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1 Inledning 

1.1 Uppdragsbeskrivning 

PS Group har på uppdrag av Paragon Nordic AB upprättat en brand- och 
släckvattenutredning för planerad ny anläggning i Drakabygget i Örkelljunga. 
Utredningen är upprättat av brandingenjör Jan Nählinder och kvalitetsgranskad av 
brandingenjör Lars Magnusson. 

1.2 Syfte och mål 

I samband med upprättande av detaljplan för fastigheten, tillståndsansökan för 
hantering av brandfarliga varor samt i miljöprövning för ny produktionsanläggning har 
krav på företaget framkommit avseende brandvattenförsörjning samt hantering av 
släckvatten. 

Denna utredning visar på de vattenflöden och uppsamlingsvolymer som kommande 
detaljprojektering kommer att behöva dimensioneras efter samt hur de grovt kan 
utformas.  

1.3 Omfattning och avgränsningar 

Utredningen redovisar endast principlösningar som underlag till beslut i de olika 
tillståndsärendena. 

1.4 Genomförande av uppdrag 

Resultatet av den genomförda utredningen bygger på information inhämtad vid 
platsbesök, genomgång av framtagen dokumentation samt kontakter med 
myndigheter och produktleverantörer. 

1.5 Tillgängligt underlag 

 Platsbesök 2016-09-30 

 Mail och telefonkontakt med Josefine Sjöblom & Christer Henrysson 

 Byggnads- och situationsritningar 

 RISKANALYS Aerosol Scandinavia, Drakabygget, Brandskyddslaget, 2016-09-21 

 MKB, Aerosol Scandinavia, Drakabygget, Augusti 2016 
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2 Förutsättningar 

2.1 Objektsbeskrivning 

Fastigheten innefattar ca 28 063 m2 varav byggnad på ca 4000 m2 och en större 
hårdgjord yta (asfalt) på ca 7000 m2. Det är en kraftig nivåskillnad där asfaltsplanen 
ligger högre beläget och byggnaden lägre. 

Framför byggnaden finns en asfaltsyta som sluttar mot riksväg 24. Mellan vägen och 
fastigheten går det ett större dike, diket i sin tur leder efter ca 150 meter ut i den 
angränsande Stensån. 

 

 

Bild 1 Fastigheten belägen intill Riksväg 24, utvändiga uppsamlingsytor markerade. 
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3 Dimensionerande förutsättningar 

3.1 Hanterade mängder brandfarlig vara och andra kemikalier 

 Byggnad 3.1.1

Förutom aerosolbehållare kommer ca 80 m3 kemikalier av olika typer att förvaras 
inomhus i lösa behållare (fat och IBC). Huvuddelen av de brandfarliga varorna kommer 
dock att hanteras utomhus i gas- och vätskecisterner. 

 Utomhus 3.1.2

Cisternparken planeras bestå av: 

- 3 gascisterner om maximalt 110 m3 sammanlagd volym 

- 8 vätskecisterner om maximalt 100 m3 sammanlagd volym 

Utomhus kommer också ett invallat kemikalielager för lösa behållare (IBC och fat) att 
finnas. 

3.2 Brandvatten 

Räddningstjänsten har i samband med yttrande i planärende hänvisat till att 
brandvattentillgången i tillämpliga delar måste uppfylla krav enligt VAV P83 & P76. 

Behovet av släckvatten är också i stor grad beroende på räddningstjänsten möjligheter 
att göra av med vatten beroende på vilken utrustning de har att tillgå. 

I dialog med Johan Hedin på Räddningstjänsten Nordvästra Skåne har kravet 
brandvatten ställts till: 

1. 2400 liter/ minut fördelat på två brandposter med ett inbördes avstånd av ca 
100 meter (maximalt 150 meter). Varaktigheten skall vara minst 120 minuter. 
 288 m3 behöver då minst kunna tillhandahållas. 

2. Om byggnaden sprinklas kan flödet reduceras till 600 liter/minut i 120 minuter. 

Brandvattenförsörjningen kommer att säkerställas med hjälp av ett eget brandpostnät 
med egen vattentank och pump. 

Se i övrigt sammanställning i bilaga 1 

 Sprinkler 3.2.1

Sprinkler har diskuterats som en säkerhetshöjande åtgärd och en sådan installation 
kommer i så fall att påverka mängden släckvatten som måste tas om hand vid en 
eventuell brand.  

Dimensionerande flöde ca 4500 liter/min med varaktighet i 90 minuter.  

Med tillägg för räddningstjänstens brandvatten ger detta en total volym av 477 m3. 
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3.3 Släckvattenuppsamling 

Vid dimensionering av släckvattenuppsamling måste man göra en inledande viktigt 
distinktion. Släckvatten som inte varit i kontakt med brinnande material eller blandats 
med kemikalier är det inte behov av att samla upp. 

Vid uppsamling av kontaminerat släckvatten är principen att samla upp det så nära 
källan som möjligt viktig, det kallar vi primär invallning/uppsamling. Sekundärt samlar 
vi upp släckvatten på området. 

 

 Byggnad 3.3.1

 

Bild 2, Principiella förslag på placering av invändig invallning. 

Primära invallningar 

Lokal A & B är 968 m2 vardera och Lokal C är ca 1900 m2. 

Lokal A-C kräver en kant på ca 7,5 cm för att hantera hela mängden släckvatten. 

För att hantera de 80 m3 kemikalier som planeras för i lokal B krävs ytterligare 2 cm 
kant för att säkerställa att spridning inte sker. 

I de fall en kant inte fungerar pga av dörröppning kan antingen en mer sluttande ramp 
nyttjas eller en separat avstängning i dörröppningen. 

 Hela fastigheten förses med en kant i yttervägg om minst 10 cm, dvs. ca 400 
m3. (Blå linje i bild 2) 

Hall A:  

Lagring av max ca 1200 till 1300ppl, aerosoler UN1950. 
Nio rader med pallställ i lokalens längdriktning fyra ppl i 
höjd 

Mått: ca 22 x 44 meter med takhöjd under bärande 
takstolar 6,10 meter. Hela hallen är byggd med 
lättbetongblock EI 60 

 
Hall B:  

Blandningsrum och fyllning, dvs. öppen hantering 

Måtten och konstruktionen är desamma men 
takhöjden ca 3 meter då vi antar att vi ska ha ett extra 
plan i denna del och då tillkommer ett nytt 
bjälklag(entresolplan) 
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 För att begränsa vattenskador på byggnad och utrustning rekommenderas 
att en kant på minst 5 cm också anordnas mellan de olika lokalerna.(Röd 
streckad linje i bild 2) 

Sekundär invallning  

På tre sidor om byggnaden finns berg vilket möjliggör för att relativt enkelt skapa en 
sekundär invallning runt huset genom att lägga en avskiljning i linje med byggnadens 
framsida. Höjden på denna avskiljning behöver sannolikt inte vara mer än ca 50-100 
cm beroende på markförhållandena. Den volym som bedöms vara tillräcklig är ca 75 
m3. Antagandet om volymen på uppsamlingsyta bygger på att den främst avser 
släckvatten som inte når in i byggnaden vid utvändig släckning samt eventuellt läckage 
ut från bygganden, dvs. endast en mindre del av den totala volymen. 

Mot framsidan vetter kontor och lastbilslossning. Ytan sluttar delvis mot byggnaden 
men sedan kraftigt mot dike och väg. I detta fall rekommenderas att man asfalterar en 
kant/puckel på ca 5-10 cm höjd i linje med kontor och in mot västra fasaden. Denna 
skall kunna hantera minst 25 m3 vilket beroende på kanthöjd motsvaran 250-500 m2. 

Uppsamlingsvolymen är en bedömning i paritet med vad som diskuterats i punkten 
ovan. 

Cirka 500 m3 kan med dessa åtgärder hanteras inom fastigheten. 

 Hårdgjort yta 3.3.2

Primär invallning 

Kommande invallningar för utvändiga cisterner, etc. dimensioneras för att hantera så 
väl utläckande vätska som för den mängd släckmedel som kan komma att påföras 
initialt. 

Sekundär invallning 

Ytan ovan byggnaden är på ca 7000 m2 och innehåller dessutom en försänkning som 
används vid lastbilslossning.  

Utvändiga sekundära invallningsvolymer har via dräneringsledningar och 
dagvattenbrunnar kontakt med diket framför fastigheten. Det kommer därmed att 
krävas avstängningsmöjligheter mot diket, eller i diket, för att säkerställa att 
kontaminerat släckvatten inte når angränsande Stensån. 

Ur MKB går att läsa följande: 

”Den hårdgjorda planen norr om byggnaden är ursprungligen konstruerad med lutning 
mot en nedsänkning som tidigare använts för lastning/lossning av produkter till/från 
lastbilar. Nedsänkningen är försedd med dagvattenbrunn, som därigenom står för den 
huvudsakliga avvattningen av planen. I gruslager runt den hårdgjorda planen finns 
dräneringsledningar för att minska vattenbelastningen på ytan och byggnaden 
nedanför. Avvattningens funktion kommer att ses över inför etableringen. 

Vatten från den hårdgjorda planens dagvattenledning och dräneringsledning leds via 
en kulvert till dike utmed vägen till Attarp. Från diket leds vattnet tillsammans med 
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dagvatten från omkringliggande mark via en större kulvert (1000 mm) som löper i 
västlig riktning över planområdet och mynnar i diket utmed riksväg 24 i fastighetens 
sydvästra hörn. Hit leder även dagvattenledning från takavvattning samt vatten från 
dräneringsledningar nedanför slänten norr om byggnaden. Dagvatten från den 
hårdgjorda ytan söder om byggnaden rinner på grund av ytans lutning likaså till dike 
utmed riksväg 24. 

Från diket leds dagvattnet via en kulvert under riksväg 24 till en mindre å med utlopp i 
Stensån drygt 100 meter bort. 

Kemikalier lagras och hanteras på ett sådant sätt att risk för spill till dagvattennätet 
minimeras och vid normal verksamhet förekommer inga utsläpp av föroreningar till 
dagvatten. En tät, invallad yta under tak kommer att uppföras för hantering och 
lagring av kemiska produkter och farligt avfall. Absorberingsmedel kommer att finnas 
vid lastnings- och lossningsplatser.” 

 Dike 3.3.3

Utöver de primära och sekundära uppsamlingsytorna finns en möjlig 
uppsamlingsvolym i diket vid vägen.  Detta beräknas rymma minst 250 m3 ((3m x 3m x 
50m)/2).  

Diket bedöms vid behov kunna stängas av räddningstjänsten i ett sent skede genom en 
tätning av rör under östra infarten till fastigheten. 

Det finns också ett alternativ att ersätta invallning runt hus och framför inlastning med 
endast denna uppsamlingsmöjlighet. Lösningen medför visserligen att allt vatten från 
utvändig släckning kommer att rinna över gårdsplanen men det kan å andra sidan 
underlätta den praktiska hanteringen av t ex stående vatten vintertid. 

 Sammanfattning 3.3.4

Totalt är det möjligt, med redovisade åtgärder, att samla upp minst 750 m3. 

3.4 Sprinkler 

Den dimensionerande totalvolymen blir teoretiskt högre för sprinkler än med två 
timmars släckning av räddningstjänsten, 477 m3 mot 288 m3. I praktiken innebär dock 
en snabbare släckning att en betydligt mindre volym vatten kommer att åtgå. 

Beräkningarna visar att den dimensionering av släckvattenuppsamling som gjorts även 
kan anses gälla vid ett eventuellt beslut om att installera sprinkler.  
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Bilaga 1 
Ra ddningstja nstens resurser   
 
 
Verksamhetsutövare Paragon Nordic AB 
Fastighet  Attarp 9:3  
Kommun  Örkelljunga 
Områdestyp (VAV P83) B2(20 l/s) (Ev. B3(40 l/s)) 
NVSR: 2 brandposter á 1200 l/min som utgångspunkt  

Varaktighet minst 2h  
 600 l/min om sprinkler installeras 
 

Förmåga och Insatstid 

ÖRKELJUNGA 
Anspänningstid 5 min 
Körtid*  9 min 
Redo för insats 5 min (antagande) 
Total tid  19 min 
 
Egen förmåga**: Begränsad avseende stor industri 

”Kan genomföra rökdykning med en rökdykargrupp om de 
har tillgång till minst 600 l/min.” 

   
SKÅNES FAGERHULT 
Anspänningstid 5 min 
Körtid*  22 min 
Redo för insats 5 min (antagande) 
Total tid  32 min 
 
Egen förmåga**: Begränsad avseende stor industri 
 
ÄNGELHOLM 
Anspänningstid 1,5 min 
Körtid*  37 min 
Redo för insats 5 min (antagande) 
Total tid  43,5 min 
 
Egen förmåga**: Kemdykning i mindre omfattning 

Begränsad avseende stor industri 
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Bemanning 

ÖRKELLJUNGA 1 Styrkeledare Deltid + 4 Brandman deltid 
SKÅNES FAGERHULT 1 Styrkeledare Deltid + 4 Brandman deltid 
ÄNGELHOLM  1 Styrkeledare + 4 Brandman 
 

Sammanvägd insats 

Första insats  19 min 
Flöde  600 liter/min (2x 300 l/min) alt. 1200 l/min kanon 
 
Andra insats  32 min 
Flöde  600 liter/min (2x 300 l/min) alt. 1200 l/min kanon 
 
Tredje insats  43,5 min 
Flöde  0-1200 liter/min 
 
Max totalt flöde 2400 liter/min 
 
Krav enligt ** Minst 1000 liter/min och brandpost  
  Brandposter med max 150 m avstånd 
 

Sammanvägd förmåga**:  Kvalificerad livräddning i industrier, publika lokaler mm. 
 Begränsning av bränder i stora industrier 
 Livräddning med kemdykare vid kemikalieolyckor 
 

*från www.hitta.se  
** från Detaljbeskrivning av Räddningstjänsten Skåne Nordväst beredskap och 
räddningsinsats kopplat till Handlingsprogrammet, 2016 
 

http://www.hitta.se/

