uppgår den beräknade infallande strålningen, enligt Firewind-simulering, till 

14,76 kW/m2 på ett avstånd av 35 meter. 

Slutsats 

Analysen visar att den infallande strålningsintensitet understiger det kritiska gränsvärdet 15 kW/m2 om 

balmassalagret uppförs med ett avstånd om minst 35 meter.  
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