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SAMMANFATTNING 

WSP har av BillerudKorsnäs Rockhammar AB fått i uppdrag att utföra en släckvattenutredning för en 

planerad anläggning i Rockhammar. 

Syftet med släckvattenutredningen är att den ska kunna utgöra ett underlag för beslutsfattande om en 

ny detaljplan. Målet med utredningen är att utreda vilka brandscenarier som är mest sannolika och 

vilka mängder släckvatten, som kan antas vara mer eller mindre förorenat, som bildas i samband med 

en släckinsats. 

Utredningen visar att det vid en brand i det planerade lagret, och vid beaktande av åtgärdsförslag i 

denna utredning och dagvattenutredningen, finns förutsättningar att omhänderta det förorenade 

släckvattnet inom anläggningen. 

De åtgärdsförslag som redovisas är: 

• Fordon som ska användas i lagret ska vara utrustade med släckutrustning och kan även med 

fördel vara utförda med ett inbyggt släcksystem. 

• Personal ska vara utbildad och övad för att snabbt kunna ingripa vid en brand. 

• Lagret kan konstrueras med mellanväggar så att spridning av en brand försvåras och en 

räddningsinsats underlättas. 

• Överväg att utföra lagret med någon form av släcksystem och/ eller med automatiskt 

brandlarm. Inhämta i detta avseende eventuella krav från försäkringsbolag. 

• Golvet i lagret bör utföras utan golvbrunnar. Golvet kan även förses med en låg och tät kant för 

att förhindra förorenat släckvatten att rinna ut i någon annan riktning än mot öppningen. 

• Framtagande av en insatsplan för både lagret och befintliga anläggningar där bl.a. val av taktik 

vid en räddningsinsats beskrivs samt hur uppsamling av förorenat släckvatten sker. 

I utredningen görs även en jämförelse mellan släckvattenbehov och tillgängligt släckvattenflöde. 

Slutsatsen är att volymen i räddningstjänstens fordon, tillsammans med det flöde som kan erhållas 

från närmsta brandpost, resulterar i ett tillgängligt släckvattenflöde som anses vara tillräckligt. 

Parallellt med denna utredning har också en dagvattenutredning genomförts där resultatet av 

släckvattenutredningen ingått som indata. Den föreslagna utformningen av dagvattenhanteringen för 

området innebär att det anläggs en damm som har möjlighet att samla upp förorenat släckvatten. 

Utifrån brandscenariot och den beräknade volymen förorenat släckvatten kan en släckinsats pågå i 

knappt 3,5 timmar innan dammen måste börja tömmas. 
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1 INLEDNING 

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

släckvattenutredning för en planerad anläggning i Rockhammar. I utredningen ingår identifiering av 

sannolika brandscenarier, uppskattning av erforderlig mängd släckvatten samt uppskattad mängd 

förorenat släckvatten som kan bildas vid en eventuell brand. Åtgärdsförslag kommer att redovisas för 

att minska mängden förorenat släckvatten. 

Parallellt med denna utredning har också en dagvattenutredning genomförts där resultatet från 

släckvattenutredningen ingått som indata. Verksamhetens möjligheter att omhänderta förorenat 

släckvatten redovisas i nämnda dagvattenutredning [1]. 

1.1 BAKGRUND 

Rockhammar planerar att i anslutning till befintlig verksamhet i Rockhammar uppföra ett nytt lager för 

hantering av balmassa. Då det krävs en ny detaljplan utarbetar Lindesbergs kommun i samverkan 

med Rockhammar en detaljplan för fastigheten Rockhammar 1:3. Släckvattenutredningen upprättas 

som ett underlag för beslutsfattande i denna detaljplaneprocess. 

Nerikes brandkår har i samrådsfasen inkommit med ett yttrande där man vill att förutsättningarna för 

omhändertagande av förorenat släckvatten utreds, i yttrandet tas även tillgången på släckvatten upp 

[2]. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med denna släckvattenutredning är att den ska kunna utgöra ett underlag för beslutsfattande om 

en ny detaljplan. 

Målet med utredningen är att utreda vilka brandscenarier som är mest sannolika och vilka mängder 

släckvatten, som kan antas vara mer eller mindre förorenat, som bildas i samband med en släckinsats. 

Åtgärder för att minska risken för brand/brandspridning/släckvattenåtgång kommer föreslås vid behov. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

I denna utredning har uteslutande de risker som är förknippade med förorenat släckvatten studerats. 

Det geografiska området är fastigheten Rockhammar 1:3. Endast tänkbara scenarier för den 

planerade byggnaden och deras släckvattenåtgång har studerats. 

Konsekvenser för miljön har inte analyserats då målet med utredningen endast är att redovisa 

mängden förorenat släckvatten. Förutsättningarna att omhänderta det förorenade släckvattnet utreds 

vidare i dagvattenutredningen. 

Resultatet av släckvattenutredningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av 

förutsättningarna behöver utredningen uppdateras.  

1.4 STYRANDE DOKUMENT 

Plan- och Bygglag (SFS 2010:900) [3]. 
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1.5 UNDERLAGSMATERIAL 

Arbetet baseras på följande underlag: 

• Samrådshandling detaljplan för Rockhammar 1:3 [4] 

• Yttrande från Nerikes Brandkår [2] 

• Handlingsprogram LSO Nerikes Brandkår [5] 

• Dagvattenutredning [1] 

1.6 MÖTEN OCH PLATSBESÖK 

Inget platsbesök har genomförts. Enklare samråd har genomförts med Nerikes Brandkår. 

1.7 INTERNKONTROLL 

Rapporten är utförd av Anders Sigfridsson (Brandingenjör) med Emelie Laurin (Brandingenjör och 

Civilingenjör Riskhantering) som uppdragsansvarig. I enlighet med WSP:s miljö- och 

kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna handling av krav 

på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar 

förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Katarina Herrström 

(Brandingenjör och Civilingenjör Riskhantering). 
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2 OMRÅDES- OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Nedan redovisas övergripande det geografiska området samt den planerade verksamheten. 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 

Planområdet med det planerade lagret är beläget i den västra delen av tätorten Rockhammar, 

Lindesbergs kommun, Örebro län. I direkt anslutning till planområdet finns Rockhammars befintliga 

verksamhet. Planområdet omfattar ca 5 200 m2. 

Bebyggelsen öster om planområdet består av byggnader inom Rockhammars verksamheter. Direkt 

öster om planområdet finns ett ställverk. Området kännetecknas av större byggnader med tillhörande 

tekniska anläggningar. Norrut ligger en kemikaliemottagning där leveranser till anläggningen mottages 

från lastbilstransporter och distribueras vidare ut till verksamheten. Direkt söder om planområdet går 

länsväg 846 och direkt väster om planområdet går en lokalväg in mot anläggningen. 

Närmsta bostadsbebyggelsen ligger ca 120 meter från planområdesgränsen. 

 

Figur 1 – Tätorten Rockhammar och anläggningen är markerad med en röd ring 
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2.2 ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 

2.2.1 Övergripande 

I Rockhammar finns en större anläggning där man producerar oblekt och blekt kemitermomekanisk 

massa (CTMP). Anläggningen består dels av industribyggnader dels av ett antal material- och 

råvaruupplag. 

Det planerade lagret är planerat i den västra delen av området enligt Figur 2. 

2.2.2 Byggnadsbeskrivning 

Den planerade byggnaden ska användas för lagring av balad massa. Föreslagen byggrätt är ca 

3 250 m2 och nockhöjden 10 meter. Byggnaden är inte detaljprojekterad i detta skede. Se även Figur 3 

som är ett utdrag från samrådsförslaget för detaljplanen [4]. 

När det gäller VA-anläggningen är inte heller denna projekterad i detta skede.  

Figur 2 – Del av tätorten Rockhammar. Planområdet är markerad med en röd rektangel. I 
den högra kanten syns Billeruds befintliga verksamhet. 

Figur 3 – Placering av byggnad och översiktlig utformning [4] 
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3 SLÄCKVATTEN 

Släckvatten är vatten avsett för brandbekämpning. Förorenat släckvatten är vatten som rinner från en 

brand eller brandbekämpning och tar med sig föroreningar från brandhärden. Även termerna 

brandvatten och förorenat brandvatten kan användas med motsvarande betydelse [6]. 

3.1 ALLMÄNT OM SLÄCKVATTEN 

Vid en släckinsats används vatten i syfte att släcka branden eller begränsa spridningen av den genom 

att kyla icke brinnande ytor. En del av vattnet förångas medan resterande del transporteras från 

brandplatsen via spillvattenledningar inne i byggnaden eller via läckage från byggnaden i form av 

springor vid dörröppningar/portar etc. Utvändigt infiltreras det släckvatten som ej förångas ner i marken 

eller transporteras från brandplatsen via hårdgjorda ytor till dagvattenledningar, diken, ytvatten etc. [7]. 

I tätorter sker spridning av förorenat släckvatten och utsläpp vid olyckor främst via dagvatten- och 

spillvattensystem, medan spridningen på landsbygden främst sker via diken och dräneringssystem [8]. 

Hur mycket förorenat släckvatten som bildas styrs av hur mycket vatten som tillförs och hur mycket 

vatten som förångas. Generellt är andelen vatten som förångas vid lägenhetsbränder stor (ca 40 % 

eller mer) eftersom vattenskador ska minimeras och branden är relativt okomplicerad. Vid större 

industribränder är volymen som förångas däremot vanligtvis mindre (ca 10 %) då man ofta begjuter 

med vatten för att minska risken för spridning av brand. Detta leder samtidigt till att precisionen blir 

mindre och en större andel av vattnet träffar inte branden och värms därmed inte upp [7]. 

Vattenbegjutning behöver dock inte bidra till en ökad mängd förorenat släckvatten då vattenbegjutning 

även kan nyttjas för att kyla närliggande byggnader, byggnadsdelar eller andra känsliga ytor. 

Om förorenat släckvatten inte samlas upp och tas om hand kan det utgöra en miljöbelastning. 

Exempelvis kan förorenat släckvatten infiltrera ner i marken via brandplatsen och nå grundvattnet, 

rinna ner i spillvattenbrunnar och nå avloppsreningsverk eller via dagvattensystem och ytavrinning nå 

olika recipienter t.ex. sjöar och vattendrag. 

3.1.1 Primär- och sekundär zon 

Vid påföring samt hantering av förorenat släckvatten är ett tillvägagångssätt att fokusera på två olika 

zoner enligt den modell som Räddningstjänsten i Laholm tagit fram [9]. Studerat område delas in i 

primär och sekundär zon. Primär zon definieras som en begränsad del av byggnaden/anläggningen 

där det finns möjlighet att kvarhålla det förorenade släckvattnet och räddningstjänsten hanterar 

branden med invändig släckning. Sekundär zon är en yta på anläggningen, såsom en gårdsplan, som 

begränsar en större mängd släckvatten och där räddningstjänsten genomför en utvändig släckning om 

behov finns. 

Eftersom mängden släckvatten som påförs i de olika zonerna generellt varierar, liksom möjligheten till 

omhändertagande och lämpliga skyddsåtgärder, bör hänsyn alltid tas till de specifika förutsättningar 

som finns i respektive zon vid planeringen av släckvattenhanteringen. 

3.1.2 Kemisk sammansättning 

Vid släckning av en brand sker urtvättning/överföring av partiklar från rök, brandskadat material och 

kemikalier som funnits på brandplatsen till släckvattnet. Det vatten som inte förångas bildar ett mer 

eller mindre förorenat släckvatten. Förorenat släckvatten kan medföra skador på den omgivande miljön 

om det innehåller föroreningar i form av restprodukter från bränslet, kemikalier från brandplatsen och 

ibland även tillsatser i släckvattnet som till exempel skumvätska [6]. 
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Vilken effekt det förorenade släckvattnet har på miljön beror på vilka ämnen som bildas och på dessa 

ämnens egenskaper såsom exempelvis toxicitet, nedbrytbarhet och bioackumuleringsförmåga. Vilka 

ämnen som bildas beror i sin tur på vad som brinner och under vilka förhållanden och vilken 

förbränningsgrad det är under branden. Ett brandförlopp med höga temperaturer, det vill säga där det 

finns god tillgång till syre och brännbart material, innebär att en fullständig förbränning sker. Detta 

leder som regel till enklare sammansatta föroreningar. Vid ofullständig förbränning bildas däremot mer 

komplexa kemiska föreningar [7]. 

Graden av kontaminering av det förorenade släckvattnet beror även på hur släckvattnet används. 

Vatten som används endast för kylning av icke brinnande ytor kommer enbart innehålla ämnen som 

fanns på anläggningen från början och som tvättas ur [6]. Vatten som används för brandsläckning 

kommer däremot få ett tillskott av restprodukter från branden [6]. 

Till följd av att det förorenade släckvattnets sammansättning är svårbestämd och kan variera bör det 

förutsättas att förorenat släckvatten kan ge upphov till akut toxisk effekt på miljön om en större mängd 

når recipienten samtidigt. Till vilket ekosystem släckvattnet sprids och hur känsligt systemet är har 

också betydelse för hur stor den skadliga effekten blir, liksom utspädningseffekten vid utspädningen i 

recipienten. 

3.1.3 Skum 

Skumvätska som tillsätts vatten för att bilda skum används ofta i de fall det rör sig om brand i icke 

vattenlösliga produkter, som till exempel olja. Skumvätskor är antingen protein- eller tensidbaserade 

[6]. Skumvätskan kan orsaka miljöskador på grund av sin akuta eller långsiktiga toxicitet. En del 

skumvätskor är dessutom svårnedbrytbara och giftiga i relativt låga koncentrationer. 

Förutom att skumvätskan i sig kan bidra till en negativ effekt på miljön ökar även skumvätskan 

släckvattnets förmåga att tvätta ur föroreningar som finns på brandplatsen [6]. Vid skumanvändning 

påskyndas även spridning av vissa ämnen genom att ytspänningen sänks. Exempelvis kan ämnen 

som normalt avskiljs i en oljeavskiljare följa med vattnet [8]. Detta innebär att mängden föroreningar 

från brandplatsen är högre vid skumsläckning, även om de kemikalier som finns i skumvätskan inte 

beaktas. 

PFAS är ett samlingsnamn för cirka 5000 industriellt framställda kemikalier. De används i ett stort antal 

produkter som till exempel i brandskum och impregneringsmedel. PFAS är vitt spridda i miljön, extremt 

långlivade och vissa är giftiga. De perfluorerade ämnen som hittills nämnts mest är PFOS 

(perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra). PFOS har allvarliga effekter på hälsa och miljö. 

Det är sedan 2008, med vissa undantag, förbjudna i kemiska produkter och varor inom EU. [10] 

Räddningstjänsten är medvetna om problematiken och riskerna med PFAS som ingår i vissa 

skumtyper. Restriktioner för användning av skumtyper som innehåller PFAS finns och skum förväntas 

användas i begränsad mängd. 
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3.2 SLÄCKVATTEN VID ROCKHAMMAR 

Vid brandsläckning erhålls alltid förorenat släckvatten i varierande grad, men det är svårt att före en 

brand bedöma exakt vilka föroreningar som kommer att finnas i vattnet. Med grund i vad som kommer 

att lagras i byggnaden är det dock högst troligt att det kontaminerade släckvattnet kan innehålla för 

miljön skadliga ämnen. Nedan beskrivs några typer av föroreningar som förväntas finnas i släckvattnet 

vid en brand i lagerbyggnaden med utgångspunkt från att brand sker i den lagrade massan som är ett 

organiskt material. 

PAH 

Polycykliska aromatiska kolväten, PAH, bildas vid ofullständig förbränning av organiskt material. PAH 

består av två eller flera kondenserade aromatiska ringar, och inom gruppen PAH finns flera hundra 

enskilda kemiska ämnen. PAH är fettlösliga, oftast stabila, en del är bioackumulerande och flera är 

cancerogena och mutagena. I vatten binds PAH framför allt till partiklar som kan transporteras till 

sediment och där bli mycket långlivade. De största utsläppen av PAH från bränder sker vid bränder i 

deponier av flis och däck, och bränder i bostäder och skog [11]. 

VOC 

Flyktiga organiska kolväten, VOC, bildas liksom PAH vid ofullständig förbränning. De största utsläppen 

av VOC från bränder sker, liksom för PAH, vid bränder i deponier av flis och däck, samt vid bränder i 

bostäder och skog [11]. Exponering för olika typer av VOC kan exempelvis irritera andningsorganen, 

påverka nervsystemet och framkalla allergier och cancer. 

Metaller 

Metaller i förorenat släckvatten är generellt många till antal och dessutom förekommer flera av dem i 

höga halter, de är dels bundna på partiklar i släckvattnet dels förekommer de i löst form. 

Med bakgrund av den osäkerhet som råder antas i denna utredning en konservativ ansats baserad på 

försiktighetsprincipen där förorenat släckvatten bedöms ge skadliga effekter på miljön. 
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4 RÄDDNINGSTJÄNSTENS INSATS VID BRAND 

I följande avsnitt sker en beskrivning av den kommunala räddningstjänsten och dess förmåga. Det 

görs även en analys av behovet av släckvatten i stort. 

4.1 FRAMKÖRNINGSTID 

Den kommunala räddningstjänsten i Lindesbergs kommun ingår i ett kommunalförbund som i stora 

drag ansvarar för räddningstjänst i hela Örebro län, organisationen benämns Nerikes Brandkår. 

Den närmsta räddningsstyrkan finns i samhället Rockhammar. Detta är dock ett räddningsvärn och 

personalen har ingen beredskap varför denna styrka inte tas med nedan. 

Den närmsta räddningsstyrkan med beredskap vid en brand i byggnaden finns i Frövi och är en 

beredskapsstyrka med anspänningstiden 5 minuter och består av en styrkeledare och fyra brandmän. 

Under förutsättning att styrkan inte är upptagen med ett annat larm så bör den vara på plats vid 

anläggningen inom 15 minuter från larm. 

Vid en större insats larmas ytterligare styrkor, de närmaste är Fellingsbro och Lindesberg som båda 

ligger ca 20 km från Rockhammar och har beredskapsstyrkor med en styrkeledare och fyra brandmän 

respektive en styrkeledare och fem brandmän. De beräknas vara på plats inom en halvtimme från 

larm. 

Ytterligare räddningsstyrkor finns inom den egna organisationen och även i angränsande län. Nerikes 

Brandkår ingår i ett länsöverskridande samarbete kallat Räddningsregion Bergslagen vilket innebär 

samutnyttjande av resurser och även övergripande ledning vid räddningsinsatser. Inom 60 minuter 

bedöms ca 45 brandmän kunna vara på plats [5]. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att styrkeuppbyggnaden (antalet personer på plats inom en 

viss tid) är relativt låg inom den första halvtimmen, medan den därefter är normal då det finns 

räddningsstyrkor runt om Rockhammar. 

4.2 SLÄCKMETOD OCH KAPACITET 

I de fall som en släckinsats genomförs har räddningstjänsten tillgång till släckmedel i form av både 

vatten och skum. Vad som är lämpligast att använda bedöms från fall till fall, men i första hand 

används vatten som släckmedel. Skum som släckmedel bedöms främst vara aktuellt när olja eller 

brandfarlig vara är involverat i en brand. 

4.2.1 Tillgång till släckvatten 

Initialt har räddningstjänsten tillgång till det släckvatten som finns i släck- och tankbilar. Räddnings-

tjänsten förväntas anlända till platsen med en släckbil, och inom kort få förstärkning av ytterligare 

2 släckbilar och 2 tankbilar om behov finns. Således förväntas räddningstjänsten inledningsvis ha 

tillgång till ca 5 500 liter vatten (släckbilen i Frövi har en relativt stor tank) och inom ca 30 min drygt 

30 000 liter. 

Planområdet ligger utanför kommunens VA-verksamhetsområde och enligt samrådshandlingen ska 

brandvattenförsörjning anordnas i samråd med räddningstjänsten [4]. Närmsta brandpost är 

lokaliserad cirka 40 meter från det planerade lagrets norra del. Brandposten är ansluten till 

Rockhammars interna vattenledningssystem och försörjs av en pump som tar vatten från Sverkestaån. 

Kapaciteten för den aktuella brandposten har vid provning uppmätts till 1 400 l/min [12].  
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Närmsta kommunala brandpost är lokaliserad drygt 500 meter från planområdet på andra sidan 

Sverkestaån som delar Rockhammars område. Kapaciteten är okänd men antas vara minst 600 l/min. 

Vidare finns även tillgång till öppet vattendrag i form av ovan nämnda Sverkestaån både norr och 

söder om anläggningen. Denna kan nyttjas för att öka tillgången till släckvatten. 

För aktuell verksamhetstyp anges enligt P114 [13] att brandpostsystemet bör dimensioneras i samråd 

med räddningstjänsten. P114 – Distribution av dricksvatten är en publikation utgiven av Svenskt 

Vatten. Publikationen beskriver de grundläggande förutsättningarna för planering, dimensionering och 

utformning av system för vattendistribution. P114 fastställdes i oktober 2020 och är en revidering och 

hopslagning av de tidigare publikationerna VAV P83 – Allmänna vattenledningsnät, VAV P76 – Vatten 

till brandsläckning och VAV P57 – Tryckstegringsstationer. Publikationen är ingen föreskrift utan ska 

ses som ett stöd till framförallt kommuner och VA-huvudmän, de tidigare publikationerna har dock fått 

en bred tillämpning. 

4.2.2 Dimensionering av släckvattenbehov 

Mängden släckvatten som används beror bland annat på brandens omfattning, insatsens längd samt 

vilken taktik som används. Exempelvis kan en tidig insats innebära goda förutsättningar för invändig 

släckning, rökdykning etc., samtidigt som branden då inte är särskilt stor och kan släckas tidigare. 

Släckvattenbehovet blir därmed inte heller så stort. En mer utvecklad brand kan istället kräva en mer 

passiv insats samtidigt som branden är större och insatsen är mer utdragen i tid och på så sätt kräver 

mer släckvatten. Vid mycket stora och utvecklade bränder kan det till och med vara så att ingen 

släckinsats genomförs, då det i praktiken inte finns något att rädda. Fokus ligger istället på att 

begränsa spridning av branden. Att fastställa behovet av släckvatten är därför komplicerat. 

Lämplig utgångspunkt för att dimensionera förväntad släckvattenmängd vid en brand är enligt den 

modell som Räddningstjänsten i Laholm tagit fram enligt avsnitt 3.1.1. [9]. I denna utredning används 

endast sekundärzonen, dels därför att rökdykning troligen inte kommer att bli aktuellt dels för att det 

förorenade släckvattnet förutsätts till stor del rinna ut på planen utanför byggnaden. Släckvatten-

volymen dimensioneras i modellen utifrån en insats som pågår 120 minuter. 

Ett dimensionerande flöde ska sedan fastställas genom att jämföra dimensionerande brandvattenflöde 

för aktuell bebyggelse-/verksamhetstyp enligt P114 med den faktiska möjligheten att få fram 

släckvatten till anläggningen. Det lägsta flödet blir det dimensionerande, en verksamhet ska inte 

straffas för att räddningstjänsten har en stor kapacitet med tankbilar eller att rekommenderat 

brandvattenflöde enligt P114 är större än vad som går att frambringa vid en brand. 

Enligt ovan är rekommendationen i P114 att brandpostflödet vid denna typen av anläggningar 

fastställs i samråd med räddningstjänsten, vilket skulle kunna innebära ett flöde större än 2400 l/min. 

Dock har Rockhammar påtalat att den lagrade balmassan inte anses vara skyddsvärd, vilket gör att en 

mer defensiv insats kan genomföras. Ett lägre flöde såsom 1200 l/min bedöms därför vara tillräckligt. 

Görs en jämförelse mellan släckvattenbehov och tillgängligt släckvatten blir slutsatsen att volymen i 

räddningstjänstens fordon, tillsammans med det flöde som kan erhållas från närmsta brandpost, 

resulterar i ett tillgängligt släckvattenflöde som överstiger 1200 l/min och anses därmed vara tillräckligt. 
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5 ANALYS, RISKUPPSAKTTNING OCH 
VÄRDERING 

I följande avsnitt beskrivs ett troligt brandscenario. Det görs också en riskuppskattning och värdering 

av detta scenario där det ingår en uppskattning av mängden förorenat släckvatten som kan uppkomma 

vid en eventuell brand. 

5.1 SCENARIO 

I byggnaden kommer balad pappersmassa att lagras. Pappersmassan är torkad och har en fuktkvot på 

20–30 %. Pappersmassan bedöms som relativt svårantändlig, dels p.g.a. fuktkvoten dels då den är 

balad. 

Balarna kommer att hanteras med truckar i lagret. En truck som börjar brinna och blir kvar inne i lagret 

i närheten av balarna kan vara en möjlig tändkälla med tillräckligt hög effektutveckling för att starta en 

brand bland balarna.  

En brand som sedan sprider sig bland massabalarna kan bli svårsläckt då vatten som påförs kan få 

svårt att tränga in i balarna. Det effektivaste sättet att släcka en sådan brand är förmodligen att 

successivt ta ut de brinnande balarna från lagret och låta de brinna utan ytterligare påföring av 

vattnen. Enligt Rockhammar är det inget stort ekonomiskt värde i balarna. 

En tändkälla som inte utreds ytterligare är fel i elektrisk utrustning såsom en trasig belysningsarmatur 

eller liknande som faller ner bland balarna. Bedömningen görs att sannolikheten för att en liknande 

händelse ska starta en brand är liten p.g.a. balarnas fukthalt. I det fall detta ändå skulle leda till en 

brand kommer inte konsekvenserna bli större än i fallet om en truck startar en brand varför vidare 

utredning inte bedöms nödvändig. 

Scenariot ovan har tagits fram i samråd med företrädare för Rockhammar och har även stämts av med 

Nerikes Brandkår. 

5.2 BEDÖMNING AV ERFORDERLIG MÄNGD SLÄCKVATTEN 

Mängden släckvatten som erfordras vid en brand i lagret enligt scenariot ovan beror till största delen 

av vilken taktik räddningstjänsten kommer använda. Då mängden släckvatten uppskattas används 

vattenflödet och insatstiden. Förångningen av vatten under släckarbetet bortses från. 

Eftersom branden antas starta samtidigt som hantering av balar pågår kommer branden att upptäckas 

snabbt och räddningstjänsten kan tillkallas medan branden ännu inte blivit alltför stor. 

Räddningstjänsten förutsätts att tillsammans med personal börja lyfta ut de brinnande balarna till en 

yta i det fria där de får brinna färdigt. Släckvatten kommer att användas för att främst kyla de 

brinnande balarna vid förflyttningen och inne i lagret för att möjliggöra lastfordon att komma in där. 

Utifrån modellen beskriven tidigare används endast den sekundära zonen vid beräkning av mängden 

släckvatten. Detta dels eftersom det inte genomförs en invändig insats som syftar till att släcka 

branden dels för att allt vatten som används inne i lagret kommer att rinna ut på planen utanför. Här 

görs ett antagande att lagret inte förses med golvbrunnar, se vidare i avsnitt 6.1.5 för åtgärdsförslag för 

utformningen av lagret. 
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Med utgångspunkt från tillgängligt släckvattenflöde (se avsnitt 4.2.1) görs bedömningen att 

räddningstjänsten använder 1–2 strålrör vid insatsen, vilket motsvarar ett flöde om 300 - 600 l/min. Vid 

en insats som pågår under 120 minuter blir då den totala volymen släckvatten 36 - 72 m3. 

Eftersom vattnet främst används för kylning antas att släckvattenflödet inte är kontinuerligt. Det är 

därför rimligt att anta att den beräknade volymen ovan kan halveras, vilket skulle resultera i en total 

volym om 18 – 36 m3 under 120 minuter. 

För att använda en konservativ ansats görs bedömningen att volymen förorenat släckvatten under 120 

minuter blir 36 m3. I det fall insatsen pågår under en längre tid kan en volym om 36 m3 adderas för 

varje period om 120 minuter. 
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6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

I detta avsnitt redovisas resonemang om och alternativ för åtgärder för att förebygga brand och minska 

volymen förorenat släckvatten vid en brand. Förslagen är till stor del generella och kan appliceras på 

hela verksamheten i Rockhammar. Här finns även ett förslag på hur omhändertagande av förorenat 

släckvatten kan ske, vilket är hämtat från den dagvattenutredning som tas fram för planområdet 

parallellt med släckvattenutredningen. 

6.1 FÖREBYGGA BRAND OCH FÖRHINDRA STORBRAND 

Den bästa metoden för att undvika att släckvatten förorenar anläggningen och dess omgivningar är att 

förhindra att brand uppstår. Ett alternativ till att lägga kostnader för att kunna samla upp släckvatten är 

att satsa på ytterligare förebyggande åtgärder för att minska sannolikheten och acceptera viss risk att 

släckvattnet når recipienten. 

Det är även viktigt att lägga resurser på att undvika att en eventuell brand utvecklas till en storbrand. 

Det finns flera sätt att göra detta på. Välutbildad personal med god tillgång till fungerande 

släckutrustning är ett mycket bra sätt att snabbt släcka en brand. Det är under de första minuterna i ett 

brandförlopp som det finns störst möjlighet att släcka en brand. 

6.1.1 Släckutrustning 

Lättillgänglig släckutrustning gör att risken för en större brand minskar eftersom branden då kan 

släckas i ett inledande skede av egen personal på plats. Det förutsätts att truckar och andra fordon 

som ska köras i lagret är försedda med släckutrustning i form av handbrandsläckare så att en brand 

som uppstår i ett fordon eller någon annanstans snabbt kan släckas. 

6.1.2 Släckmedel och släcksystem 

Förses lagret med någon form av släcksystem minskar risken för en omfattande brand. Här 

rekommenderas en kostnad-/nyttoanalys inför detaljprojekteringen och inhämtande av eventuella krav 

från försäkringsbolaget. 

Arbetsfordon såsom truckar kan förses med inbyggda släcksystem. Detta ökar möjligheten att snabbt 

släcka fordonet och att branden inte sprider sig till massabalarna i detta fall. 

6.1.3 Utbildning och övning 

Utbildning och övning för egen personal är ett effektivt sätt att öka chanserna att en brand släcks i 

tidigt skede. Utbildning och övning är således en viktig del i arbetet för att förebygga och minimera 

mängden förorenat släckvatten. 

6.1.4 Brandlarm 

Automatiskt brandlarm är ett effektivt verktyg för att snabbt upptäcka en brand. Detta har betydelse för 

släckvattenhanteringen i det avseende att vid tidig larmning av räddningstjänsten kan de anlända så 

fort som möjligt och därmed släcka i ett tidigt skede och förbruka så små mängder släckvatten som 

möjligt. 

Vid bedömningen om ett brandlarm är skäligt att installera i lagret kan hänsyn tas till att den största 

risken för brand troligen är vid hantering av balarna (enligt avsnitt 5.1). I detta fall kommer personalen 

upptäcka branden och tillkalla räddningstjänst. 
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6.1.5 Uppbyggnad av lagret 

Enligt tidigare är inte det planerade lagret i detta skede detaljprojekterat. Ett sätt att både försvåra 

brandspridning och underlätta en räddningsinsats är att utforma lagret med ett antal mellanväggar i ett 

obrännbart material såsom lättbetong eller tegel. På detta sätt förhindras branden att sprida sig till hela 

lagret och räddningstjänsten kan enklare begränsa branden. 

Enligt tidigare, se avsnitt 5.2, har det antagits att lagret utförs utan golvbrunnar. Rockhammar har även 

angivit att golvet kommer att utföras svagt lutande mot öppningen för att undvika problem vintertid med 

stillastående vatten som fryser. En rekommendation är att förse golvet med en låg och tät kant för att 

förhindra förorenat släckvatten att rinna ut i någon annan riktning än mot öppningen. 

6.2 MINSKA MÄNGDEN FÖRORENAT SLÄCKVATTEN 

6.2.1 Insatsplanering 

Räddningstjänstens första prioritet vid insats är att släcka eller begränsa brand, vilket gör att problemet 

med förorenat släckvatten prioriteras ner. Det är av största vikt, vid en längre insats vid en brand, att 

räddningstjänsten överväger alternativa släckmetoder och även överväger att minimera påförd mängd 

vatten och skum. 

En insatsplan bör upprättas för hela anläggningen. Insatsplanen bör innehålla information om vilken 

taktik som ska användas, vart förorenat släckvatten kan ledas för uppsamling, hur och med hjälp av 

vad vattnet kan ledas dit, vilka brunnar som ska tätas etc. Slutligen bör insatsplanen även innehålla 

information om hur sugbilsföretag kan kontaktas. 

6.3 UPPSAMLING AV FÖRORENAT SLÄCKVATTEN 

I den dagvattenutredning [1] som genomförts parallellt med denna utredning föreslås att en torrdamm 

anläggs norr om den planerade byggnaden för att både kunna ta hand om dagvatten och vid en 

eventuell brand förorenat släckvatten. Dammens volym föreslås bli ca 60 m3, vilket motsvarar en 

insatstid på knappt 3,5 timmar om de flödena av förorenat släckvatten enligt avsnitt 5.2 används. 

Efter provtagning av släckvattnet görs en bedömning om vattnet kan släppas ut till recipient eller måste 

omhändertas för rening. I det fall släckinsatsen beräknas pågå längre än fyra timmar, eller om det 

används större volymer släckvatten än vad som antagits i denna utredning, fattas i ett tidigt skede 

beslut om att sugbil ska rekvireras för att transportera bort vattnet för rening. 
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7 KÄNSLIGHETSANALYS 

I följande avsnitt görs en känslighetsanalys utifrån ett antal aspekter. Syftet med känslighetsanalysen 

är att undersöka hur ingående variabler i utredningen kan variera och redovisa hur resultatet ändras 

för att se om analysen är robust. 

7.1 BYGGNADSKONSTRUKTION 

Utredningen genomförs för att kunna utgöra ett beslutsunderlag för en ny detaljplan. Detta innebär att 

den byggnad som är planerad att uppföras på fastigheten i detta skede inte är detaljprojekterad. 

Byggnadskonstruktionen har antagits vara enklast möjliga med tanke på den planerade verksamheten, 

i stort är det ett väderskydd för massabalar som ska uppföras. Vid en brand har därför antagits att det 

endast är balarna som brinner och att en brand inte kan sprida sig till konstruktionen då denna är 

utförd i obrännbara material. 

Uppförs byggnaden på annat sätt än ovan skulle detta kunna innebära andra resultat. En brand i en 

brännbar konstruktion kan orsaka att branden blir kraftigare och det krävs mer släckvatten och 

volymen förorenat släckvatten kan bli större. 

Att byggnaden uppförs i andra material än obrännbara anses inte vara troligt då det blir en dyrare 

konstruktion och det är onödigt med tanke på syftet. 

Utredningens resultat är enligt ovan känsligt när det gäller val av byggnadskonstruktion. I det fall man 

väljer andra material än vad som antagits behöver därför utredningen uppdateras. 

7.2 RÄDDNINGSTJÄNSTENS TAKTIK 

Utredningens resultat bygger till stor del på att räddningstjänsten vid en brand intar vad som kan 

benämnas ett defensivt förhållningssätt. Målet med insatsen är då inte att släcka det som brinner, utan 

att begränsa brandspridningen och låta det som redan brinner brinna klart. 

Ovanstående kan verka självklart, men med relativt god tillgång till släckvatten, om även vatten 

pumpas från närliggande vattendrag, kan inriktningen bli en annan. Om en eller flera vattenkanoner 

ställs upp för kontinuerlig släckning och kylning genereras betydligt större volymer förorenat 

släckvatten än det som beräknats i denna utredning. 

För att minska risken för agerande enligt ovan är det av stor vikt att en insatsplan för den planerade 

bygganden och även befintlig anläggning upprättas i samråd med räddningstjänsten enligt åtgärds-

förslaget i avsnitt 6.2.1. 
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8 DISKUSSION 

Släckvattenutredningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor 

utsträckning. Osäkerheter som kan påverka resultatet kan vara förknippade med bl.a. det 

underlagsmaterial och de uppskattade vattenmängderna som analysens resultat är baserat på.  

Osäkerheterna i denna utredning anses vara redovisade och analyserade i känslighetsanalysen ovan. 

Bedömningen görs att osäkerheterna inte påverkar resultaten negativt. De antaganden som har gjorts 

har varit konservativa så att risknivån inom området inte ska underskattas. 

Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och 

förenklingar, svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter samt mer eller mindre osäkra. Dessa 

svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga resultat 

på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata [14]. 

9 SLUTSATSER 

Syftet med släckvattenutredningen är att utgöra ett underlag i pågående detaljplaneprocess. 

Utredningen visar att det vid en brand i det planerade lagret, och vid beaktande av åtgärdsförslag i 

denna utredning och dagvattenutredningen, finns förutsättningar att omhänderta det förorenade 

släckvattnet inom anläggningen. 

De åtgärdsförslag som redovisas är: 

• Fordon som ska användas i lagret ska vara utrustade med släckutrustning och kan även med 

fördel vara utförda med ett inbyggt släcksystem. 

• Personal ska vara utbildad och övad för att snabbt kunna ingripa vid en brand. 

• Lagret kan konstrueras med mellanväggar så att spridning av en brand försvåras och en 

räddningsinsats underlättas. 

• Överväg att utföra lagret med någon form av släcksystem och/ eller med automatiskt 

brandlarm. Inhämta i detta avseende eventuella krav från försäkringsbolag. 

• Golvet i lagret bör utföras utan golvbrunnar. Golvet kan även förses med en låg och tät kant för 

att förhindra förorenat släckvatten att rinna ut i någon annan riktning än mot öppningen. 

• Framtagande av en insatsplan för både lagret och befintliga anläggningar där bl.a. val av taktik 

vid en räddningsinsats beskrivs samt hur uppsamling av förorenat släckvatten sker. 

Den föreslagna utformningen av dagvattenhanteringen för området innebär att det anläggs en 

torrdamm som har möjlighet att samla upp förorenat släckvatten [1]. Utifrån brandscenariot och den 

beräknade volymen förorenat släckvatten kan en släckinsats pågå i knappt 3,5 timmar innan dammen 

måste börja tömmas. 
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