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Inledning

Denna SPBI rekommendation är en vägledning om förhåll
anden som påverkar brandspridning och de åtgärder som  
kan behövas i en depåverksamhet för att undvika brand
spridning vid en cisternbrand. Rekommendationen, till   
sammans med kompletterande beräkningsverktyg, täcker  
även de särskilda behov som föreligger om etanol lagras  
tillsammans med andra produkter. Denna rekommen
dation har även beaktat ny kunskap om etanolens brinn
egenskaper. 

Syftet med rekommendationen är att ge kunskapsunderlag 
och rekommendationer för att biträda en verksamhets
utövare att bedöma om risk finns för brandspridning 
mellan depåcisterner eller från invallning i händelse av en  
brand. Det avser frågeställningar rörande cisternbrand, 
samt hur värmepåverkan från brinnande produkter i  
cisterner och invallningar kan påverka närliggande cister 
ner och därmed behovet av skyddsbarriärer. Rekom
mendationen syftar även till att vara en användar vägled
ning för beräkningsprogrammet som SPBI utvecklat. 

Målsättningen med denna rekommendation tillsammans 
med SPBIs beräkningsprogram, är att identifiera behov av  
skyddsbarriärer och att ge verksamhetsutövare ett bedöm 

1
ningsunderlag för att skapa barriärer för att för hindra brand 
spridning. Om risk finns för brandspridning kan depå-
ägaren behöva analysera dessa mer i detalj på en depå, och 
ytterligare barriärer kan behövas. 

Rekommendationen har skapats bl.a. mot bakgrund av att  
Räddningstjänsterna ställer olika krav på kylanordningar 
för cisterner för depåer i olika delar av landet. Ett en het ligt  
synsätt för alla depåer i landet bedöms därför som viktigt  
för att få ett bättre underlag för bedömning av risker och  
val av barriärer och kostnadseffektiva lösningar.

Denna SPBI rekommendation behandlar enbart för hållan 
dena på en depå eller energihamnsområde, se avgräns
ningar kap 4.

SPBI rekommendationen är tänkt att komplettera befintliga  
dokument från tidigare Räddningsverket m.fl. institu  tioner 
(ref. 1, 2, 3 och 5) samt, rapporter och publikationer som 
rör kylning av cisterner på depåer.

SPBI vill understryka att användning med beräkning av ej  
verifierade produktdata eller vetenskapligt under byggda  
beräkningsvariabler, får ske helt under användarens eget  
ansvar. 
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Definitioner och förkortningar2
Följande definitioner och förkortningar används i publika- 
tionen:

•  Barriär: Ett begrepp som beskriver skydds eller säker   
hets funktioner. Vanligen förekommer begreppet inom 
riskanalyser eller i övriga säkerhetsrelaterade  
dokument och redovisningar. Olika typer av barriärer 
har använts i litteraturen; typiska barriärer kan 
kategoriseras som Fysiska, Funktionella, Symboliska 
och Immateriella.

   Fysiska: t.ex. fysiskt hinder som styr bort eller  
hindrar vätskeflöde. Det kan även inom säkerhets-
terminologi vara branddörrar, skyddsgrindar, 
ingreppsskydd m.m.

   Funktionella barriärer: Brandlarm, automatstäng
ande branddörrar, säkerhetsventiler, nivå eller trip
larm, ESDfunktioner (Emergency Shut Down) m.m.

   Symboliska barriärer: Skyltning, varningssignaler, 
varselmärkning, m.m.

   Immateriella barriärer: Säkerhetsrutiner, instruktioner,  
kompetens och utbildning, övningar, beredskaps
läge m.m.

•  CLP: Classification, Labeling and Packaging (EG nr  
1272/2008 om klassificering och förpackning av 
kemiska ämnen och blandningar). En EUförordning 
gällande klassificering, märkning och förpackning av  
kemiska ämnen och blandningar. Rena ämnen omfattas  
fr.o.m. december 2010, medan blandningar omfattas 
av regelverket fr.o.m. 1 juni 2015.

•  Flampunkt: Ett ämnes flampunkt är den lägsta 
temperatur vid vilken det avger så mycket brännbara 
gaser att det kan antändas. 

•  FAME (Fat Acid Methyl Esther): En bioprodukt som  
kan användas som tillsats i diesel eller som egen produkt.

•  HVO (Hydrogenated Vegetable Oils): En bioprodukt 
som kan användas som tillsats i diesel eller som egen 
produkt.

•  Invallning: Ett fysiskt hinder runt förvaringsplats 
som skall hindra utrinnade brandfarlig vätska att 
spridas okontrollerat (ref. SÄIFS 2000:2, Hantering av  
brandfarliga vätskor Sprängämnesinspektionens 
föreskrifter om brandfarliga vätskor med ändringar i 
SÄIFS 2000:5).

•  Kylvatten: Allt vatten som används för kylning men 
som inte är påverkat av branden, det vill säga inte 
innehåller förbränningsprodukter eller kemiska 
substanser från släckmedlet. 

•  MSB: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 
(tidigare SRV, Statens räddningsverk).

•  Primärt skydd: Primärt skydd mot utsläpp av produkt  
är t.ex. cisternvägg/behållare.

•  Termisk tändtemperatur, självantändningstemperatur: 
Den temperatur där en brandfarlig vätska/ånga kan  
antändas enbart p.g.a. kontakt med het yta, d.v.s. utan  
närvaro av gnista eller öppen eld. På engelska kallas 
denna temperatur för Auto Ignition Temperature (AIT).

• Vätskeyta: Arean av produkten som brinner.
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Krav enligt lagstiftningen3 
Nedan listas några av de lagar, förordningar och före
skrifter som är tillämpliga i samband med brand och 
kylning på depå.

• Miljöbalken (SFS 1998:808)

•  Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll 
(SFS 1998:901)

•  Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd

• NV:s Författningssamling, NVFS

   NFS 2003:24 Föreskrifter mot mark och vattenföro
rening vid lagring av brandfarliga vätskor. NB: denna  
föreskrift kan komma att dras in då MSB reglerar 
tekniska krav för cisterner med brandfarliga varor i 
sina föreskrifter.

• Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) 

•  Den s.k. Sevesolagstiftningen (innefattande ett flertal  
lagar, förordningar och föreskrifter från olika myndig 
heter). Nytt s.k. Seveso III Direktiv börjar gälla fr.o.m.  
1 juni 2015. Regeringen fattade beslut om förändringar  
gällande fr.o.m. 1 juni 2015 i flera författningar med  
anknytning till den s.k. Sevesolagstiftningen. 

   Förordning (SFS 2015:236) om åtgärder för att före 
bygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalie 
olyckor. Denna ersätter tidigare förordning (SFS 
1999:382) med samma namn.

   Lag (2015:233) om ändring i Lagen (SFS 1999:381) om  
åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor 

   MSBFS 2015:8, Myndigheten för Samhällsskydd och  
Beredskap, MSBs föreskrifter om åtgärder för att före 
bygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor

   Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778, (2 kap. 
§4 m.fl.))

   Lag (2015:234) om ändring i Lagen om Skydd mot 
Olyckor (SFS 2003:778)

   Förordningen (2015:239) om ändring i förordningen 
(2003:789) om skydd mot olyckor

   Förordningen (2015:238) om ändring i miljötillsyns
förordningen (2011:13)

   Lagen (2015:232) om ändring i miljöbalken (1998:808)

   Förordningen (2015:237) om ändring i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

   Lagen (2015:235) om ändring i plan och bygglagen 
(2010:900)

•  Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor 

•  Förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och 
explosiva varor

•  SRVFS 2000:2 Statens Räddningsverks föreskrifter och 
allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor
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Avgränsningar4 
Följande avgränsningar har gjorts i SPBI Rekommendation 
för begränsning av brandspridning mellan depåcisterner. 

Nedanstående lista illustrerar de områden och avgräns
ningar som valts för beräkning av kraftig uppvärmning 
och i förlängningen risken för brandspridning till när
liggande cisterner vid brand på depå.

Denna publikation behandlar ej:

• Brand i tankbåt vid kaj 

•  Farligt godstransporter på land inkl. järnvägstransporter 

• Bergrum 

• Fordonsutlastning 

• Sannolikhetsberäkning för möjliga situationer 

• Konsekvensutredning av olika händelser 

Denna publikation behandlar förhindrande av brand
spridning på depåer och gäller för lagring av i huvudsak 
följande produkter:

•  Petroleumprodukter (bensin, dieselolja, råolja, EO 15)

• Biodrivmedel

•  Etanolprodukter för drivmedel (E85, E97) och metanol

• Alkylatbensin

Beskrivningarna avser endast brand i cisterner ovan jord 
och i invallningar på en depå.

SPBIs beräkningsprogram belyser förutsättningar för 
brandspridning endast på depå. 

Ev. explosionsrisker, samt sannolikheterna för dessa och  
ev. följder går ej att bedöma med hjälp av SPBIs 
beräkningsprogram.

Vattenkylning av cistern beräknas med antagandet om 75 %  
nyttjandegrad av tillfört vatten. Denna andel kan vara lägre  
(t.ex. mobilt kylsystem och sidovind) eller högre (fast kyl 
system utan vindpåverkan). Beskrivningarna avser depåer  
med meteorologiska och klimatförhållanden som råder i 
Sverige.
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5 . 1  B E S K R I V N I N G  A V  D E P Å V E R K S A M H E T

5 Depå för brandfarlig vätska 
– Utförande och layout

Nedanstående bilder visar exempel på depåer för brand
farlig vätska som är uppbyggda av cisterner innehållande 
olika produkter fördelade på ett antal områden. På depån 
finns även utlastningsplatser och rörledningar med pump- 
stationer. Drivmedelsbolagen i Sverige lastar ut majoriteten  
av depåernas produkter på tankbil, men det sker även en  
viss utlastning till fartyg och järnväg. Import sker vanligen  
med fartyg, men det sker även införsel med bil och järn 
väg eller via ledningar från raffinaderier eller annan depå.  
Cisterner inom depån kan vara uppställda på ett eller 
flera av nedanstående sätt:

Bild 1. Enskild cistern inom invallning. Källa: Hans Mårtensson, St1.

• Enskild cistern inom invallning (Bild 1)

• Flera cisterner inom invallning (Bild 2)

•  Flera cisterner inom invallning med cisternspecifik 
avgränsning, s.k. ”kvartersinvallning” (Bild 3)

• Icke invallade cisterner (Bild 4)

Cisterner kan ha olika utformning på skyddet mot värme 
påverkan, t.ex. värmeisolering och/eller fast kylinstallation.
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Bild 2. Flera cisterner inom invallning. Källa: Hans Mårtensson, St1.

Bild 4. Icke invallade cisterner. Källa: Inter Terminals. Bild 3. Flera cisterner inom invallning med cisternspecifik avgräns-
ning, s.k. ”kvartersinvallning”. Källa: Hans Mårtensson, St1.
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6 . 1  O R S A K E R  T I L L  B R A N D  I  D E P Å C I S T E R N

Brandteori och introduktion  
av beräkningsfall6 

Det finns flera händelsekedjor som kan leda till brand på  
en oljedepå. I respektive oljedepås riskanalys ska riskerna  
vara kända och utredda för att kunna hanteras på ett 
korrekt sätt. Det finns enligt gällande lagstiftning om  
brandfarliga och explosiva varor tydligt utställda risk
utredningskrav, aktsamhetskrav och kompetenskrav. 

Av de depåcisternbränder som inträffat runt om i världen 
är blixtnedslag dominerande som brandorsak (ca 33 %). 
Ytterligare brandorsaker där brand i depåverksamhet 
uppstått enligt sammanställda undersökningar (ref. 10) 
är t.ex. läckage, statisk elektricitet, läckage i ledningar, 
underhållsåtgärder med bristande rutiner m.fl. orsaker. 
Sannolikheten för fullt utvecklad brand i depåcistern är 
beräknad till 3 x 105/år (motsvarar 1 gång på 33 000 år) 
(ref. 12). 

Figur 1. Bilden visar fördelning av tändorsaker till fullt utvecklade 
cisternbränder (ref. 10).

Vilken sannolikhet för antändning av depåcistern som är  
gällande på befintliga depåer inom Sverige kan skilja 
beroende på det förebyggande och riskminimerande arbete  
som pågår på depån. Nedan beskrivs kort de åtgärder 
som införts generellt inom oljeindustrin för att minska 
risken för antändning i depåcisterner:

•  I Sverige finns krav på åskskydd av cisterner över 
500 m3 vilket ger ett bra skydd mot antändning. 
Frekvensen för blixtnedslag är i Sverige låg i jäm
förelse med de regioner i världen där mer extrema 
väderförhållanden råder, t.ex. i områden med tropiskt 
eller subtropiskt klimat. 

•  Hetarbeten för underhållsarbeten är styrda genom 
strikta arbetstillståndssystem som bl.a. innefattar risk 
analys, urdrifttagning och gasfrihetsförklaring.

• Jordning av produktsystem.

•  Rutiner för maximal pumphastighet samt 
relaxationstid innan hantering efter pumpning.

•  Utrustning i område med explosiv atmosfär har ett ut 
förande med godkännande enligt ATEXregelverk.

• Återkommande kontroll av elektrisk utrustning.

 BLIXTNEDSLAG

 UNDERHÅLLSARBETE

 DRIFTFEL

 UTRUSTNINGSFEL

 SABOTAGE

 SPRICKA, BRISTNING

  LÄCKAGE OCH 
LEDNINGSHAVERI

 STATISK ELEKTRICITET

 ÖPPEN FLAMMA

 NATURKATASTROF

 RUNAWAYREAKTION
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•  Återkommande besiktning av cisterner och rörled
ningar (lagstadgat).

• Inhägnade depåer där obehörig ej har tillträde.

•  Generellt förbud mot öppen flamma inom depåom- 
råden utan att arbetstillstånd utfärdats.

•  Inhibering av polymeriserande produkter tillsammans 
med andra reaktionshämmande åtgärder.

Det finns ett flertal publicerade utredningar och forsknings- 
rapporter från olika tidpunkter om cisternbränder, tänd 
orsak och annat av speciellt intresse för ämnet cistern
bränder. Enligt Dr Khalid Mansour (ref. 11) är andelen 
bränder där tändorsaken varit värmeöverföring genom  
värmestrålning från brand mellan 25 % (hälften av ca  

510%, proportionellt 1:50 respektive 1:20) av alla  
inrapporterade antändningsorsaker för petroleum
produkter. Det innebär att frekvensen för cisternbrand 
genom enbart värmeöverföring statistiskt kan vara ännu 
lägre, i storleksordningen 1,5 x 106/år (motsvarar ca 1 
gång per 667 000 år). I Sverige inträffade en cisternbrand 
senast 1956, men då p.g.a. cisternspricka och efterföljande 
läckage. Endast en (1) cisternbrand har rapporterats inom  
petroleumindustrin i en omfattande internationell kart 
läggning, där brand uppstått genom direkt yttre värme 
påverkan. Vid det tillfället handlade det om en nafta
cistern i Singapore där omgivningstemperaturen (27 ˚C)  
låg nära vätskans begynnelsekokpunkt (36 ˚C), vilket 
enligt Dr Mansour är en omständighet som kan öka på 
verkan för tändning och därmed risken för brandspridning.

6 . 2  O R S A K E R  T I L L  B R A N D  I  I N V A L L N I N G

Läckage kan uppstå av olika orsaker som sedan ger upp
hov till ångmoln som driver i vinden. Sådana ångmoln 
kan i vissa fall spridas även utanför de områden som har  
Exklassad (inkapslad) elutrustning och kan komma i  
kontakt med tändkällor exempelvis längs en intern väg,  
en parkering eller en plats där arbete bedrivs som ger upp
hov till tändkällor. Branden kan sedan spridas tillbaka till 
invallningen. 

En annan källa till antändning kan vara statisk elektricitet 
som kan uppkomma vid läckage då produkten laddas 
upp vid t.ex. fritt fall. 

Produkter med flampunkter över +30°C, bildar sällan  
antändbara ångmoln vid utsläpp i sådana temperatur  

förhållanden som gäller i Sverige. Därför är antändnings
risken betydligt mindre hos dessa produkter. 

Cisterner för produkter med flampunkt under +30°C, har  
vanligen invallningar som förhindrar eventuella över
spolningar, ventilläckage och läckage från flänsar eller  
cisternmantel. Av dessa skäl har vi i denna rekommendation  
valt att utgå ifrån att antändning uppstår efter ett spill 
i en invallning som sedan leder till en invallningsbrand 
efter att spillet antänts. Invallningsbranden kan komma 
att sprida sig till cisternen som står i den eller till när
stående cisterner. 

6 . 3   O R S A K E R  T I L L  B R A N D S P R I D N I N G  M E L L A N 
C I S T E R N E R  S A M T  F R Å N  I N V A L L N I N G  T I L L  C I S T E R N E R

Brandprov genomförda av SP Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut (ref. 4), har visat att en relativt sett 
högre andel värmeeffekt på nära avstånd avges vid etanol  
brand med en större brinnyta i jämförelse med en mot
svarande brinnyta för bensin. Denna skillnad i värme  
avgivning per ytenhet kan på kortare avstånd i sin tur 
påverka ytterligare barriärer på en cistern, och risken för  
eskalering av brand på en depå genom snabb uppvärmning  
av mantelytan på intilliggande cisterner.

Flampunkten på produkten i den hotade cisternen spelar  
inte någon avgörande roll för antändningsrisken. Däremot  
kommer den termiska tändtemperaturen ha påverkan för  
bedömningen av när produkten i cisternen riskerar att  
spontant antändas. Att ytor i cisternen uppnår produktens  

termiska tändtemperatur är emellertid inte ensamt till
räckligt för att avgöra hur stor risken är för antändning 
och brandspridning. Även vid uppnådd termisk tänd
temperatur är det som enskild företeelse inte säkert att  
vätskan eller ångan antänds med en gång inne i en cistern  
som utsätts för stark yttre värmepåverkan p.g.a. brand.  
För att skapa en tändning krävs nämligen att flera  
faktorer inträffar samtidigt, t.ex. att rätt blandnings
förhållande och syrehalt föreligger som är tillräcklig för 
att en brand eller explosion skall kunna ske (d.v.s. ej över 
eller underkarborerat). Vidare kan även som nämnts 
ovan andra orsaker bidra t.ex. förekomst av ventilations
öppningar, gasströmning, tryckökning inuti cisternen 
eller ev. gnistbildning inne i eller utanpå cisternen m.fl. 
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yttre faktorer som också kan inverka på sannolikheten för 
antändning. En känd orsak till brand spridning är att  
flamman från intilliggande cisternbrand direkt berör när- 
liggande cistern, vilket gör att tempera turen snabbt kan 
stiga till väl över termiska tändtemperaturen. I det senare 
fallet, cisternbrand där intilliggande cistern utsätts för flam- 
påverkan, kan ökad risk föreligga för brand eller explosion. 

Alla dessa faktorer sammantaget medför alltså, att den 
termiska tändtemperaturen inte ensamt är den faktor som  
bestämmer risken för brandspridning, eftersom det 
samtidigt krävs förekomst av en brännbar atmosfär för 
att en tändning skall uppstå (se grafen figur. 2). Det innebär  
med andra ord att det föreligger mycket stora osäkerheter 
kring riskvärderingen inklusive sannolikheter för tändning  
och eventuell brandspridning mellan cisternerna, om man  
endast använder den termiska tändtemperaturen som  
avgörande riskkriterium. I SPBIs beräkningsmetodik utgår  
man emellertid ifrån av praktiska skäl vid beräkningen 
att en temperatur motsvarande den termiska tändtempera 
turen på cisternens topp leder till antänd ning av cisternens  
innehåll. Detta är en medvetet vald och mycket konservativ  
bedömning som förutsätter att en antändbar gas/ång
blandning föreligger inuti cisternen. I många av de fall  
där SPBIs beräkningsprogram används kommer därför 
programmet visa att det finns en spridningsrisk.

En spridning av en cisternbrand (ref. 11) vidare till intil 
liggande cisterner är enligt erfarenhet från petroleum
industrin oftast orsakad av direktkontakt av flamman 
eller med stark lutning på flamman p.g.a. rådande vind - 
riktning. Flampåverkan och värmestrålningen från 
flamman är därmed en betydligt större påverkande faktor 
för brandspridningsrisken, än enbart den termiska tänd 
temperaturen (som i sin tur påverkas av den avgivna 
värmeeffekten). Brandspridning enbart genom värme
strålning är därför inte trolig såvida inte lagrings   
temperaturen hos produkten närmar sig begynnelse
kokpunkten för vätskan ifråga. Exempelvis för bensin 
med en begynnelsekokpunkt på ca + 25 ˚C finns risk för  
brandspridning medan det för dieselbränsle med en 
begynnelsekokpunkt på ca +180 ˚C är osannolikt att 
brand kan spridas mellan cisterner enbart genom yttre 
värmepåverkan. 

En orsak till att kokpunkten kan ha stor betydelse för 
brandspridningen kan vara vilken typ av lösning som 
används för avluftning av cisternen vid brand (ref. 13). 
Mycket talar för att om en vek taksvets har öppnats 
sig vid cisternbrand bildas en ”fiskmun” d.v.s. en oval 
öppning i plåtskarv mellan cisternens taksvets och 
cisternmantel. När väl ”fiskmunsöppningen” är ett  
faktum, ger cisternens yttertak efter för branden och  
plåten veknar i sin tur av värmepåverkan. För cisterner  
som är väl ventilerade bör risken för ”fiskmunsbildning” 
(och därmed brandspridning) vara reducerad. 

För att bestämma om eller när en lagertank under  
atmosfäriskt tryck (trycklös) innehållande kolväteprodukt  

nära en brand kan antändas eller skadas p.g.a. att  
cisternen utsätts för värmestrålning, måste värmestrål
ningens nivå (värmeeffekt) från branden först fast ställas. 
Beräkning av värmestrålningen från en brand till en 
intilliggande cistern kan ge ett antal viktiga ingångs
värden för bedömningar av:

• om eller när en cistern kan antändas

•  den potentiella skadeverkan en brand kan ge på 
omgivningen

• separeringsavstånd som behövs mellan cisterner

•  typ och nivå på skydd som behövs för att förebygga 
brandspridning

Enligt avhandling om brandpåverkan mellan cisterner 
författad av Dr Khaled Mansour Loughbury University 
UK (ref. 11, sid 50 samt LASTFIRE Incident Survey, ref.  
12), har det dragits slutsatser från erfarenheter från ett  
stort antal bränder att eskalering från enbart värme
påverkan från en fullt utvecklad cisternbrand till när
liggande cisterner är osannolik, såvida inte innehållet i  
den närliggande (värmepåverkade) cisternen har en kok
punkt nära den omgivande lagringstemperaturen. 

Vissa produkter lagras i cistern under ett inre s.k. flytande  
tak. Vid stark yttre värmepåverkan kan tätningar på det 
flytande taket inuti cisternen bli påverkade på ett sådant 
sätt att gaser börjar ta sig igenom till ovansidan av det inre  
flytande taket. Om brandpåverkan blir så stark att lokal  
kokning i produkten inträffar kan inspektionslucka/luckor  
i det flytande taket komma att öppnas varvid antändbara 
ångor riskerar att spridas till utsidan av cisternen eller 
antändas genom heta plåtytor (explosionsrisk).

Kokpunkten på produkten i den p.g.a. värmestrålning upp 
värmda cisternen har en betydande inverkan på tiden 
innan brandspridning/eskalering av branden sker (ref. 
11, sid. 53). Tändningen av den andra naftacisternen i 
Singapore 1998 inträffade inom 2 timmar efter en fullt 
utvecklad cisternbrand i den först antända cisternen. 
Omgivningstemperaturen var 27 ˚C och kokpunkten var  
endast 36 ˚C. Beräkningsmodellen i avhandlingen förut-
sade att, om den andra (värmepåverkade) cisternen inne 
hållit fotogen, skulle brandspridningen genom värme
påverkan tagit ca 20 timmar även om kylning inte 
använts. Denna typ av beräkning visar att, i de fall det 
finns en stor skillnad mellan kokpunkten på en produkt 
och lagringstemperaturen, så har både cisternen och 
produktvolymen en så pass stor termisk kapacitet att 
värmestrålning är osannolik som ensam källa till brand
spridning. Detta är den främsta orsaken till att endast en 
enskild händelse med brandspridning (med lagring av 
nafta) blivit rapporterad där en fullt utbredd cisternbrand 
skapade en brandspridning till en tank med flytande tak 
enbart orsakad av värmestrålning. 

Det betyder att själva uppvärmningen i sig inte bedöms 
som sannolik som ensam möjlig tändkälla enligt alla de 
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Figur 2. Grafen illustrerar sambanden mellan temperaturökning och antändningsrisk. Tändning kan endast ske där flera parametrar 
samtidigt infaller för antändning. 

Temperatur

Tid

Väggtemperatur på tank

Gastemperatur i tank = temperatur vätskeytan

Vätsketemperatur i botten av tank

Termisk
tändpunkt

Kokpunkt

Över-
karborerad

Flampunkt

Syre
Syre +
Bränsle

Bränsle Bränsle + tändkälla Över-
kokning

Figur 3. Värmeutveckling (ref. 9) inuti cistern vid värmepåverkan från brand.
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erfarenheter som vunnits från tidigare cisternbränder (ref. 
10, 11). Andelen cisternbränder som uppstått genom  
enbart värmeöverföring är i klar minoritet (25 %, ref. 11).  
Tändkällan är snarare direkt flampåverkan på cisternens 
topp genom vind eller p.g.a. utläckande gaser som antänds  
från ventilationsöppningar. En uppnådd termisk tänd
temperatur är alltså inte den faktor som, utan att andra 
förhållanden samtidigt inträder, ensamt kan antända 
vätskan i cisternen utan syresättning, ej överkarborerad 
atmosfär m.fl. faktorer måste också samtidigt infalla. 

Grafen i figur 2 visar att vätsketemperatur endast mycket 
långsamt stiger vid yttre brandpåverkan. Den tid  
som då åtgår för att skapa höga gasflöden och ev. antänd- 
ningsrisk blir då betydligt längre än den beräknade tiden 
till termisk tändtemperatur, sannolikt minst en timme  
eller flera timmar beroende på cisternens placering, 
innehåll och volym (inkl. fyllnadsgrad). Direktpåverkan 
av flammor på intilliggande cisternens tanktopp redan  
från start genom vindpåverkan är därför mer sannolik 
tändorsak. Ju mindre procentuell andel produkt inuti  
cisternen, desto större sannolikhet för tändning genom  
stark värmepåverkan, och tvärtom (full cistern ger relativt  
sett mindre risk p.g.a. att vätskan”kyler”cisternmanteln).

Figuren visar också att när värmen uppgår till kok
punkten för vätskan följer gastemperaturen temperaturen 
i vätskeytan. Slutsatsen blir att strålningspåverkan (vid 
uppnådd termisk tändtemperatur) inte ensam är den 
sannolika antändningsorsaken vid brand i produkter. Vid 
direktpåverkan av flammor från intilliggande brinnande 
cistern är spridningsrisken mycket större jämfört med om 
endast värmestrålning påverkar.

Med utnyttjande av SPBI beräkningsprogram kan tids   
besparande beräkningar göras vid värderingen av 
brandspridningsrisken. Eventuella behov av kylning eller 
andra åtgärder kan prövas på ett relativt enkelt sätt.  
Däremot, om utfallet av beräkningarna indikerar snabb  
uppvärmning av cisterner, kan kompletterande risk
analyser behöva utföras med fördjupade analyser av  
brandspridnings eller tändningsrisken. SPBIs beräknings
program är avsett som en hjälp för en användare att med 
vetenskapligt etablerade metoder värdera ev. risk 
reducerande åtgärder i ett första steg för att bedöma risken  
för brandspridning och ett eventuellt behov av kylning  
eller andra åtgärder på den egna depån. SPBIs beräknings 
program kan därför, utifrån det termiska tändtemperatur 
kriteriet, skapa en vetenskapligt baserad bedömning i  
ett första steg av beräkningar för bedömning av risken 
för brandspridning. För vissa cisternkonfigura tioner, t.ex. 
cisterner som ligger nära varandra (inom en cistern 
diameter eller mindre) och påverkas av snabb värme
påverkan från brand, kan en mer detaljerad analys av 
skyddsbehovet och dess utförande runtomkring cisternen 
behöva utföras i flera steg.

Givet att inga buskar eller annan vegetation finns i in-
vallningarna eller deras närhet, som kan ge upphov till  
gnistor och flygbränder, så kommer risken för brand-
spridning inom oljedepåer i första hand domineras av 
strålning och konvektion från brinnande vätskeytor.

6 . 4  S P R I D N I N G S F Ö R L O P P  I  M O D E L L E N

Följande huvudscenarios har bedömts som relevanta för  
bedömningen av brandspridningsrisk utifrån de 
händelsekedjor som redovisas ovan:

•  Brand i invallning som påverkar cistern inom 
invallning (Fall 1)

•  Invallningsbrand med värmepåverkan på cistern 
utanför invallningen (Fall 2)

•  Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern 
(Fall 3)
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Figur 4. Flödesschema vid beräkningsgång med beräkningsverktyget.

*  Cistern inom invallning antänds. Om spillet brinner upp innan cisternen inom invallningen antänds stoppar scenariot där. Om cisternen  
antänds beror vidare utveckling av scenariot på om invallningsbranden hinner påverka cistern utanför invallningen innan produkten  
brunnit upp (Fall 2). Invallningsbrand har större påverkan på cisterner utanför invallning än en cisternbrand. Hinner invallnings-
branden inte antända intilliggande cistern så skall cisternbranden modelleras (d.v.s. en cistern brinner och strålar mot en hotad  
cistern, Fall 3). 

**  Cisternen har genom beräkning av Fall 1 fullgott skydd som motverkar antändning av cistern inom invallning. Invallningsbranden 
påverkar en cistern placerad utanför den aktuella invallningen. 

***  Cisternbrand påverkar annan cistern. Detta kan vara två cisterner inom en invallning eller en cistern i invallning och en utanför 
invallning.

Utsläpp av 
produkt i 
invallning 
i tillräcklig 
omfattning

Antändning av 
produkt i cistern 
inom invallning

Direkt 
antändning av 

utsläpp

Fördröjd 
antändning av 

utsläpp

Cistern-
brand

Invallnings-
brand

Brand sprids till 
cistern inom eller 
utom invallning

Brand sprids 
till cistern utom 

invallning

Brand sprids 
till cistern inom 

invallning
Fall 1*

Fall 2**

Fall 2**

Fall 3***

6.4.1  Fall 1 – Brand i invallning som påverkar 
cistern inom invallning

Invallningsbrand som ger direktpåverkan av flammor på 
hotad cistern inom invallning.

Figur 5. Fall 1.Figur 5.  Fall 1
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6.4.1 Fall 1 – Brand i invallning som påverkar cistern inom invallning.

Figur 6.  Fall 2

6.4.2 Fall 2 – Invallningsbrand med värmepåverkan på cistern utanför invallningen.
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Figur 7.  Fall 3

6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.
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Brand inne i invallning kan indelas i två undervarianter 
av brandfall (gäller Fall 1 och 2):

a)  Brand i invallningens överkant där ångorna brinner.

b)  Brand i bränsleytan. I detta fall är invallningens höjd 
begränsad. Avbrinningstid för bensin är ca 5 mm/min.

Parametrar som är viktiga att ta med i bedömningen av 
brinntid för brandfarlig vätska inne i invallningen är

• Vätskedjupet i invallningen

• Avbrinningshastigheten i mm/min.

När man gör beräkningar av brandspridning, är det  
att betrakta som ett konservativt antagande att 
flammans bas befinner sig vid invallningens krön.

Om vätskan inte täcker hela botten beräknas 
flammans bas ligga nära botten av invallningen.

Cisternens mantelplåt utsätts i Fall 1 för brand i  
ångor respektive brand i vätskeyta för direkt brand 
påverkan. Tiden för metallens uppvärmning till  
termisk tänd temperatur antas bli kort. Antändningen 
av hela vätske mängden kommer ej ske direkt om 
vätskans temperatur understiger flampunkten eftersom  
det tar tid att värma upp vätskevolymen i cisternen. 

En uträkning av brinntiden av invallningsbrand skall  
jämföras med tiden för att nå termisk tändtemperatur 
som beräknas med hjälp av SPBIs beräkningsprogram 
för Fall 1 och Fall 2. Skälet till att denna uträkning 
behöver göras för Fall 1 och Fall 2, är att om bränslet  
inuti invall ningen brunnit upp innan cisternens 
innehåll antänds (d.v.s. innan termisk tändtemperatur 
uppnås för produkten), förhindrar det brandspridning  
till vätskan inuti cisternen. Risken för brandspridning 



1 6

SPBI   Rekommendation för begränsning av brandspridning mellan depåcisterner

till omgivningen bedöms i just detta fall som låg.
Observera dock att utströmmande ångor från cisternens 
avluftningar relativt tidigt kan antändas av lågor eller 
gnistor. Denna explosions/brandrisk hanteras dock 
inte i denna rekommendation. Läsaren uppmanas för 
enkelhetens skull använda de antagna mängduppgifter 
som verksamhetsutövaren använt i de befintliga risk-
analyser depån redan har för bedömning av brandrisker i 
den egna depån.

EXEMPEL PÅ BRINNTIDSBERÄKNING  

PÅ SPILL INNE I INVALLNING:

Anta att arean på den brinnande produkten (exkl. 
samman lagda cisternytor) = 300 m2.

Välj därefter mängd bränsle som spillts ut i invallningen 
till 100 m3. Brinnhastighet för bensin är ca 0,5 cm/minut.

Bränslehöjden blir då: 100 m3/300 m2 = 0,33 m d.v.s. ca  
33 cm.

Brinntiden blir för 33 cm vätskedjup: 0,5 cm/min = 66 
minuter.

Slutsatsen av detta blir, att om brinntiden för invallnings  
branden är kortare än tiden (enl. SPBI beräkningsprogram)  
för att uppnå termisk tändtemperatur utgör invallnings
branden inte ett allvarligt hot mot antändning av 
cisternens innehåll.

6.4.2  Fall 2 - Invallningsbrand med värme- 
 påverkan på cistern utanför invallningen.

Figur 6. Fall 2. 

Figur 5.  Fall 1
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Figur 7.  Fall 3

6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.
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OBS. Fall 2 gäller även där den ”hotade” cisternen är helt 
friliggande (ej invallad).  Följande förhållande behöver 
beaktas för Fall 2:

Är cisternerna inneslutna i lågor sker en snabb upphett
ning av mantelplåten vilket kan leda till antändning av 
cisternen upptill, då temperaturen i mantelplåten över 

Figur 7. Fall 3.

produktnivån överstiger den termiska tändtemperaturen. 
Runt den uppvärmda manteln kommer troligen lokal 
avångning ske med gaser som kan antändas. Fullt 
utvecklat brandförlopp fördröjs troligen beroende på 
vilken mängd och vilken typ av produkt som finns lagrad 
inuti cisternen. 

Brand i invallning kan, beroende på mängd brännbar 
vätska som antänds, vara potentiellt farligare än brand i 
cisternens topp. Det beror på att branden som om sluter 
cisternen inuti den brinnande invallningen kan starta en  
cisternbrand inuti invallningen som då ökar värmeav
givningen åt sidorna avsevärt. Vidare är invallningen 
som sådan lägre vilket gör att den sammanlagda värme
avgivande ytan som kan påverka intilliggande cistern 
kan bli stor.

En tätning i ett s.k. ”flytande tak” står emot temperaturer 
upp emot 200˚ C. Överskrids denna temperatur på insidan  
av cisternväggen kan ångor ta sig igenom tätningen och  
sippra ut ovanpå den flytande takkonstruktionen. Detta 
förhållande kan vara riskfyllt p.g.a. att det finns en relativt  
sett större mängd syre i atmosfären i utrymmet som 
därmed kan bidra till att brännbar atmosfär bildas.

6.4.3  Fall 3 - Brand i cistern med värme-
påverkan på annan cistern.

OBS. Fall 3 gäller även där den ”hotade” cisternen är helt 
friliggande (ej invallad).

Scenariot gäller när antändning sker av cistern utan brand  
i invallningen, eller där produkt i invallningen brunnit 
upp. Det finns en risk att cisterner som är belägna nära 
varandra (< 1 cisterndiameter) och som vid brandtillfället 
är utan vattenkylning eller värmeisolering eller andra 
skyddsåtgärder, riskerar att fatta eld inom en relativt kort 
tidsperiod (främst genom flampåverkan).
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6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.
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6 . 5   M O D E L L F Ö R U T S Ä T T N I N G A R  I  S P B I s 
B E R Ä K N I N G S P R O G R A M

Kokpkt 

(ºC)

Värme- 

kapacitet  

(kJ/kgºC)

Densitet  

(kg/m3)

Ångbildnings- 

värme  

(kJ/mol)

Etanol 78 2,4 792 38,6

Bensin 27 2,0 720 30 (*

Diesel 180 1,8 802 30 (*

*) Hexan: 30 kJ/mol. 

Beräkningsförutsättningar och de fysikaliska modellerna 
redovisas i Appendix.

SPBIs beräkningsprogram har konstruerats med nedan
stående förhållanden i åtanke.

Modellerna som använts i programmet är baserade på  
vetenskapligt erkända beräkningsmetoder. Dessa metoder  
bygger på experiment, praktiska brandförsök, utredningar,  
litteraturstudier etc. Värden för parametrar i SPBIs beräk 
ningsprogram är verifierade med empiriska data 
(praktiska försök) inom nedanstående intervall. Används 
värden utanför de angivna intervallen ökar osäkerheten 
på resultatet. För bensin och diesel är intervallet för den 
brinnande ytans area 10–1000 m2. För etanol är ytan 
10–300 m2. De värden som anges i inmatningsraderna 
i SPBIs beräkningsprogram beskriver de ramar inom 
vilka beräkningsprogrammet kan användas med störst 
precision. 

I de fall specifika indata för fysikaliska egenskaper och 
vindhastighet saknas kan nedanstående data användas 
(för de tre vanliga drivmedelstyperna). 

Vindhastighet bör väljas utifrån ett intervall mellan 2,6 
m/s till och med 7,0 m/s. 

Uppstår tveksamhet om lämplig vindhastighet, välj i  
första hand 5 m/s, som enligt SMHI är den medelvind
hastighet som uppmätts över året i landet.

SPBIs BERÄKNINGSPROGRAM KAN ENKELT  

UTTRYCKT GÖRA FÖLJANDE:

SPBIs beräkningsprogram är tänkt som ett användar
vänligt verktyg för att bedöma storleken på värme

strålning från en simulerad invallnings brand eller 
cisternbrand. Med olika beräkningar och ändringar 
av skilda variabler, kan ev. risk för brand spridning 
och ev. behov av kylinsatser bedömas på ett smidigt 
sätt för en viss simulerad lagringskonfiguration. SPBIs 
beräkningsprogram kan användas också för beräkning av 
värmepåverkan från en brinnande cistern som befinner 
sig på en högre eller lägre nivå i förhållande till det 
”värmebestrålade” objektet. Detta kallas för vinkel  
koeffecienter vid värmestrålning. Se Appendix med 
beskrivning av de fysikaliska beräkningsmodellerna, sist 
i dokumentet.

SPBIs beräkningsprogram tar även hänsyn till de nya rön  
som kom ut från ett brinnprov med ca 220 m2 E97 i 
Borlänge augusti 2012. Resultatet av brinnprovet var bl.a. 
att etanol avger relativt sett högre värmeeffekt på kortare 
avstånd (10tals m) jämfört med motsvarande brinnyta 
för bensin. Detta kan påverka hur fort en cistern värms 
upp om en etanolcistern antänds i en depå.

DET HÄR KAN SPBIs BERÄKNINGSPROGRAM  

INTE ANVÄNDAS TILL:

SPBIs beräkningsprogram kan däremot inte användas för 
att beräkna hur stor sannolikheten är för att antändning 
sker. Orsaken är svårigheten med att beräkna hur stor 
sannolikhet det föreligger för tändning inuti cisternen på 
grund av att det finns flera olika samtidigt påverkande 
parametrar som samverkar och är svårbestämbara, var 
för sig. Det finns därför stora inneboende osäkerheter 
vid bedömning av antändningsrisken bortom den 
teoretiskt beräknade termiska tändtemperaturen. SPBIs 
beräkningsprogram kan vara ett stöd i jämförelsen mellan 
olika lagringskonfigurationer och handlingsalternativ i en 
komplex valsituation. SPBIs beräkningsprogram kan visa 
hur faktiska förhållanden ser ut och ev. behov av åtgärder 
för att förhindra brandspridning.

 

6.5.1 Uppvärmning av cisternmantel

Beräkningar avseende brandspridningsrisken med hjälp 
av SPBIs beräkningsprogram förutsätts ske genom värme 
strålning eller genom konvektion (exempelvis upphett
ning genom direkt värmestrålning och flampåverkan). Vid 
beräkning av värmestrålning från en vätskebrand upp 
kommer samtidigt en ”dämpning” av värmespridningen i 
vätskevolymen, som uppkommer där vätskan värms upp 
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långsammare p.g.a. absorption av värmeenergi i såväl  
vätskan inne i cisternen som i materialet i mantelytan. 
Även kylning av mantelytan genom konvektion, d.v.s. 
uppåtriktad luftström p.g.a. av branden där luftströmmar  
kyler mantelytan, påverkar temperaturstegringen. 

6.5.2 Invallningsbrand

Vid antändning av bränsle i en invallning kommer 
lågorna först att sprida sig som en växande cirkel från  
den plats där antändning sker och längs hela bränsleytan.  
Hastigheten för denna så kallade ”flash fire” är i storleks-
ordningen 313 m/s om man inte tar hänsyn till vind. När 

PRODUK T
ÅNGA

HOTAD
CISTERN

HOTAD
CISTERN

BR AND I
INVALLNING

INVALLNINGSBRAND

Figur 8.

6.5.2 Invallningsbrand

A CB

ytans temperatur närmar sig vätskans kokpunkt och  
syretillförseln begränsas av invallningsväggarna för 
flyttas lågornas bas från bränsleytan upp till invallningens  
krön. Detta beror på att bränsleblandning nere i invall
ningen då blir för fet för att förbränning ska kunna ske 
utan extra, tillströmmande syre. Fenomenet beskrevs i  
detalj i rapporten ”Fuel”(ref. 6) och illustreras i nedan
stående figur. 

I denna rekommendation görs antagandet att om spillet  
brinner ut inom en minut, eller inte täcker hela 
invallningens botten, flyttas inte flamfronten upp till 
invallningens kant.

Figur 8. Figurerna ovan visar flammornas form omedelbart ovanför vätskeytan vid brand inuti invallning. Flammornas bas höjs successivt 
upp till invallningskrönet och volymen av oförbrända ångor ökar efter viss brinntid till dess ett jämviktstillstånd inträder i c. I en hög 
invallning med en produkt med lågt ångtryck fås sällan något stabilt jämviktstillstånd. Lågornas bas kommer då snarare vandra mellan 
vätskeyta och invallningskrön. (ref. 8). 

a) Vätskeytan har ännu inte nått kokpunkten så att syre kan diffundera in i brinnzonen.

b)  Vätskan börjar koka och ett tryck bildas i brandens kärna (vätskeytan) vilket gör att flamfronten lyfter från vätskeytan (syret når ej in i 
flamman i samma utsträckning).

c)  Hela invallningens volym ovanför vätskeytan består av överkarborerade bränsleångor, flammorna flyttas ut ur cisternens invallning.
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7. 1  G E N E R E L L A  A N V Ä N D A R I N S T R U K T I O N E R

Arbetsgång för beräkningar  
i beräkningsverktyget7

I beräkningsverktyget skall data anges i samtliga öppna 
(vita) celler under fliken Input Output för att beräkning 
skall kunna utföras. Beräkningsverktyget används för att  
göra en första kontroll om ytterligare barriärer behövs för  
att undvika brandspridning mellan cisterner. En för djupad  
analys kan behövas för cisterner där risk föreligger. 

En del av de indata som ska fyllas in i cellerna under fliken  
Input output finns att hämta på publika hemsidor, t.ex. 
finns medelvärden för lufttemperatur och vindhastighet  
på SMHI:s hemsida. För andra parametrar så som kokpunkt,  
värmekapaciteter och ångbildningsvärme på specifika  
produkter kan sakkunnig inom området behöva rådfrågas.  
Under flikarna ”Indata bränslen” och ”Beräkningsdata” 
finns flera förvalda beräkningsvariabler. Ändringar 

av dessa indata skall dock göras med försiktighet och 
beskrivs inte detta kapitel. I de fall decimaler används 
ska dessa anges som kommatecken.

SPBI vill dock understryka att användning med beräkning  
av ej verifierade produktdata eller vetenskapligt under-
byggda beräkningsvariabler, får ske under användarens 
eget ansvar. 

Börja med att fylla i de parametrar och siffror i respektive 
cell som är tillämpliga för din depå. Vi hänvisar läsaren 
till SPBIs beräkningsprogram. Börja med att fylla i de para 
metrar och siffror som är tillämpliga för avsedd produkt 
respektive din depå. De siffror du saknar får inhämtas 
från plankarta alternativt mätas upp på plats (se scenario 
illustration nedan).

Figur 9. Illustration av kalkylmall och variabler för bedömning av värmepåverkan i SPBIs beräkningsprogram.

BRINNANDE PÖL/CISTERN

Välj bränsle som brinner i rullista Bensin

Mata in brinnande pölens area (>10 m2 ) 230

Mata in vindhas�ghet (> 2,6 m/s) 2,6
Mata in den brinnande ytans höjd över marknivå (m) 10
Mata in nivåskillnad i marknivå (+/- 20 m). 5
Pölens höjd över hotade cisternens bas (m). Ändra ej. 15

HOTAD CISTERN
Välj bränsle i hotad cistern (m) Diesel MK1
Ange Termisk tändtemperatur, TTP (°C) 240
Ange kokpkt (30 - 200 °C) 180
Densitet (kg/m3) 802
Värmekapacitet (kJ/kg°C) 1,8
Ångbildningsvärme (kJ/mol) 30
Hotade cisternens mantelhöjd (>0 m) 15
Avstånd �ll brinnande pölens kant (>0 m) 20
Hotade cisternens diameter (>0 m) 20
Fyllnadsgrad (5 - 95% av mantelhöjd) 50
Lu�temperatur (0 - 30°C) 5
Kylning cisternvägg, va�enflöde (0 eller 2 - 8 l/min-m2) 0
Tjocklek isolering (m) 0

Väggtjocklek cistern (>0 m) 0,01 VÄRMESTRÅLNING FÖR HOTAD CISTERN

Qrad,brand, mo�agen (kW/m2) 7
TID TILL KOKPUNKT
Tid �ll kokpunkt i hotade cisternens vätska (�mmar) 76
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Flamma

Hotad cistern

Brinnande cistern

FÖRUTSÄTTINGAR
Notera a� såväl flamma som hotad cistern 
måste synas i diagrammet!

- Alla geometrisk kombina�oner är inte 
verifierade med experimentella data, utan bör 
användas som vägledande snarare än exakta 
värden.

- Tankväggens slutgil�ga jämviktstemperatur 
är inte heller verifierad med experimentella 
data.

-Värmestrålningen i samma plan som 
flammans bas är verifierad med 
experimentella data.

-Likaså  är den hotade cisternväggens in�ala 
temperaturstegringshas�ghet också verifierad 
med experimentella data (lutningen på blå 
kurva nedan).

-Värmestrålningsberäkningen är verifierad 
med experimentella data för etanolbränder 
(10-300 m2) och bensin/diesel (10-1000 m2)
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7. 2   B E R Ä K N I N G S E X E M P E L  F A L L  1 ,  I N V A L L N I N G S B R A N D 
S O M  G E R  D I R E K T P Å V E R K A N  A V  F L A M M O R  P Å  H O T A D 
C I S T E R N  I N O M  I N V A L L N I N G .

I nedanstående beräkningsfall antas hotad cistern stå i  
invallning där brand pågår. Beräkning ska göras för att  
undersöka om skyddsåtgärder behöver vidtas för cisternen.

Figur 10. Fall 1.

1. VÄLJ BRÄNSLE SOM BRINNER I RULLISTA 

Markera cellen och välj det bränsle som antas brinna i  
invallningen. 

 2. MATA IN BRINNANDE PÖLENS AREA (M2) 

Beräkna arean i invallningen. Cisterners area skall 
exkluderas och inte medräknas. I bildexemplet nedan 
räknas arean ut för det rödrutiga området.

Bild 5 b. Foto: ©Blom/TerraTec

Bild 5 a. Foto: ©Blom/TerraTec

Figur 11. Fall 1. För vidare förklaring se 6.5.2.

Om INTE hela invallningsbotten är täckt med produkt förväntas 
det att flammans bas är i botten (på insidan av invallningen).

Om hela invallningsbotten är täckt med produkt flyttas flammans 
bas upp till överkant på invallningen. 

Figur 5.  Fall 1

SPRIDNINGSFÖRLOPP

HOTAD
CISTERN

6.4.1 Fall 1 – Brand i invallning som påverkar cistern inom invallning.

Figur 6.  Fall 2

6.4.2 Fall 2 – Invallningsbrand med värmepåverkan på cistern utanför invallningen.

HOTAD
CISTERN

Figur 7.  Fall 3

6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.
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6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.
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De beräkningar för den brinnande produkten som beskrivs  
i exempel för användning av beräkningsverktyget i  
denna rekommendation, görs i första hand med produkter  

som har flampunkten + 23 ˚C eller lägre. Beräknings-
verktyget klarar dock produkter som f.n. lagras på 
depåer hos SPBIs medlemsföretag.

3. MATA IN VINDHASTIGHET (M/S).

Medelvindhastighet i meter per sekund som råder där 
cistern är belägen anges. 

Lägsta värdet som får fyllas in i cellen är 2,6 m/s.

4.  MATA IN DEN BRINNANDE YTANS HÖJD ÖVER MARKNIVÅ (M)

Höjden över marknivån till brinnande ytan anges. 

Om bränslet inte täcker hela ytan inom invallningen 
förväntas pölbrandens bas vara i botten på invallningen. 
Ange 0,1 meter i cellen. 

Om bränslet täcker hela ytan inom invallningen förväntas 
pölbrandens bas vara i överkant på invallning. Ange 
invallningens höjd (topp) beräknat från marknivån.

5. MATA IN NIVÅSKILLNAD I MARKNIVÅ (M).

Eventuell höjdskillnad anges från brinnande pölens 
marknivå jämfört med hotad cisterns marknivå.

6. VÄLJ BRÄNSLE I HOTAD CISTERN.

Markera cellen och välj produkt som finns i den hotade 
cisternen.

7. ANGE TERMISK TÄNDTEMPERATUR, TTP (˚C)

Termiska tändtemperaturen, självantändningstempera
turen, anges för produkten i den hotade cisternen.

8. ANGE KOKPUNKT (˚C).

Kokpunkten anges för produkten i den hotade cisternen. 

9. DENSITET (KG/M3). 

Densiteten anges för produkten i hotad cistern.
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10. VÄRMEKAPACITET (KJ/KG°C). 

Värmekapacitiviteten anges för produkten i den hotade 
cisternen. 

11. ÅNGBILDNINGSVÄRME (KJ/MOL).

Ångbildningsvärme (förångningsentalpin) för produkten 
i den hotade cisternen anges i enheten (kJ/mol). 

12. HOTADE CISTERNENS MANTELHÖJD (M).

Hotade cisternens mantelhöjd anges. 

13. AVSTÅND TILL BRINNANDE PÖLENS KANT (M).

Kortaste horisontella avståndet mellan produkt i invall
ningen och hotad cistern anges. Om produkten inte 
förväntas täcka hela invallningsbotten anges avståndet 
från förväntad produkts pölkant och hotad cisterns 
mantel. Om produkten och dess brand förväntas täcka 
hela invallningsbotten anges avståndet till 0,1 meter 
eftersom cisternen antas stå i brandhärden. 

14. HOTADE CISTERNENS DIAMETER (M).

Hotade cisternens diameter anges.

15. FYLLNADSGRAD (% AV MANTELHÖJD).

Medelfyllnadsgraden av produkten i den hotade 
cisternen anges i procent av mantelhöjden.

16. LUFTTEMPERATUR (˚C ).

Årsmedeltemperaturen i luften för den aktuella orten 
skall anges. 

17. KYLNING CISTERNVÄGG, VATTENFLÖDE (L/MIN*M2).

En första beräkning görs med förutsättningen att ingen  
mantelkylning finns att tillgå på hotad cistern, varken fast 
installation eller mobil (t.ex. Räddningstjänst med kyl 
kanoner), ange 0 l/minut och m2 i cellen. Anledningen till 
det är för att vid en första beräkning få fram om hotad  
cistern teoretiskt behöver kylning vid en brand i invall

ningen och om så är fallet, inom vilken tid kylnings 
insats måste påbörjas. Se utförligare förklaring kapitel 8, 
Bedömning av beräkningsresultat.

Om kylningskapacitet finns att tillgå och kan aktiveras 
utförs ytterligare en beräkning för att verifiera att kapaciteten  
på denna kylning är tillräcklig. Kylningen kan bestå av 
fast kylsystem, mobilt kylsystem eller en kombinerad 
lösning. Om det finns möjlighet till kylning av hotad 
cistern, anges vilka flöden i liter per minut och kvadrat-
meter systemet antas ha.

Att beakta vid beräkning är att tid för påbörja kylnings
insats ska gälla oavsett dag eller tid på dygnet för att det 
ska vara representativt.

18. TJOCKLEK ISOLERING (M).

Om hotad cistern har isolering av stenull ska isolerings
tjockleken anges i meter. Om isoleringen är av glasull 
anges värdet till 0 meter. Det är för att smältpunkten är 
betydligt lägre på glasull och den kan ej tillgodoräknas 
som värmeskydd vid en brand. Om cisternen ej är isolerad  
anges isoleringens tjocklek till 0 meter.

19. VÄGGTJOCKLEK CISTERN (M).

Genomsnittliga tjockleken på cisternens mantelplåt anges.

Om uppgifter saknas är ett representativt medelvärde 
0,010 meter (10 mm).

BERÄKNING OCH RESULTAT.

När alla celler är ifyllda, trycker användaren ”Enter” för 
beräkning. I grafen visas om risk för antändning finns och 
i sådant fall tid till risk för antändning av hotad cistern.

Om inte exponeringstidsaxelns blå linje i beräknings
verktyget korsar den gröna finns ingen risk för antändning,  
och då finns med all sannolikhet heller inget behov för 
ytterligare barriärer. 

7. 3   B E R Ä K N I N G S E X E M P E L  F A L L  2 ,  I N V A L L N I N G S B R A N D 
M E D  V Ä R M E P Å V E R K A N  P Å  H O T A D  C I S T E R N  U T A N F Ö R 
I N V A L L N I N G E N .

Figur 12. Fall 2.

Figur 5.  Fall 1

SPRIDNINGSFÖRLOPP

HOTAD
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6.4.1 Fall 1 – Brand i invallning som påverkar cistern inom invallning.

Figur 6.  Fall 2

6.4.2 Fall 2 – Invallningsbrand med värmepåverkan på cistern utanför invallningen.

HOTAD
CISTERN

Figur 7.  Fall 3

6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.
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I nedanstående beräkningsfall antas hotad cistern stå 
utanför invallning där brand pågår. Beräkning ska göras 
för att undersöka om skyddsåtgärder behöver vidtas för 
cisternen. 

1. VÄLJ BRÄNSLE SOM BRINNER I RULLISTA.

Markera cellen och välj det bränsle som antas brinna i 
invallningen. 

2. MATA IN BRINNANDE PÖLENS AREA (M2).

Beräkna arean i invallningen. Cisterners area skall 
exkluderas och inte medräknas. 

I bildexemplet på följande sida räknas arean ut för det 
rödrutiga området. Arean ska anges i kvadratmeter.
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Bild 6 a. Foto: ©Blom/TerraTec

Bild 6 b. Foto: ©Blom/TerraTec

3. MATA IN VINDHASTIGHET (M/S), MINIMUM 2,6 M/S.

Medelvindhastighet i meter per sekund som råder där 
cistern är belägen anges. 

Lägsta värdet som får fyllas in i cellen är 2,6 m/s.

4. MATA IN DEN BRINNANDE YTANS HÖJD ÖVER MARKNIVÅ (M).

Höjden över marknivån till den brinnande ytan anges. 

Om bränslet inte täcker hela ytan inom invallningen 
förväntas pölbrandens bas vara i botten på invallningen. 
Ange då 0,1 meter i cellen. 

Om bränslet täcker hela ytan inom invallningen förväntas  
pölbrandens bas vara i överkant på invallning. Det brinner  
alltså inte vid marknivå, flammans bas har flyttats upp 
till invallningskanten topp. Ange invallningens höjd (topp)  
beräknat från marknivån.

Bild 7. Bild tillhörande fall 2. Källa: Hans Mårtensson, St1.

5. MATA IN NIVÅSKILLNAD I MARKNIVÅ (M).

Eventuell höjdskillnad anges från brinnande pölens mark 
nivå jämfört med hotad cisterns marknivå.

6. VÄLJ BRÄNSLE I HOTAD CISTERN. 

Markera cellen och välj produkt som finns i den hotade 
cisternen.

7. ANGE TERMISK TÄNDTEMPERATUR, TTP (°C)

Termiska tändtemperaturen, självantändnings
temperaturen, anges för produkten i den hotade cisternen.

8. ANGE KOKPKT (˚C)

Kokpunkten anges för produkten i den hotade cisternen. 

9. DENSITET (KG/M3) 

Densiteten anges för produkten i hotad cistern.

10. VÄRMEKAPACITET (KJ/KG°C) 

Värmekapacitiviteten anges för produkten i den hotade 
cisternen. 

11. ÅNGBILDNINGSVÄRME (KJ/MOL)

Ångbildningsvärme (förångningsentalpin) för produkten 
i den hotade cisternen anges i enheten (kJ/mol). 

12. HOTADE CISTERNENS MANTELHÖJD (M)

Hotade cisternens mantelhöjd anges. 

Figur 13. Fall 2. För vidare förklaring se 6.5.2.

Om INTE hela invallningsbotten är täckt med produkt förväntas 
det att flammans bas är i botten (på insidan av invallningen).

Om hela invallningens botten är täckt med produkt flyttas 
flammans bas upp till överkant på invallningen.

Figur 5.  Fall 1

SPRIDNINGSFÖRLOPP

HOTAD
CISTERN

6.4.1 Fall 1 – Brand i invallning som påverkar cistern inom invallning.

Figur 6.  Fall 2

6.4.2 Fall 2 – Invallningsbrand med värmepåverkan på cistern utanför invallningen.

HOTAD
CISTERN

Figur 7.  Fall 3

6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.
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6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.
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13. AVSTÅND TILL BRINNANDE PÖLENS KANT (M)

Kortaste horisontella avståndet mellan produkt i invall
ningen och hotad cistern anges. Om produkten inte 
förväntas täcka hela invallningsbotten anges avståndet 
från förväntad produkts pölkant och hotad cisterns mantel.  
Om produkten och dess brand förväntas täcka hela invall 
ningsbotten anges avståndet mellan invallningens kant 
(topp) och hotad cistern. Se bild 7.

14. HOTADE CISTERNENS DIAMETER (M)

Hotade cisternens diameter anges.

15. FYLLNADSGRAD (% AV MANTELHÖJD) 

Medelfyllnadsgraden av produkten i den hotade cisternen  
under ett år anges i procent av mantelhöjden.

16. LUFTTEMPERATUR (˚C ) 

Årsmedeltemperaturen i luften för den aktuella orten 
skall anges. 

17. KYLNING CISTERNVÄGG, VATTENFLÖDE (L/MIN*M2)

En första beräkning görs med förutsättningen att ingen 
mantelkylning finns att tillgå på hotad cistern, varken fast  
installation eller mobil (t.ex. Räddningstjänst med kyl
kanoner), ange 0 l/min * m2 i cellen. Anledningen till det  
är för att vid en första beräkning få fram om hotad cistern 
teoretiskt behöver kylning vid en brand och om så är fallet,  
inom vilken tid kylningsinsats måste påbörjas. Se utför  
ligare förklaring kapitel 8, Bedömning av beräkningsresultat.

Om kylningskapacitet finns att tillgå och kan aktiveras 
utförs ytterligare en beräkning för att verifiera att 
kapaciteten på denna kylning är tillräcklig. Kylningen 

kan bestå av fast kylsystem, mobilt kylsystem eller en 
kombinerad lösning. Om det finns möjlighet till kylning 
av hotad cistern, anges vilka flöden i liter per minut och 
kvadratmeter systemet antas ha.

Att beakta vid beräkning är att tid för påbörja kylnings
insats ska gälla oavsett dag eller tid på dygnet för att det 
ska vara representativt.

18. TJOCKLEK ISOLERING (M)

Om hotad cistern har isolering av stenull ska isolerings
tjockleken anges i meter. Om isoleringen är av glasull 
anges värdet till 0 meter. Det är för att smältpunkten är 
betydligt lägre på glasull och den kan ej tillgodoräknas 
som värmeskydd vid en brand. Om cisternen ej är isolerad  
anges isoleringens tjocklek till 0 meter.

19. VÄGGTJOCKLEK CISTERN (M)

Genomsnittliga tjockleken på cisternens mantelplåt anges. 
Om uppgifter saknas är ett representativt medelvärde 
0,010 meter (10 mm).

I nedanstående beräkningsfall antas hotad cistern stå 
utanför invallning där brand pågår.

Beräkning ska göras för att undersöka om skyddsåtgärder  
behöver vidtas för cisternen.

Vid brand i invallning måste normalt både fall 1 och fall 2 
beaktas. Skillnaden mellan fall 1 och fall 2 är att i fall 2 är 
hotad cistern fysiskt avskild från brinnande produkt. 

7. 4   B E R Ä K N I N G S E X E M P E L  F A L L  3 ,  B R A N D  I  C I S T E R N 
M E D  V Ä R M E P Å V E K A N  P Å  H O T A D  C I S T E R N .

I nedanstående beräkningsfall antas hotad cistern stå i 
närheten av brinnande cistern. Beräkning ska göras för 
att undersöka om skyddsåtgärder behöver vidtas för 
cisternen.

1. VÄLJ BRÄNSLE SOM BRINNER I RULLISTA.

Markera cellen och välj det bränsle som antas brinna i cistern. 

Figur 14. Fall 3.

Figur 5.  Fall 1

SPRIDNINGSFÖRLOPP

HOTAD
CISTERN

6.4.1 Fall 1 – Brand i invallning som påverkar cistern inom invallning.

Figur 6.  Fall 2

6.4.2 Fall 2 – Invallningsbrand med värmepåverkan på cistern utanför invallningen.

HOTAD
CISTERN

Figur 7.  Fall 3

6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.
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ÅNGA

HOTAD
CISTERN

HOTAD
CISTERN
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2. MATA IN BRINNANDE PÖLENS AREA (M2).

Ange area för den brinnande cisternen. Ett representativt 
värde för att få fram den arean är att använda den area 
som finns angivet i kalibreringsbevis för cisternen.

3. MATA IN VINDHASTIGHET (M/S), MINIMUM 2,6 M/S.

Medelvindhastighet i meter per sekund som råder där 
cistern är belägen anges. Lägsta värdet som får fyllas i 
cellen är 2,6 m/s. För värden > 7 m/s se avsnitt 6.5.

4. MATA IN DEN BRINNANDE YTANS HÖJD ÖVER MARKNIVÅ (M). 

Summan av brinnande cisternens mantelhöjd och cistern
fundamentets höjd över marknivån anges.

5. MATA IN NIVÅSKILLNAD I MARKNIVÅ (M).

Eventuell höjdskillnad anges från brinnande cisterns 
marknivå jämfört med hotad cisterns marknivå.
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6. VÄLJ BRÄNSLE I HOTAD CISTERN. 

Markera cellen och välj produkt som finns i den hotade 
cisternen.

7. ANGE TERMISK TÄNDTEMPERATUR, TTP (°C)

Termiska tändtemperaturen, självantändnings
temperaturen, anges för produkten i den hotade cisternen.

8. ANGE KOKPKT (˚C) 

Kokpunkten anges för produkten i den hotade cisternen. 

9. DENSITET (KG/M3). 

Densiteten anges för produkten i hotad cistern.

10. VÄRMEKAPACITET (KJ/KG°C).

Värmekapacitiviteten anges för produkten i den hotade 
cisternen. 

11. ÅNGBILDNINGSVÄRME (KJ/MOL).

Ångbildningsvärme (förångningsentalpin) för produkten 
i den hotade cisternen anges i enheten (kJ/mol). 

12. HOTADE CISTERNENS MANTELHÖJD (M).

Hotade cisternens mantelhöjd anges. 

13. AVSTÅND TILL BRINNANDE PÖLENS KANT (M).

Kortaste horisontella avståndet mellan brinnande cisternens  
mantelvägg och hotade cisternens mantelvägg anges i meter. 

14. HOTADE CISTERNENS DIAMETER (M).

Hotade cisternens diameter anges.

15. FYLLNADSGRAD (% AV MANTELHÖJD) 

Medelfyllnadsgraden av produkten i den hotade cisternen  
anges i procent av mantelhöjden.

16. LUFTTEMPERATUR (˚C ). 

Årsmedeltemperaturen i luften för den aktuella orten 
skall anges. 

17. KYLNING CISTERNVÄGG, VATTENFLÖDE (L/MIN. * M2). 

En första beräkning görs med förutsättningen att ingen 
mantelkylning finns att tillgå på hotad cistern, varken fast  
installation eller mobil (t.ex. Räddningstjänst med kyl 
kanoner), ange 0 l/min * m2 i cellen. Anledningen till det  
är för att vid en första beräkning få fram om hotad cistern  
teoretiskt behöver kylning vid en brand i intilliggande 
cistern och om så är fallet, inom vilken tid kylningsinsats  
måste påbörjas. Se utförligare förklaring kapitel 8, ”Bedöm 
ning av beräkningsresultat”. Om kylningskapacitet finns 
att tillgå och kan aktiveras utförs ytterligare en beräkning 
för att verifiera att kapaciteten på denna kylning är till- 
räcklig. Kylningen kan bestå av fast kylsystem, mobilt 
kylsystem eller en kombinerad lösning. Om det finns 
möjlighet till kylning av hotad cistern, anges vilka flöden i 
liter per minut och kvadratmeter systemet antas ha. Att 
beakta vid beräkning är att tid för påbörja kylningsinsats 
ska gälla oavsett dag eller tid på dygnet för att det ska 
vara representativt.

18. TJOCKLEK ISOLERING (M) 

Om hotad cistern har isolering av stenull ska isolerings
tjockleken anges i meter. Om isoleringen är av glasull 
anges värdet till 0 meter. Det är för att smältpunkten är 
betydligt lägre på glasull och den ej kan tillgodoräknas 
som värmeskydd vid en brand. Om cisternen ej är 
isolerad anges isoleringens tjocklek till 0 meter.

19. VÄGGTJOCKLEK CISTERN (M)

Genomsnittliga tjockleken på cisternens mantelplåt 
anges. Om uppgifter saknas är ett representativt medel
värde 0,010 m (10 mm).
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I detta kapitel beskrivs kortfattat hur resultaten från SPBIs  
beräkningsprogram bör förstås och tolkas. Beskrivningen 
i detta kapitel är dock inte en helt fullständig redovisning  
av alla olika tänkbara utfall, med alla svar eller som  
illustrerar alla möjliga kombinationer av problem

Bedömning av 
beräkningsresultat8

ställningar. Beskrivningen nedan är mer tänkt som en  
vägledning med exempel i vad som visas i SPBIs beräk
ningsprogram, varför och vad SPBIs beräkningsprogram 
egentligen besvarar, och vad som är möjligt att få ut av 
dess beräkningar.

8 . 1  B E R Ä K N I N G  O C H  R E S U L T A T

Användaren väljer ut den eller de cisterner (alt. den in 
vallning) som beräkningen skall göras på. När alla celler 
med uppgifter för den ”brinnande cisternen” (eller 
invallningen) och siffrorna för den ”hotade cisternen” är  
ifyllda, trycker användaren ”Enter” för beräkning. I 
exemplen och figurerna nedan visas resultatet så som det 
kan se ut vid utförande av en beräkning. De fysikaliska 
data för produkten i den hotade cisternen som skall anges  
i respektive cell i SPBIs beräkningsprogram, måste emeller 

tid först tas fram av det bolag som hanterar produkten 
ifråga som väljs i beräkningen. I följande beskrivningar 
förutsätts dock att användaren redan tagit fram och 
skrivit in sina respektive fysikaliska data i SPBIs 
beräkningsprogram för den valda produkten. Vi har för 
enkelhetens skull valt att det är en bensincistern som 
brinner och att det är en dieselcistern som är den hotade 
cisternen, med inlagda fysikaliska data för just dessa 
produkter. Se figur. 15.

BRINNANDE PÖL/CISTERN

Välj bränsle som brinner i rullista Bensin

Mata in brinnande pölens area (>10 m2 ) 230

Mata in vindhas�ghet (> 2,6 m/s) 2,6
Mata in den brinnande ytans höjd över marknivå (m) 10
Mata in nivåskillnad i marknivå (+/- 20 m). 5
Pölens höjd över hotade cisternens bas (m). Ändra ej. 15

HOTAD CISTERN
Välj bränsle i hotad cistern (m) Diesel MK1
Ange Termisk tändtemperatur, TTP (°C) 240
Ange kokpkt (30 - 200 °C) 180
Densitet (kg/m3) 802
Värmekapacitet (kJ/kg°C) 1,8
Ångbildningsvärme (kJ/mol) 30
Hotade cisternens mantelhöjd (>0 m) 15
Avstånd �ll brinnande pölens kant (>0 m) 20
Hotade cisternens diameter (>0 m) 20
Fyllnadsgrad (5 - 95% av mantelhöjd) 50
Lu�temperatur (0 - 30°C) 5
Kylning cisternvägg, va�enflöde (0 eller 2 - 8 l/min-m2) 0
Tjocklek isolering (m) 0

Väggtjocklek cistern (>0 m) 0,01 VÄRMESTRÅLNING FÖR HOTAD CISTERN

Qrad,brand, mo�agen (kW/m2) 7
TID TILL KOKPUNKT
Tid �ll kokpunkt i hotade cisternens vätska (�mmar) 76
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FÖRUTSÄTTINGAR
Notera a� såväl flamma som hotad cistern 
måste synas i diagrammet!

- Alla geometrisk kombina�oner är inte 
verifierade med experimentella data, utan bör 
användas som vägledande snarare än exakta 
värden.

- Tankväggens slutgil�ga jämviktstemperatur 
är inte heller verifierad med experimentella 
data.

-Värmestrålningen i samma plan som 
flammans bas är verifierad med 
experimentella data.

-Likaså  är den hotade cisternväggens in�ala 
temperaturstegringshas�ghet också verifierad 
med experimentella data (lutningen på blå 
kurva nedan).

-Värmestrålningsberäkningen är verifierad 
med experimentella data för etanolbränder 
(10-300 m2) och bensin/diesel (10-1000 m2)

Figur 15.
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Den brinnande cisternens eller invallningens brinnyta i  
m2 matas in samt vindhastighet > 2,6 m/s som är en låg  
vindhastighet (nära vindstilla). Notera att SPBIs beräknings 
program inte är validerat för vindhastigheter < 2,6 m/s. 
SPBIs beräkningsprogram kan hantera ev. nivåskillnader 
mellan cisterner. För att illustrera en ev. nivåskillnad vid  
beräkningen mellan cisternerna har vi också valt att den  
brinnande cisternen (t.v.) ligger 5 m högre än den hotade 
cisternen. Förstoringsglaset markerar cisternerna som 
skall studeras. Glaset visar dels flammans form och lutning  
(vindhastighetsberoende) dels cisternernas inbördes 
förhållanden, d.v.s. om flamman är i direkt kontakt 
med den ”hotade” cisternen eller inte. Notera den lilla 
röda punkten på övre vänstra hörnet av ”den hotade” 

cisternen som anger den punkt där strålningsintensiteten 
är högst och där det är varmast på den hotade cisternen. 

Om den röda punkten befinner sig inne i flamman 
(direktpåverkan) kommer händelseförloppet gå snabbt 
och risken för brandspridning mellan cisternerna är 
uppenbar. I dessa grafer ovan (inuti förstoringsglaset) 
visas hur flamman (den röda romben) kommer att luta  
emot intilliggande cistern vid en brand, givet att det  
blåser i den riktningen. Brun linje markerar höjdskillnaden  
i marknivå mellan cisternernas bas. Inmatning görs på  
raden ”brinnande ytans höjd”, i övre rutan i SPBIs 
beräkningsprogram, räknat i meter mellan brinnande och 
den hotade cisternen.

Den blå linjen visar den hotade cisternväggens temperatur.  
Här visas om risk för antändning föreligger, och i sådant  
fall hur lång tid det beräknas bli till risk för antändning 
av hotad cistern. Det riskkriterium som används i SPBIs  
beräkningsprogram är den s.k. termiska tändtemperaturen  
som visas med en grön horisontell linje i grafen nederst i 
figuren. Se även teoribeskrivning avsnitt 6.3. Just i detta  
fall beräknas tiden bli ca 25 minuter till dess en risk före
ligger för att den termiska tändtemperaturen uppnåtts (se 
förstoringsglas, figur 16).

Om inte cisternväggens temperatur korsar den gröna 
linjen, anses det inte föreligga överhängande risk för 
antändning, eftersom den termiska tändtemperaturen 
inte har uppnåtts. Detta kan illustreras genom att t.ex. 
ansätta isolering på 0,10 m, eller anta att vattenkylning 
ansätts i SPBIs beräkningsprogram, t.ex. 2 liter/min.* m2.  
Se blå linje som visar cisternväggens temperatur utan 
isolering i beräkningsverktyget. Om den blå grafen hamnar  
nära parallellt med eller ej korsar den gröna grafen finns 
med all sannolikhet i ett sådant fall (med kylning eller 
isolering) heller inget behov för ytterligare barriärer. 

Figur 16.

BRINNANDE PÖL/CISTERN

Välj bränsle som brinner i rullista Bensin

Mata in brinnande pölens area (>10 m2 ) 230

Mata in vindhas�ghet (> 2,6 m/s) 2,6
Mata in den brinnande ytans höjd över marknivå (m) 10
Mata in nivåskillnad i marknivå (+/- 20 m). 5
Pölens höjd över hotade cisternens bas (m). Ändra ej. 15

HOTAD CISTERN
Välj bränsle i hotad cistern (m) Diesel MK1
Ange Termisk tändtemperatur, TTP (°C) 240
Ange kokpkt (30 - 200 °C) 180
Densitet (kg/m3) 802
Värmekapacitet (kJ/kg°C) 1,8
Ångbildningsvärme (kJ/mol) 30
Hotade cisternens mantelhöjd (>0 m) 15
Avstånd �ll brinnande pölens kant (>0 m) 20
Hotade cisternens diameter (>0 m) 20
Fyllnadsgrad (5 - 95% av mantelhöjd) 50
Lu�temperatur (0 - 30°C) 5
Kylning cisternvägg, va�enflöde (0 eller 2 - 8 l/min-m2) 0
Tjocklek isolering (m) 0

Väggtjocklek cistern (>0 m) 0,01 VÄRMESTRÅLNING FÖR HOTAD CISTERN

Qrad,brand, mo�agen (kW/m2) 7
TID TILL KOKPUNKT
Tid �ll kokpunkt i hotade cisternens vätska (�mmar) 76
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FÖRUTSÄTTINGAR
Notera a� såväl flamma som hotad cistern 
måste synas i diagrammet!

- Alla geometrisk kombina�oner är inte 
verifierade med experimentella data, utan bör 
användas som vägledande snarare än exakta 
värden.

- Tankväggens slutgil�ga jämviktstemperatur 
är inte heller verifierad med experimentella 
data.

-Värmestrålningen i samma plan som 
flammans bas är verifierad med 
experimentella data.

-Likaså  är den hotade cisternväggens in�ala 
temperaturstegringshas�ghet också verifierad 
med experimentella data (lutningen på blå 
kurva nedan).

-Värmestrålningsberäkningen är verifierad 
med experimentella data för etanolbränder 
(10-300 m2) och bensin/diesel (10-1000 m2)
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Det lilafärgade lodrätta strecket till höger i grafen är tid
punkten när kokpunkten i vätskan uppnås. Det är den tid 
som beräknas åtgå till dess övre brännbarhetsområdet är 
uppnådd som anges, d.v.s. när cistern är överkarborerad, 
och det finns för lite syre i cistern för att det skall före-
ligga risk för antändning. 

Enligt Dr. Mansour (ref. 11, 2012) är temperaturen i den  
exponerade cisternens vätska inte homogen utan istället 
blir vätskeytan i den exponerade cisternen snabbt varm  
och når kokpunkten. Det kan därför antas att det kommer  
att avgå kolväteångor från vätskeytan som med tiden  
kommer att överkarborera den fria volymen i den expo
nerade cisternen. Tiden till överkarborering kan beräknas 
som den tid det tar att fylla den fria volymen med bränsle 

ångor tre gånger om (inkl. säkerhetsfaktor). Detta 
utesluter dock inte att det finns fickor med syre och 
därmed brännbar atmosfär kvar inuti cisternen. 

Antagandet i detta fall är att hela den mottagna strål
ningen på den vätskekylda cisternväggen värmer vätske
ytan, och åtgår till avdunstning av vätskan (vilket inte 
nöd vändigtvis är ett konservativt antagande). 

Det beskriver, uttryckt på ett annat sätt, när det finns för  
lite syre i cisternen för antändning, och den tid som det 
i så fall beräknas ta (i timmar). Överkarborering kan 
användas som ett visst mått av skydd (mot antändning), 
men får inte ensamt användas som barriär mot brand-
spridning.

Figur 17.

Se ovanstående bild figur. 17. Värmestrålningen för den  
exponerade (hotade) cisternen redovisas i cellen nedanför  
graferna i kW/m2. Detta kan vara värdefull information  
för bedömning av strålningspåverkan på såväl nära
liggande cisterner, utrustning, brandskyddsutrustning, 
mätinstrument, eller liknande. Om man istället önskar 
bedöma värmeeffektpåverkan av personal för jämförelse, 
anger man för den ”hotade cisternen” istället en höjd 
på ca 1,8 m (= höjden på personen), där det kan gå att 
bedöma ungefär hur lång tid som en person kan vistas 
i den brinnande cisternens omedelbara närhet utan att 

BRINNANDE PÖL/CISTERN

Välj bränsle som brinner i rullista Bensin

Mata in brinnande pölens area (>10 m2 ) 230

Mata in vindhas�ghet (> 2,6 m/s) 2,6
Mata in den brinnande ytans höjd över marknivå (m) 10
Mata in nivåskillnad i marknivå (+/- 20 m). 5
Pölens höjd över hotade cisternens bas (m). Ändra ej. 15

HOTAD CISTERN
Välj bränsle i hotad cistern (m) Diesel MK1
Ange Termisk tändtemperatur, TTP (°C) 240
Ange kokpkt (30 - 200 °C) 180
Densitet (kg/m3) 802
Värmekapacitet (kJ/kg°C) 1,8
Ångbildningsvärme (kJ/mol) 30
Hotade cisternens mantelhöjd (>0 m) 15
Avstånd �ll brinnande pölens kant (>0 m) 20
Hotade cisternens diameter (>0 m) 20
Fyllnadsgrad (5 - 95% av mantelhöjd) 50
Lu�temperatur (0 - 30°C) 5
Kylning cisternvägg, va�enflöde (0 eller 2 - 8 l/min-m2) 0
Tjocklek isolering (m) 0

Väggtjocklek cistern (>0 m) 0,01 VÄRMESTRÅLNING FÖR HOTAD CISTERN
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FÖRUTSÄTTINGAR
Notera a� såväl flamma som hotad cistern 
måste synas i diagrammet!

- Alla geometrisk kombina�oner är inte 
verifierade med experimentella data, utan bör 
användas som vägledande snarare än exakta 
värden.

- Tankväggens slutgil�ga jämviktstemperatur 
är inte heller verifierad med experimentella 
data.

-Värmestrålningen i samma plan som 
flammans bas är verifierad med 
experimentella data.

-Likaså  är den hotade cisternväggens in�ala 
temperaturstegringshas�ghet också verifierad 
med experimentella data (lutningen på blå 
kurva nedan).

-Värmestrålningsberäkningen är verifierad 
med experimentella data för etanolbränder 
(10-300 m2) och bensin/diesel (10-1000 m2

2,6 kW/m2 Oskyddad hud kan utsättas i ca 30 sek. utan smärta.

6 kW/m2 15-30 min med larmdräkt.

7 kW/m2 3-7 min stillastående arbete med larmdräkt.

12,6 kW/m2 Kylningsbehov (< 1 tim.).

15 kW/m2 > 2 minuter. Brandslang skadas (utan flöde i slang).

20 kW/m2  3:e gradens brännskada naken hud.

32 kW/m2  Risk för mekaniskt brott i stålkonstruktioner.

Tabell 1. Strålningspåverkan.
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skadas. Se ovanstående tabell med värmeeffektvärden 
som kan tjäna som vägledning samt (ref. 15).

Under förutsättning att man angivit ”kokpunkt”, ”värme
kapacitet”, och ”ångbildningsvärme” för den produkt 
som finns i den hotade cisternen, så kommer man längst 
ned t.v. i SPBIs beräkningsprogram få ut beräknad tid i 
form av tid (timmar). Se figur. 18.

I cellerna med rubriken ”Tid till kokpunkt” i SPBIs beräk
ningsprogram beräknas tiden för ”Tid till kokpunkten i 
hotade cisternens vätska” (timmar). I SPBIs beräknings
program anges den tiden det tar för produkten i en upp
värmd cistern att uppnå kokpunkten. 

Den informationen är viktig eftersom det anger den tid 
till dess överkarborering inträder.

Uttrycket ”Tid till kokpunkten i hotade cisternens vätska”  
har i det här sammanhanget ingenting med det s.k. ”Boil  
Over”fenomenet vid brand i oljecisterner att göra. Läsaren  
skall därför helt bortse från ”Boil Over”fenomenet vid 
användning av SPBIs beräkningsprogram. När vätskan i  
den hotade cisternen utsatts för uppvärmning under lång  
tid kommer hela vätskevolymen i cisternen värmas upp.  
För rena ämnen som t ex alkoholer kommer en dramatisk 
ökning ske i ångtrycket över vätskeytan när kokpunkten 
uppnås hos produkten. Hela vätskevolymen kommer då  

att koka. Instrålad värmeenergi kommer då ge ångbild
ningsvärme till vätskan. (Jämför att koka vatten på spisen 
på full effekt. När kokpunkten nåtts blir inte vätska 
varmare, all värme som tillförs från plattan förångar i 
stället vatten). För blandningar som i stället för kokpunkt 
har ett kokpunktsintervall kommer ångtrycket gradvis 
öka från det att begynnelsekokpunkten uppnås för bland
ningen. Ångtrycket kommer sedan att kulminera vid den 
temperatur där den av bränslets komponenter som har 
störst viktprocent i blandningen har sin kokpunkt. 

I SPBIs beräkningsprogram kan parametern kallad ”Tid  
till kokpunkten i hotade cisternens vätska” visa en över
slagsberäkning där värmekapaciteten i vätskan bedöms 
konstant för alla vätskor och där viskositeten bedöms så  
låg, att vätskan förmodas strömma obehindrat i hela 
volymen och därmed ge en jämn temperatur. Efter att 
denna tid passerat finns risk för att den hotade cisternen 
behöver avluftningskapacitet för ”Emergency venting” 
för att inte riskera att skadas av det förhöjda trycket i 
behållaren. 

I avsnitt 4.4.2 i ISO 28300:2008 anges sju olika sätt att till 
godose behov av ”Emergency venting”. Beakta att avluft
ningskapacitet för ”Emergency venting”enligt standarden 
(och därmed även allmänna råden till MSBFS 2014:5, 2 
kap. 12 §) dimensioneras enligt Tabell 7 i standarden.

Figur 18.

BRINNANDE PÖL/CISTERN

Välj bränsle som brinner i rullista Bensin

Mata in brinnande pölens area (>10 m2 ) 230

Mata in vindhas�ghet (> 2,6 m/s) 2,6
Mata in den brinnande ytans höjd över marknivå (m) 10
Mata in nivåskillnad i marknivå (+/- 20 m). 5
Pölens höjd över hotade cisternens bas (m). Ändra ej. 15

HOTAD CISTERN
Välj bränsle i hotad cistern (m) Diesel MK1
Ange Termisk tändtemperatur, TTP (°C) 240
Ange kokpkt (30 - 200 °C) 180
Densitet (kg/m3) 802
Värmekapacitet (kJ/kg°C) 1,8
Ångbildningsvärme (kJ/mol) 30
Hotade cisternens mantelhöjd (>0 m) 15
Avstånd �ll brinnande pölens kant (>0 m) 20
Hotade cisternens diameter (>0 m) 20
Fyllnadsgrad (5 - 95% av mantelhöjd) 50
Lu�temperatur (0 - 30°C) 5
Kylning cisternvägg, va�enflöde (0 eller 2 - 8 l/min-m2) 0
Tjocklek isolering (m) 0

Väggtjocklek cistern (>0 m) 0,01 VÄRMESTRÅLNING FÖR HOTAD CISTERN

Qrad,brand, mo�agen (kW/m2) 7
TID TILL KOKPUNKT
Tid �ll kokpunkt i hotade cisternens vätska (�mmar) 76
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FÖRUTSÄTTINGAR
Notera a� såväl flamma som hotad cistern 
måste synas i diagrammet!

- Alla geometrisk kombina�oner är inte 
verifierade med experimentella data, utan bör 
användas som vägledande snarare än exakta 
värden.

- Tankväggens slutgil�ga jämviktstemperatur 
är inte heller verifierad med experimentella 
data.

-Värmestrålningen i samma plan som 
flammans bas är verifierad med 
experimentella data.

-Likaså  är den hotade cisternväggens in�ala 
temperaturstegringshas�ghet också verifierad 
med experimentella data (lutningen på blå 
kurva nedan).

-Värmestrålningsberäkningen är verifierad 
med experimentella data för etanolbränder 
(10-300 m2) och bensin/diesel (10-1000 m2)
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ÄNDRING AV VINDHASTIGHET

Ökas vindhastigheten mot den ”hotade” cisternen 
kommer temperaturpåverkan förändras (hetare, kortare 
tid till termisk tändtemperatur). Kylningen l/min. * m2 
har tagits bort för att synliggöra skillnaden. Se figur 18 
och figur 19. I dessa grafer visas hur flammans form (den 

röda romben) sträcker ut sig vid en brand. Det som är blått  
är den exponerade d.v.s. hotade cisternen och det svarta 
är cisternen alt. invallningen som brinner. Brun linje 
markerar höjdskillnaden mellan brinnande och hotade 
cistern. Värmestrålningen för den exponerade (hotade) 
cisternen redovisas i cellen nedanför graferna i kW/m2. 

BRINNANDE PÖL/CISTERN

Välj bränsle som brinner i rullista Bensin

Mata in brinnande pölens area (>10 m2 ) 230

Mata in vindhas�ghet (> 2,6 m/s) 5
Mata in den brinnande ytans höjd över marknivå (m) 10
Mata in nivåskillnad i marknivå (+/- 20 m). 5
Pölens höjd över hotade cisternens bas (m). Ändra ej. 15

HOTAD CISTERN
Välj bränsle i hotad cistern (m) Diesel MK1
Ange Termisk tändtemperatur, TTP (°C) 240
Ange kokpkt (30 - 200 °C) 180
Densitet (kg/m3) 802
Värmekapacitet (kJ/kg°C) 1,8
Ångbildningsvärme (kJ/mol) 30
Hotade cisternens mantelhöjd (>0 m) 15
Avstånd �ll brinnande pölens kant (>0 m) 20
Hotade cisternens diameter (>0 m) 20
Fyllnadsgrad (5 - 95% av mantelhöjd) 50
Lu�temperatur (0 - 30°C) 5
Kylning cisternvägg, va�enflöde (0 eller 2 - 8 l/min-m2) 0
Tjocklek isolering (m) 0

Väggtjocklek cistern (>0 m) 0,01 VÄRMESTRÅLNING FÖR HOTAD CISTERN

Qrad,brand, mo�agen (kW/m2) 10

Tid �ll kokpunkt i hotade cisternens vätska (�mmar) 54
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FÖRUTSÄTTINGAR
Notera a� såväl flamma som hotad cistern 
måste synas i diagrammet!

- Alla geometrisk kombina�oner är inte 
verifierade med experimentella data, utan bör 
användas som vägledande snarare än exakta 
värden.

- Tankväggens slutgil�ga jämviktstemperatur 
är inte heller verifierad med experimentella 
data.

-Värmestrålningen i samma plan som 
flammans bas är verifierad med 
experimentella data.

-Likaså  är den hotade cisternväggens in�ala 
temperaturstegringshas�ghet också verifierad 
med experimentella data (lutningen på blå 
kurva nedan).

-Värmestrålningsberäkningen är verifierad 
med experimentella data för etanolbränder 
(10-300 m2) och bensin/diesel (10-1000 m2)

Figur 19. Flammans lutning och därmed värmepåverkan i kW/m2 på cisternmanteln ändras av ändrad vindhastighet. 

Bild 8. Källa: MSB Erik Egardt.

Fotografiet visar gränsen för 
vätskenivån inuti cisternen och 
hur vätskan ”kylt” mantelytan  
vid branden på en av cisternerna.  
Den brandutsatta ytan av 
mantelplåten har mjuknat och  
dragit sig in mot centrum av  
cisternen. Den del av cistern-
mantel som är intakt nedanför 
den skadade mantelplåten visar 
var vätskenivån stått, vätskan 
”kyler” mantelytan. Bilden är  
tagen i Buncefield, England 
2005. 
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För att en cisternbrand skall uppstå, måste som nämnts 
ovan i Kap. 6 m.fl. ställen också flera andra tändorsaker 
till cisternbrand sammanfalla samtidigt, för att en värme
påverkan skall anses kunna antända en cistern och leda 
till fullt utvecklad brandspridning. I Sverige inträffade en 
cisternbrand senast 1956, men då p.g.a. spill. 

Skilda bedömningar av spridningsrisk för brand kan  
före komma i andra länder jämfört med bedömningar i  
Sverige av såväl verksamhetsutövare som av myndigheter. 

Det beror på dels att andra lagstiftningar finns som tillåter  
riskbedömningar att använda framräknade gränskriterier 
för bedömning av risk, dels finns i större internationella 
företag företagsinterna krav för bedömning av barriärer 

till hjälp för att förhindra brandspridning (eller andra 
risker). Detta leder till att sannolikheten för bedömning 
av brandspridning naturligtvis inte kan bli en exakt siffra,  
men statistiska data kan tjäna som en jämförelse och ge  
en grov uppskattning om storleksordningen på sprid
nings risken p.g.a. enbart värmeöverföring. Utifrån hittills  
gjorda erfarenheter och tillgänglig statistik, bedöms alltså 
risken för brandspridning enbart genom värmepåverkan 
som låg.

För brand i hetzonsbildande produkt (t.ex. crude oil) 
behöver risker med överkokande cistern studeras mer 
noggrant. 
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9 . 1   Å T G Ä R D S P L A N E R I N G  O M  S K Y D D S B E H O V  A V 
C I S T E R N E R  H A R  I D E N T I F I E R A T S

Åtgärder – planering och överväganden9
Om beräkningar visat att spridning av brand genom flam- 
påverkan/uppvärmning kan ske mellan cisterner, eller 
mellan invallningar och cisterner, kan ev. åtgärder behöva 
vidtas. 

Om kritisk tid för spridning är kortare än den tid det tar 
att få effektiv vattenbegjutning med räddningstjänstens 
mobila resurser av den hotade cisternen, behöver analysen  
fördjupas och eventuellt skadebegränsande åtgärder vidtas.

Följande tillvägagångssätt kan användas för bedömning:

1 .  Använd beräkningsverktyget för att göra en nuläges
analys för alla cisterner och bedöm om det finns eller 
inte finns en risk för att brandspridning föreligger 
innan den dimensionerande insatstiden för påbörjande 
av kylning. 

2.  Kontrollera med lokala räddningstjänsten hur lång tid  
som behövs innan effektiv kylning kan påbörjas. Jämför  
denna tid med faktiskt uppmätta tider då detta övats  
tillsammans med SMC AB:s resurser på depån. Fastställ  
en dimensionerande insatstid för påbörjande av kylning  
med hjälp av räddningstjänsten. Om depån själv har 
resurser eller möjligheter att kyla med fast eller mobilt 
system, ska den kortaste tiden innan kylning behöver 
påbörjas användas i de fortsatta beräkningarna i SPBIs 
beräkningsprogram.

3.  Om man inte hinner kyla innan risk föreligger för brand 
spridning, behöver verksamhetsutövaren under söka 
om olika skyddsåtgärder kan räcka för att för hindra 
brandspridning. Skyddsåtgärder kan t.ex. vara att 
undersöka om: 

 -  Ändra cisternkonfigurationen (d.v.s. var man lagrar  
vilken vätska). Omflyttning av produkter mellan 
depåns cisterner kan övervägas, om det inte påverkar  
tillståndet för lagring etc. 

   Mobil kylning kan vara genomförbar med mobil 
kylningsutrustning.

   Värmeskyddande barriärer i form av strålskärmar 
eller isoleringsmaterial.

  Fast kylningsinstallation (nära avstånd).

   Ändrad fyllnadsgrad (medelfyllnadsgrad) påverkar 
även tiden och sannolikheten för när en brännbar 
blandning bildas och därmed möjlig brandspridning. 
Något förenklat kan man säga att liten fyllnadsgrad 
i cisternen ökar risken för brandspridning, och 
tvärtom.

4.  Om förnyade kontrollberäkningar med SPBIs beräk 
ningsprogram efter en tänkt omflyttning av produkt 
eller användande av andra barriärer mellan cisternerna 
fortfarande visar att brandspridningsrisk fortfarande 
kan föreligga, behöver en ny och fördjupad analys 
göras. Detta bör i så fall ske under medverkan av 
specialist inom bolaget, eller med hjälp av externt 
konsultstöd. 

5.  Följande åtgärder bör övervägas vid den fördjupade 
analysen:

En utökad konsekvensutredning av spridningsrisk bör  
göras med beaktande av fyllnadsgrader, inverkan av  
förekomst av flytande tak etc. I vissa fall kan viss sprid-
ningsrisk vid förhållanden med låg sannolikhet för brand  
spridning även kunna accepteras. 

6.  Om en fördjupad analys inte verifierar tillfreds-
ställande skydd, krävs projektering av passiva eller 
aktiva skyddsåtgärder på cisternerna, se figur 20.
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9 . 2   T E K N I S K A  G R U N D P R I N C I P E R  F Ö R  A T T  S K Y D D A 
C I S T E R N E R  M O T  V Ä R M E S T R Å L N I N G

Figur 20. Metodik för val av åtgärder.
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Skydd mot brandspridning mellan cisterner på en depå 
kan uppnås genom olika lösningar. Det kan vara aktiva 
system som t.ex. fasta eller mobila kylsystem, eller 
passiva system i form av strålningsskärmar, isolering av 
cisterner o.s.v.

Det finns ingen universallösning som passar alla 
situationer eller samtliga varianter av depåer eller cisterner.  
Se även avsnitt 9.2.2.

9.2.1 Passiva skadebegränsande åtgärder

Nedan listas ett flertal olika handlingsalternativ som 
kan väljas för att skydda cisternen mot brandspridning. 
Alternativen kan vara som enskilt vald lösning, eller 
användas i kombination med varandra.

CISTERNKONFIGURATION

Olika cisternkonfigurationer (inbördes omflyttning av 
vätska och placering samt fyllnadsgrad) kan behöva 
modelleras med hjälp av SPBIs beräkningsprogram. 

T.ex. användning av mindre cisterner för etanollagring 
visavi bensin eller dieselbränslecisterner. Exempel; antag  
att det finns etanollagring på en depå, som idag lagras 
inne i en invallning tillsammans med diesel bränsle. 
Exemplet utgör ett slags värsta fall vid brand, eftersom  
dieselbränsle har relativt sett lägst termisk tändtemperatur.  
I ett sådant lagringsupplägg med samlagring av etanol
volymer och diesel eller bensin volymer, bör depåägaren 
överväga att flytta etanol lagringen till en cistern längre 

bort, eller att etanol helst lagras i flera relativt sett mindre 
cisterner om sådana finns tillgängliga på depån. Det 
senare alternativet har två fördelar; dels blir det lättare att 
få kontroll över och släcka en etanolcisternbrand, dels  
avges inte lika stora värmeeffekter vid cisternbrand 
(p.g.a. mindre brinnyta) och utgör därmed inte samma 
risk för brandspridning till övriga depån. Viktigt är att 
betrakta den högre värme avgivning som etanol har i 
jämförelse med bensin, med samma brinnyta (ref. 4).

Kontroll av risk för brandspridning med nya konfigurationer  
genomförs som ett första steg utifrån vilka mängder o.s.v. 
för respektive produkt hanteringstillståndet och miljö 
tillståndet medger, och inom ramen för andra gällande  
myndighetstillstånd. Utöver detta måste cisternbesikt
nings krav, packningarnas resistens mot läckage för ifråga 
 varande produkt etc. tillgodoses innan omflyttning av 
produkter inom depån sker. Använd på nytt beräknings
verktyget för den nya cisternkonfigurationen för att 
undersöka om brandspridningsrisk fortfarande kvarstår.

ISOLERING MED STENULL 

En kostnadseffektiv åtgärd kan vara att den hotade 
cisternen isoleras med t.ex. stenull för att skydda den mot 
värmestrålningen. Även enkla metallkonstruktioner med 
uppgift att fungera som strålskärmar kan vara ett enkelt 
och kostnadseffektivt alternativ, se avsnitt ”Strålnings
skärmar” på nästa sida.

För att isolering skall ha betydelse vid brand skall den vara  
obrännbar exempelvis stenull, eller lättbetong som motstår  
temperaturer på + 600 C ˚ eller däröver. Med SPBIs beräk- 
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ningsprogram kan man prova sig fram genom att modellera  
med tjocklek på isolering med stenull. SPBIs beräknings 
program har som standardvärde endast isolations 
värden inlagt som avser isolationsmaterialet ”stenull”.

BRANDSKYDDSFÄRG

En utsatt cistern kan målas i brandskyddsfärg för att skydda  
mot värmestrålning. Brandskyddsfärg är vanligen dyrare 
än isolering med stenull. Målning med brand skyddsfärg 
är i nuläget (2016) inte ett brandskyddssystem som provats  
vid cisternbränder. Om färgens isolerande förmåga 
omräknas till motsvarande tjocklek av stenull kan detta  
värde användas i SPBIs beräkningsprogram för utvärdering  
av skyddseffekten.

STRÅLNINGSSKÄRMAR

Strålningsskärmar i form av plåtar, eller murar eller 
skärmar med värmeisolerande material (ej lättantändligt, 
bör klara minst 600 ˚C), kan vara lämpliga i vissa fall. Strål- 
skärmar skall vara utformade i sådant material att de inte  
deformeras av värme eller tryckvågspåverkan och däri 
genom förlorar sin skyddsfunktion. Strålskärmar monteras  
mot de riktningar där risk för värmestrålning vid brand 
kan antas förekomma. Som skärmar kan t.ex. brandjalusier  
användas, som kan fällas ned i händelse av brand. Det 

Figur 21. Ovanstående bild visar vad som sker om man väljer ca 10 cm (0,1 m) isolering på mantelplåten. Detta minskar risk för 
brandspridning p.g.a. värmepåverkan avsevärt.

går även att konstruera fasta väggar i för bindelse till 
cisternerna som skydd mot värmestrålning. Isolerings 
och strålningsskärmar används främst som komplement 
till mobila kylningslösningar. 

UPPDELNING AV BEFINTLIG INVALLNING

En gemensam invallningskonstruktion för flera cisterner  
kan delas så att brandspridning genom direkt flampå-
verkan inte uppstår eller att värmestrålningspåverkan 
begränsas.

EXPANDERAT GLAS I INVALLNING

I vissa fall kan det innebära fördelar med att invallning 
delvis fylls med expanderat glas för att därmed minska 
avångning vid utsläpp samt värmestrålning från invall
ningsbrand.

Metoden har dock bedömts ha praktiska och operativa 
nackdelar för depåverksamheten med invallning, t.ex. 
svårigheter att rengöra och underhålla och kontrollera 
sprickbildning inuti invallningen, eller vid underhåll av 
ventiler och flänsar, rörledningar o.s.v. inuti invallningen. 
Dessutom kan problem uppstå med att dränera regn och 
smältvatten ifrån invallningen.

BRINNANDE PÖL/CISTERN

Välj bränsle som brinner i rullista Bensin

Mata in brinnande pölens area (>10 m2 ) 230

Mata in vindhas�ghet (> 2,6 m/s) 2,6
Mata in den brinnande ytans höjd över marknivå (m) 10
Mata in nivåskillnad i marknivå (+/- 20 m). 5
Pölens höjd över hotade cisternens bas (m). Ändra ej. 15

HOTAD CISTERN
Välj bränsle i hotad cistern (m) Diesel MK1
Ange Termisk tändtemperatur, TTP (°C) 240
Ange kokpkt (30 - 200 °C) 180
Densitet (kg/m3) 802
Värmekapacitet (kJ/kg°C) 1,8
Ångbildningsvärme (kJ/mol) 30
Hotade cisternens mantelhöjd (>0 m) 15
Avstånd �ll brinnande pölens kant (>0 m) 20
Hotade cisternens diameter (>0 m) 20
Fyllnadsgrad (5 - 95% av mantelhöjd) 50
Lu�temperatur (0 - 30°C) 5
Kylning cisternvägg, va�enflöde (0 eller 2 - 8 l/min-m2) 0
Tjocklek isolering (m) 0,1

Väggtjocklek cistern (>0 m) 0,01 VÄRMESTRÅLNING FÖR HOTAD CISTERN

Qrad,brand, mo�agen (kW/m2) 7
TID TILL KOKPUNKT
Tid �ll kokpunkt i hotade cisternens vätska (�mmar) 2 229
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FÖRUTSÄTTINGAR
Notera a� såväl flamma som hotad cistern 
måste synas i diagrammet!

- Alla geometrisk kombina�oner är inte 
verifierade med experimentella data, utan bör 
användas som vägledande snarare än exakta 
värden.

- Tankväggens slutgil�ga jämviktstemperatur 
är inte heller verifierad med experimentella 
data.

-Värmestrålningen i samma plan som 
flammans bas är verifierad med 
experimentella data.

-Likaså  är den hotade cisternväggens in�ala 
temperaturstegringshas�ghet också verifierad 
med experimentella data (lutningen på blå 
kurva nedan).

-Värmestrålningsberäkningen är verifierad 
med experimentella data för etanolbränder 
(10-300 m2) och bensin/diesel (10-1000 m2)
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9.2.2  Aktiva skadebegränsande åtgärder  
– Kylning av cisterner

Grundprincipen för kylning är från rent fysikalisk syn-
vinkel att vatten påförs en het yta (cisternmanteln, taket) 
som då kyls genom den avdunstning som uppkommer 
på manteln. Manteln kyls genom att vattnet förångas och  
därigenom tar upp en del av den utstrålade värmeenergin  
från branden, och förhindrar/fördröjer temperaturstegring. 

Avståndet mellan brinnande och hotad cistern är en 
avgörande faktor för kylbehovet. En cisternbrand kan 
avge betydande värmeenergiflöden [ kW/m2 ] mot ett 
objekt som ligger i dess omedelbara närhet. 

Mängden kylvatten som behöver påföras cisternmanteln 
kan också variera beroende på den lösning som valts 
(mobilt eller fast system). Generellt gäller att fasta system  
kräver mindre vatten för att kyla samma yta eftersom 
munstyckena fördelar vattnet på ett effektivt sätt. Avståndet  
mellan cisternerna och den cistern som brinner samt 
konfiguration av cisternerna sinsemellan på depån, liksom  
förekomst av ev. isolering av mantelytan, är ytterligare 
faktorer som kan spela in på kylvattenbehovet av den 
hotade cisternen. Vissa korrigeringar av kylvattenflödet 
kan behövas vid dimensionering p.g.a. avdunstning samt 
förluster vid påföring vid vissa vindriktningar.

Bilden visar när kylning ansätts på en cistern. Om kylning  
antas kunna påbörjas innan tid för termisk tändtemperatur  
uppnås, görs en ny beräkning där raden ”kylning cistern   
vägg” ifylls i SPBIs beräkningsprogram. Genom flera efter  
varandra utförda beräkningar (”gaffling”) med varierande  
flöden, kan ett kylbehov uppskattas. Vid kylning av 
cisterner med mobil utrustning används vanligen en 
dimensionerande vattentäthet på 2 l/m2 * min. Om fasta 
system används för kylning för aktuella vattentätheter, 
skall värden enligt en standard användas. Se avsnitt ”Fast 
vattenkylsystem” på nästa sida.

Behövs ytterligare mobil kylningskapacitet får man anta 
fler (strålkanon-)enheter. En ny beräkning görs på cistern 
med dessa förutsättningar, raden för kylvattenflödet i 
SPBIs beräkningsprogram fylls nu i med siffran 2 (liter 
per minut och m2). 

Beräkningsverktyget visar att axlarna inte kommer att korsa  
varandra med den kylning som kan uppnås i exemplet 
(se figur 22 ovan).

Figur 22. Kylning ansätts i SPBIs beräkningsprogram.

BRINNANDE PÖL/CISTERN

Välj bränsle som brinner i rullista Bensin

Mata in brinnande pölens area (>10 m2 ) 230

Mata in vindhas�ghet (> 2,6 m/s) 2,6
Mata in den brinnande ytans höjd över marknivå (m) 10
Mata in nivåskillnad i marknivå (+/- 20 m). 5
Pölens höjd över hotade cisternens bas (m). Ändra ej. 15

HOTAD CISTERN
Välj bränsle i hotad cistern (m) Diesel MK1
Ange Termisk tändtemperatur, TTP (°C) 240
Ange kokpkt (30 - 200 °C) 180
Densitet (kg/m3) 802
Värmekapacitet (kJ/kg°C) 1,8
Ångbildningsvärme (kJ/mol) 30
Hotade cisternens mantelhöjd (>0 m) 15
Avstånd �ll brinnande pölens kant (>0 m) 20
Hotade cisternens diameter (>0 m) 20
Fyllnadsgrad (5 - 95% av mantelhöjd) 50
Lu�temperatur (0 - 30°C) 5
Kylning cisternvägg, va�enflöde (0 eller 2 - 8 l/min-m2) 2
Tjocklek isolering (m) 0

Väggtjocklek cistern (>0 m) 0,01 VÄRMESTRÅLNING FÖR HOTAD CISTERN

Qrad,brand, mo�agen (kW/m2) 7
TID TILL KOKPUNKT
Tid �ll kokpunkt i hotade cisternens vätska (�mmar) 551 153
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FÖRUTSÄTTINGAR
Notera a� såväl flamma som hotad cistern 
måste synas i diagrammet!

- Alla geometrisk kombina�oner är inte 
verifierade med experimentella data, utan bör 
användas som vägledande snarare än exakta 
värden.

- Tankväggens slutgil�ga jämviktstemperatur 
är inte heller verifierad med experimentella 
data.

-Värmestrålningen i samma plan som 
flammans bas är verifierad med 
experimentella data.

-Likaså  är den hotade cisternväggens in�ala 
temperaturstegringshas�ghet också verifierad 
med experimentella data (lutningen på blå 
kurva nedan).

-Värmestrålningsberäkningen är verifierad 
med experimentella data för etanolbränder 
(10-300 m2) och bensin/diesel (10-1000 m2)
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FAST VATTENKYLSYSTEM

Ett fast vattenkylsystem kan installeras som aktiveras 
manuellt eller automatiskt innan cisternplåten når den 
kritiska temperaturen för antändning. 

En fast installation har fördelen att snabbt kunna sättas 
igång samt att vattenbegjutningen kan konstrueras med  
munstycken där vattnet fördelas på en stor del av cistern  
mantelns yta och tak. Med en fast installation kan bättre  
åtkomlighet mellan cisterner uppnås inom en cistern
grupp där en mobil kylkanon av utrymmesskäl kan ha 
svårt att nå fram eller få plats. Fasta installationer skall 
uppfylla standard NFPA 15 med tillägget API RP2030, 
eller CEN/TS 14816 för att funktionen ska anses vara 
tekniskt säkerställd.

En nackdel med fasta installationer är dels att en fast 
installation kan riskera att skadas av explosionskrafterna 
direkt eller indirekt vid ev. tändning av explosiva ångor 
i tanktopp och göra skyddsinstallationen obrukbar, dels 
är kostnaderna för installationerna (fasta ledningsgator, 
ledningar, pumpar, ventiler o.s.v.) oftast mycket höga. 
Även underhållskostnaderna kan vara höga, i varje fall  
om systemet är föråldrat. Sådana system behöver även 
fortlöpande underhåll och provning. Det är därför inte  
självklart att just en fast installation alltid är det säkerhets  
mässigt bästa alternativet för alla cisterner, eller mer 
ändamålsenligt jämfört med en mobil lösning, i vart fall 
inte om ett mobilt system dimensionerats på ett riktigt sätt.

STATIONÄRA SYSTEM

SEMIFASTA KYLSYSTEM 

Ett alternativ till fast kylsystem är ett semifast system som  
den lokala räddningstjänsten kan koppla upp sig mot och 
trycksätta. Anslutningar på semifasta system ska placeras 
på säkert avstånd från branden och ska kunna användas 
innan risk för brandspridning föreligger.

MOBILA KYLKANONER

Mobila kylkanoner är ett flexibelt och kostnadseffektivt 
alternativ för att kyla den hotade cisternen innan risk för 
brandspridning föreligger.

Bild 9. Källa: Johnny Nielsen, Inter Terminals. Fasta kylsystem på 
cisterner på Inter Terminals depå i Göteborg.

Mobila enheter har fördelen att vattenkanonerna kan 
flyttas från en plats till en annan på samma depå. Detta 
innebär dock att personal måste närma sig branden för 
att kunna placera och rikta vattenpåföringen vilket kan 
placera dem inom en riskzon under en kortare period. Med  
en kylkanon kan det av utrymmesskäl vara svårt att kyla  
cisterner i mitten av en cisterngrupp p.g.a. att en brinnande  
cistern skyms av en annan cistern. Tiden innan kylning  
kan startas ökar också i jämförelse med en fast installation.

Mobila enheter kräver också en god teknik för riktning av 
vattenstrålen.

En fördel med mobila enheter är att de är mindre sårbara  
för skador från t.ex. explosioner på cisternens topp, eller  
från nedfallande rördelar, cisternplåtar o.s.v. Mobila 
enheter medför också väsentligt lägre kostnader att an 
skaffa, driva och underhålla. Utvecklingen internatio nellt 
går numer mot att mobila system används i allt större 
utsträckning för såväl brandsläcknings som kyländamål.

Bild 10. Källa: Matti Haavisto, Inter Terminals. Mobil kylkanon på 
Inter Terminals depå i Södertälje.

Bild 11. Courtesy to Dr Niall Ramsden, LASTFIRE Group.
Fotografi från Buncefield-branden december 2005. Bilden visar en  
förstörd fast brandpumpsinstallaton som förstördes vid en explosionen  
och sedan blev obrukbar i den efterföljande branden.
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9 . 3  K Y L P L A N E R  –  E X E M P E L 

För att effektivt planera för kylningsaktiviteter på en 
depå kan en kylplan med fördel utarbetas. Kylplanen kan 
exempelvis innehålla en förteckning över tillgänglig fast 
och mobil utrustning, möjliga utrustningskonfigurationer, 

vattenförsörjning, lämpliga uppställningsplatser etc. 
Kylplanen bör göras tydlig och enkel att läsa med hjälp 
av färgkoder och standardiserade symboler, se exempel 
nedan.

Figur 23. Exempel på kylplan.
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Figur 24. Exempel på kylplan.
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Figur 25. Exempel på kylplan.
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Kylbehovet kan behöva klargöras i en mer systematisk 
kartläggning i samråd med räddningstjänsten. SPBIs 
beräkningsprogram kan användas för att bedöma kylbehov  
av cisterner och även strålning mot platser inom området.  
Dessa beräkningar kan då användas för att bedöma lämp
liga platser för etablering av utrustning och personal. 

UTRUSTNING FÖR KYLNING AV CISTERNER  

PÅ DEPÅER – GRUNDER FÖR VÄGVAL

Enligt erfarenheter från depåbränder och explosioner på 
depåer i olika delar av världen t.ex. Buncefieldbranden 
2005 m.fl., så kan brandvattenledningar skadas i samband 
med att cisterner börjar brinna. Det kan uppstå genom 
att t.ex. cisterntak flyger av, landar på matarledningarna 
för kylvatten eller pumpinstallationer som förstörs och 
därmed inte längre kan användas på det avsedda sättet.

Mobila kylutrustningar kan i det hänseendet ge större 
tillgänglighet och flexibilitet vid kylinsats, eftersom skade - 
risken för utrustningens tillgänglighet i skarpt läge inte  
på samma sätt är exponerad för explosioner eller ned
fallande metallkonstruktioner. Detta resonemang om 
mobila kylutrustningar bygger givetvis i sin tur på förut
sättningen att tillgång till vatten finns, att det också finns 
tillräckligt med brandvattenledningar att ansluta slangar 
till för den mobila utrustningen o.s.v.

SPBI anser därför att det är en sund riskhanteringsfilosofi 
att överväga båda möjligheterna med antingen fasta 
skyddssystem eller mobila systemlösningar. Fasta kyl  
systeminstallationer är inte de enda godtagbara alternativ 
som är möjliga i depåer med åberopande av LSO 2 kap. 4§.  
Det finns för- och nackdelar med såväl fasta som mobila 
system. Skaderisken på fasta kylsystem vid explosioner 
eller bränder kan tyvärr inte uteslutas enligt flerfaldiga  
erfarenheter från verkliga bränder på depåer. Mobil ut 
rustning kan erhålla en fullgod skydds effekt istället för  
fasta installationer, med korrekt dimensionerade mobila 
kylenheter. Räddningstjänstens personal kan tas i anspråk  
för andra uppgifter vid en brand i en oljedepå. Livräddning  
av personer kommer som ett exempel alltid att prioriteras 
framför kylning vid cisternbrand på en depå.

Tillgänglighetsproblematiken för såväl räddningstjänst
personal som depåanställd personal är en ständigt åter  
kommande fråga. Det senare kan däremot kräva någon 
form av organisation och planläggning för kylning på 
depån liksom korrekt dimensionerad kylutrustning 
(mobila såväl som fasta system).

Sårbarheten i och med användning av ett fast kylsystem 
på en eller flera cisterner, är med andra ord ytterligare 
en aspekt och en riskfaktor att ta in i tillgänglighets och 
riskhanteringsproblematiken.

PROPORTIONALITETSPRINCIPEN 

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet enligt Lagen  
om Skydd mot Olyckor (SFS 2003:778 kap. 3) att genom
föra räddningsinsatser när det uppfyller kravet på att 

insatsen handlar om räddningstjänst. Kommunen skall 
enligt LSO i ett handlings program redovisa sin förmåga 
och de resurser man har, samt avser att skaffa sig. Denna 
förmåga skall enligt samma lags (LSOs) intentioner svara 
mot det behov som finns d.v.s. mot bakgrund av de risker 
som finns i den enskilda kommunen.

Verksamhetsutövare som bedriver s.k. ”Farlig verksamhet”  
är skyldiga enligt LSO 2 kap. 4§ att investera i beredskaps
åtgärder i skälig omfattning.

Investeringar som syftar till endera miljöförbättrande 
eller säkerhetshöjande åtgärder skall alltid vägas mot den 
bedömda nytta som uppnås i förhållande till den kostnad 
som uppkommer vid genomförandet av en viss  
åtgärd. Detta brukar i lagstiftningen benämnas ”skälighets  
regeln”, eller ”proportionalitetsprincipen”. Krav på 
utrustning m.m. i ”skälig omfattning” (LSO 2 kap. 4§ 
m.fl.) bör därför också gälla för kylproblematiken och 
val av den lösning som är rimlig och ändamålsenlig för 
användning på depåer. Samma principiella resonemang 
utifrån skälighetsregeln återfinns t.ex. i Miljöbalken (kap. 
7), där krav på avvägning av skäligheten för kostnaden 
av en miljöåtgärd skall vägas mot den uppnådda miljö  
nyttan. Samma princip bör tillämpas även för kylinstalla
tioner, i detta sammanhang betyder det att kostnaden för 
kylinstallationen alltid måste vägas mot den nytta som 
det valda skyddssystemet förväntas kunna ge. 

Enligt en internationellt gjord sammanställning av 
frekvenser för cisternbränder med depåcisternstorlek 
(LASTFIRE Incident Survey, ref. 12) är frekvensen för fullt 
utvecklad cisternbrand på depå låg, ca 3 x 105/år (mot 
svarar 1 gång per 33 000 år). Den frekvensen, där risken i 
riskanalyssammanhang är att betrakta som låg, är baserad  
på en internationell sammanställning av cisternbränder 
och dess orsaker av LASTFIREorganisationen. Samman
ställningen av incidenter med brandorsaker, är en 
statistisk sammanställning samt beräknade frekvenser 
m.m. från cisternbränder runtom i världen m.fl. incidenter.  
Sammanställningen av brandorsaker avser rapporter 
från 164 anläggningar och 2 420 cisterner i 36 länder, 
motsvarande 33 909 tankår. 

LASTFIRE är en internationell expertorganisation avseende  
brandskydd med bl.a. brandexperter från bl.a. oljebolag 
ifrån hela världen, försäkringsgivare, släckmedels  
leverantörer etc. Enligt LASTFIRErapporten är det  
osannolikt att värmepåverkan ensamt tänder en intil
liggande cistern förrän efter flera timmar, såvida inte  
vätskans begynnelsekokpunkt ligger nära omgivnings
temperaturen.
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1 kW/m2   Oskyddad hud kan utsättas obegränsad tid utan smärta. Figur 2.4 i kap 2.6 CPR 
16E.

2,6 kW/m2  Oskyddad hud kan utsättas i 30 s utan smärta. Figur 2.4 i 1 kap 2.6 CPR 16E.

6 kW/m2   1530 min. arbete möjligt med branddräkt och tryckluftapparat. Van Wechem, Paul,  
”PreIncident Planning”, Industrial Fire Journal Conference, Singapore, 1998.

7 kW/m2   37 min stillastående arbete möjligt med branddräkt och tryckluftapparat Persson, 
Henry, ”Basutrustning för skumsläckningFörsöks resultat och rekommendationer 
som underlag för dimensionering och utförande”, SP rapport 1990:36, 1990.

8 kW/m2   Anses normalt sett inte utgöra någon fara för utrustning och sanno likheten för 
brandspridning är liten ”Fire Precautions at Petroleum Refineries and Bulk Storage 
Installations  Model Code of Safe Practice, Part 19”, The Institute of Petroleum, 1993.

12,6 kW/m2  Kylningsbehov finns normalt inte om exponeringstiden understiger 1 tim. Van 
Wechem, Paul, ”PreIncident Planning”, Industrial Fire Journal Conference, 
Singapore, 1998.

15 kW/m2   2 min stillastående arbete möjligt med branddräkt och tryckluftapparat.  
Brandslang utan flöde skadas. Persson, Henry, ”Basutrustning för skumsläckning-
Försöksresultat och rekommendationer som underlag för dimensionering och 
utförande”, SP rapport 1990:36,1990.

20 kW/m2   3:e gradens brännskada naken hud efter 6 s (figur 2.3 i 1 kap 2.6 CPR 16E). 
Brandslang utan flöde förkolnas. Persson, Henry, ”Basutrustning för skumsläckning -  
Försöksresultat och rekommendationer som underlag för dimensionering och 
utförande”, SP rapport 1990:36,1990.

32 kW/m2  Risk för mekaniskt brott i stålkonstruktioner. Van Wechem, Paul, ”PreIncident 
Planning”, Industrial Fire Journal Conference, Singapore, 1998.
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Vid ett brandprov i Borlänge 2012 med etanol visades att större etanolbränder avger relativt sett 
betydligt starkare värmeavgivning jämfört med motsvarande brand i bensin. SPBI har också ett 
behov av likvärdiga bedömningsgrunder i branschen för att fastställa kylbehov av cisterner.

Syftet med detta uppdrag är att utarbeta ett användarvänligt beräkningsverktyg baserat på beprövad  
och vetenskapligt accepterade beräkningsmetodiker. Verktyget skall kunna användas av t.ex. plats 
chef, depåchef, eller annan verksamhetsansvarig på en depå, samt i förekommande fall de som 
har behov av att bedöma om det finns ett behov av kylning eller andra åtgärder för att förhindra 
brandspridning. Beräkningsverktyget består av såväl förinställda värden som variabla värden.

Verktyget kan användas för identifiering och bedömning av kylbehov på depåcisterner av tre 
specifika och representativa typfall för brand på depå: invallningsbrand som ger direktpåverkan 
av flammor på hotad cistern, invallningsbrand med värmepåverkan på annan hotad cistern utan-
för invallningen och brand i cistern som hotar närliggande cistern.

1Bakgrund och syfte
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6.4.1 Fall 1 – Brand i invallning som påverkar cistern inom invallning.

Figur 6.  Fall 2

6.4.2 Fall 2 – Invallningsbrand med värmepåverkan på cistern utanför invallningen.
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6.4.3 Fall 3 – Brand i cistern med värmepåverkan på annan cistern.

PRODUK T-
ÅNGA

PRODUK T-
ÅNGA

HOTAD
CISTERN

HOTAD
CISTERN

HOTAD
CISTERN

BRINNANDE
CISTERN

BR AND I
INVALLNING

Figur 1. Invallningsbrand som ger direktpåverkan av flammor på hotad cistern.

Beräkning av värmestrålning

Värmestrålning som den utsatta cisternen exponeras för beräknas för tre fall, dels fallet med en 
omslutande brand runt cisternen, figur 1 - dels pölbrand på avstånd, figur 2 och 3.

Figur 3. Brand i cistern som hotar närliggande cistern.

Figur 2. Invallningsbrand med värmepåverkan av annan hotad cistern utanför invallningen.
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2 . 1  P Ö L B R A N D

För en pölbrand beräknas den utstrålande värmen som en funktion av total producerad 
brandeffekt, andelen som avges som värmestrålning och flammans storlek. Ingångsdata för de tre 
olika bränslegrupperna är redovisade i Tabell 1.

Tabell 1. Värmeeffekt

Bränsle Förbränningsvärme Brinnhastighet (kg/m2s) mb

Bensin 44 MJ/kg 0,055 [1] 

Diesel 44 MJ/kg 0,045 [2]

E85 27,3 MJ/kg 0,074 [2] 

Lutande flammans höjd (Hf) i meter beräknas enl Thomas (1963), eq [16.17.11] s.1258 vol. 1 i Lees' 
Loss Prevention in the Process Industries ed. 4:

𝐻𝐻! = 55𝐷𝐷(𝑢𝑢∗)!!,!" (
𝑚𝑚!

𝜌𝜌!
) 𝑔𝑔𝑔𝑔

!,!"
 

 
 
 

𝑢𝑢∗ =
𝑢𝑢!

(𝑔𝑔𝑚𝑚!𝐷𝐷
𝜌𝜌!

)!/!
 

	  
uw vindhastighet (m/s)

g gravitationskonstant 9,81 m/s2

mb brinnhastighet (kg/m2s)

D pöldiameter (m)

ρa luftens densitet (1,2 kg/m3)

Flammans horisontella utsträckning beräknas enl:

där

𝐿𝐿! = tan  (𝜃𝜃)𝐻𝐻! 
 
 
 
 
 
 

𝜃𝜃 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐!!
1
𝑢𝑢∗  

	  

𝐿𝐿! = tan  (𝜃𝜃)𝐻𝐻! 
 
 
 
 
 
 

𝜃𝜃 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐!!
1
𝑢𝑢∗  

	  

där flammans lutningsvinkel är:

Andelen av den utvecklade värmen som avges i form av strålning beror på pölbrandens storlek. 
En beräkning av denna har härletts utifrån figur 4 från SPs rapport [2]. En beräkning görs för 
kolväte- (bensin och diesel) respektive etanolbaserade bränslen, se figur 5.

𝜒𝜒!"#$%& = 0,593𝐷𝐷!!,!"# 
𝜒𝜒!"#$ä!"# = 0,576𝐷𝐷  !!,!"# 
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Qrad (MW) är den utstrålande totala energin för pölen: 

Figur 4. Andel av total energi som avges i form av strålning [2]

𝑄𝑄!"# = 𝜒𝜒𝑄𝑄!"! 
	  

 
 
 

𝑄𝑄!"#,!"#$ = !!"#
!"#

    där  
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Figur 5. Andel av total energi som avges i form av strålning korrelation.
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𝑄𝑄!"# = 𝜒𝜒𝑄𝑄!"! 
	  

 
 
 

𝑄𝑄!"#,!"#$ = !!"#
!"#

    där  

	  
D – Pölbrandens diameter (m)

H  Flammans längd (m)

2 . 2   B E R Ä K N I N G  A V  V Ä R M E S T R Å L N I N G  V I D  
E N  O M S L U T A N D E  B R A N D

För en omslutande brand (figur 1.) har den mottagna värmestrålningen för den exponerade tanken 
beräknats som om den var utsatt för strålning från en flamma med temperaturen 1525 K [1].

Den mottagna strålningen beräknas i detta fall under antagandet av svartkroppsstrålning till:

där

Qrad,flam – mottagen strålning W/m2

T1 - flammans temperatur (K)

T2  tankväggens temperatur (K)

σ  Boltzmanns konstant 5,67 x 108 W/(m2K4)

EXEMPEL

För en flamtemperatur av 1525 K och väggtemperatur av 400 K ger detta ett värmeflöde till exponerad 
cistern av ca 300 kW/m2.

 

Den utstrålade effekten (Qrad,flam, MW/m2) per yta på flamman blir på så sätt:

𝑄𝑄!"#,!"#$% = 𝜎𝜎 𝑇𝑇!! − 𝑇𝑇!!  
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Från en pölbrand på avstånd x (m) beräknas infallande värmestrålning enligt:

där

F – är en dimensionslös vinkelkoefficient som beräknas för en mottagande yta riktad mot branden 
som befinner sig på ett bestämt horisontellt avstånd från pölen, på en bestämd nivå ovanför den 
brinnande pölen i vindriktningen.

τ – är transmissionen genom luften som beräknas enligt [1]

där

Ta – Lufttemperaturen

RH – relativa luftfuktigheten (%)

Xs – avståndet till flamman

Pw – vattenångans partialtryck

3 . 1  B E R Ä K N I N G  A V  V I N K E L K O E F F I C I E N T E N

För att kunna ta hänsyn till lutande flammor i kombination med olika topografier på depåer har en 
ekvation för bestämning av vinkelkoefficienter härletts.

I figur 6, beräknas L1, Hb enligt

Vinkelkoefficienten mellan det översta vänstra hörnet, närmast flamman, och flamman kan sedan 
beräknas med hjälp av superpositionsregeln: 

där F(H,L,D) är vinkelkoefficienten för ett mål på marken på ett avstånd L från en vertikal flamma 
med höjden H och diametern D. Ekvationer för beräkning av F för vertikala flammor finns i många 
fackböcker, t.ex. SFPE Handbook of Fire Protection Engineering (2002). Här används ekvationer 
enligt Beyler (2002):

Beräkning av mottagen värmestrålning 
på ett avstånd från pölbranden3

𝑄𝑄!"#,!"#$%,!"##$%&' = 𝜏𝜏F𝑄𝑄!"#,!"#$% 

	  

𝜏𝜏 = 2,02(𝑃𝑃!𝑋𝑋!)!!,!" 

𝑃𝑃! = 1013,25 RH exp  (14,4114−
5328
𝑇𝑇!

) 

	  

 
𝐿𝐿! = cos 𝜃𝜃 (𝐿𝐿! + ℎ!𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜃𝜃  

 

𝐻𝐻! = 𝐿𝐿!! + ℎ!! − 𝐿𝐿!! 

	  

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹 𝐻𝐻! + 𝐻𝐻! , 𝐿𝐿!,𝐷𝐷 − 𝐹𝐹 𝐻𝐻! , 𝐿𝐿!,𝐷𝐷  
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𝐴𝐴 =
𝑆𝑆! + ℎ! + 1

2𝑆𝑆
 

𝐵𝐵 =
1 + 𝑆𝑆!

𝑠𝑠
 

𝑆𝑆 =
2 𝐿𝐿 + 𝐷𝐷2

𝐷𝐷
 

ℎ =
2𝐻𝐻
𝐷𝐷

 

 

𝐹𝐹 =

𝐵𝐵 − 1𝑆𝑆
𝜋𝜋 𝐵𝐵! − 1

   ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡!!
𝐵𝐵 + 1 𝑆𝑆 − 1
𝐵𝐵 − 1 𝑆𝑆 + 1

−
𝐴𝐴 − 1𝑆𝑆

𝜋𝜋 𝐴𝐴! − 1
∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡!!

𝐴𝐴 + 1 𝑆𝑆 − 1
𝐴𝐴 − 1 𝑆𝑆 + 1

!

+

1
𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡!!
ℎ

𝑆𝑆! − 1
−
ℎ
𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡!!
𝑆𝑆 − 1
𝑆𝑆 + 1

+
𝐴𝐴ℎ

𝜋𝜋𝜋𝜋 𝐴𝐴! − 1
∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡!!

𝐴𝐴 + 1 𝑆𝑆 − 1
𝐴𝐴 − 1 𝑆𝑆 + 1

! 

	  

Figur 6. Bestämning av vinkelkoefficienter
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Den hotade cisternen bedöms i de flesta fall bli hetast i den övre delen av cisternväggen som vetter 
emot branden. I denna del kan värmebalansen ställas upp enligt följande se figur 7 och 8.

Värmebalansberäkning i  
exponerad cistern4

4	  Värmebalansberäkning	  i	  exponerad	  cistern	  
	  

	  

	  

	  

z	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Qrad,	  brand,mottagen	  

Qkonv,	  vägg,	  1	  

Qkyl,	  vägg,	  1	  

Qledn,	  vägg,	  1	  

Qrad,	  vägg,	  1-‐2	  

Qledn,	  vägg,	  2	  

Qkonv,	  vägg,	  2	  

T0	  

T1	  

T2	  
T3	  

T4	  
T0	  

Figur 7. T2 är den högsta temp som brännbara ångor blir utsatta för inne i cisternen med isolering.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Qrad,	  brand,mottagen	  

Qkonv,	  vägg,	  1	  

Qkyl,	  vägg,	  1	  

Qrad,	  vägg,	  1-‐2	   Qkonv,	  vägg,	  2	  

T0	  

T1	  

T2	  

T0	  

Figur 8. T1 är den högsta temp som brännbara ångor blir utsatta för inne i cisternen utan isolering.
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4 . 1  M O T T A G E N  V Ä R M E
Qrad, brand har beräknats i tidigare avsnitt för fallen pölbrand respektive omslutande brand.

4 . 2  V Ä R M E T R A N S P O R T E R

4.2.1 Konvektion mot omgivande luft

Omgivande luft kyler väggen och kan beräknas som egenkonvektion [5] enligt följande:

där 

g  9,81 m/s2

β – mediets volymutvidgningskoefficent = 1/T (1/Kelvin) dvs ca 0,0033 (1/300)

ΔT - T1T0

H  Cisternens höjd (m)

v – kinematisk viskositet (1,72 x 105 m2/s för luft vid 40°C [6])

L – Cisternens höjd (m)

δ – Luftens värmeledningsförmåga 0,026 W/m2°C vid 40 °C 

Denna formel kan även appliceras på den skyddade cisternväggens kylning, Qkonv, vägg, 2.

4.2.2. Kylning

För flöden >2 l/(min m2) beräknas kyleffekten av sprinkling ungefär enligt

Där vattenflödet anges i l/(min m2) och kyleffekten i W/m2.

Ekvationen har härletts som det mest konservativa fallet i figur 9 ur Brandskydd i Oljedepå [7] 
med 50% förluster.

 

𝑄𝑄!"#$,!ä##,! = α(𝑇𝑇! − 𝑇𝑇!) 

 
 

α =
Nu×L
𝛿𝛿  

Nu = 0,13   𝐺𝐺𝐺𝐺×𝑃𝑃𝑃𝑃 !/!
 

𝐺𝐺𝐺𝐺 =
𝑔𝑔𝑔𝑔∆𝑇𝑇𝐻𝐻!

𝑣𝑣!  

 

 

Qkonv, vägg, 1 – W/m2 

Pr - ca 0,75 för luft vid 100 °C (0,72 vid 0°) 

	  

𝑄𝑄!"#$,!ä##,! = α(𝑇𝑇! − 𝑇𝑇!) 

 
 

α =
Nu×L
𝛿𝛿  

Nu = 0,13   𝐺𝐺𝐺𝐺×𝑃𝑃𝑃𝑃 !/!
 

𝐺𝐺𝐺𝐺 =
𝑔𝑔𝑔𝑔∆𝑇𝑇𝐻𝐻!

𝑣𝑣!  

 

 

Qkonv, vägg, 1 – W/m2 

Pr - ca 0,75 för luft vid 100 °C (0,72 vid 0°) 

	  

𝑄𝑄!"#$,!ä##,! = α(𝑇𝑇! − 𝑇𝑇!) 

 
 

α =
Nu×L
𝛿𝛿  

Nu = 0,13   𝐺𝐺𝐺𝐺×𝑃𝑃𝑃𝑃 !/!
 

𝐺𝐺𝐺𝐺 =
𝑔𝑔𝑔𝑔∆𝑇𝑇𝐻𝐻!

𝑣𝑣!  

 

 

Qkonv, vägg, 1 – W/m2 

Pr - ca 0,75 för luft vid 100 °C (0,72 vid 0°) 

	  

𝑄𝑄!"#,!ä##,! = 1000   𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ö𝑑𝑑𝑑𝑑  ×20− 20      
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4.2.3 Värmedledning genom isolering

Värmeledningen genom en eventuell isolering av tanken beräknas enligt:

där 

δ – väggens värmeledningsförmåga 0,05 W/m°C för mineralull [6]

l – tjocklek (m)

4.2.4 Värmestrålning

Värmestrålningen från den hotade cisternväggen till den skyddade beräknas enligt följande:

där

σ  Boltzmanns konstant 5,67 x 108 W/(m2K4)

F23  1/(2/e 1), där e är emissionsfaktorn. Emissionsfaktorn varierar mellan 0,1 och 1 för olika ytor 
och sätts här till 0,5 för ytorna inne i cisternen, vilket ger F = 0,3.

𝑄𝑄!"#$,!ä##,! =
𝛿𝛿(𝑇𝑇! − 𝑇𝑇!)

𝑙𝑙  

 

 

Qkonv, vägg, 1 – anges  i W/m2 

	  

𝑄𝑄!"#$,!ä##,! =
𝛿𝛿(𝑇𝑇! − 𝑇𝑇!)

𝑙𝑙  

 

 

Qkonv, vägg, 1 – anges  i W/m2 

	  

𝑄𝑄!"#,!ä##,!!! = 𝜎𝜎𝐹𝐹!"(𝑇𝑇!! − 𝑇𝑇!!) 

 

 

Qrad, vägg, 1-2 – anges  i W/m2 

	  

𝑄𝑄!"#,!ä##,!!! = 𝜎𝜎𝐹𝐹!"(𝑇𝑇!! − 𝑇𝑇!!) 

 

 

Qrad, vägg, 1-2 – anges  i W/m2 

	  

Figur 9. Kylning av exponerad cistern med kylvatten [7].
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4.2.5 Osäkerheter värmebalans

För att säkerställa att värmebalansberäkningen är konservativ och inte underskattar uppvärm
ningen av tankväggen har några värmeöverföringsmekanismer bortförts. Här följer en bedöm
ningen av osäkerheten av dessa.

•  Det räknas inte med att det avges någon värme från tanken i form av värmestrålningen till 
omgivningen. Lägger man till maximal svartkroppsstrålning från tankens bak och framsida 
till omgivningen sänker detta temperaturen från 448ºC till 390 ºC vid 8 kW/m2 infallande 
strålning. Maximal svartkroppstrålning är dock inte konservativt, och effekten bedöms därför 
som begränsad.

•  Värmeledning i tankväggen från den varma sidan till den kalla sidan är heller inte med i beräk 
ningen. Intuitivt vet man att värmeledning genom metall är långsam. Föreställ dig t.ex. att man 
svetsar i ena änden av ett 10 meter långt rör. Det blir inte speciellt varmt i den kalla änden av 
röret. Vid beräkning av värmeledningen genom tankväggen fås denna till mindre än en tusendel  
jämfört med den konvektiva värmeöverföringen till omgivande luft på den heta tankväggen.

•  Ingen konvektiv värmeöverföring antas ske inne i tanken. Detta antagande görs eftersom den 
varma luften inne i tanken kommer att ansamlas i toppen av tanken och på så sätt inte kunna 
kyla det översta hörnet av tankväggen. Om man bara placerar en lodrät metallskärm där tanken  
står kommer den att kylas på baksidan genom konvektion, och temperaturen på denna sjunker 
därför från 448ºC till 390 ºC vid 8 kW/m2 infallande strålning.

•  Mottagna värmestrålningen på tankväggen kommer att minska i takt med att temperaturen 
stiger, eftersom strålning också avges. Om det antas att väggen svartkroppstrålar mot dess 
omgivning sjunker väggtemperaturen från 448ºC till 374 ºC vid 8 kW/m2 infallande strålning

Osäkerhetsanalysen visar på att de antaganden som används i beräkningen inte utgör någon mycket 
signifikant effekt på resultatet av de beräkningar som gjorts. Det skall också nämnas att feleffekten av 
utstrålning är större vid högre temperaturer, medan runt 300ºC kommer osäkerhetseffekterna kopplade 
till strålningen vara lägre.

Det framgår att den kraftigast kylande effekten kommer av konvektionen mot omgivande luft. 
Eventuella osäkerheter i denna beräkning har inte analyserats, eftersom det inte identifierats några 
bättre ekvationer för att beräkna denna.

4 . 3  D Y N A M I S K  S I M U L E R I N G S M O D E L L
Temperaturen på respektive väggyta beräknas dynamiskt enligt följande:

där

l – väggens tjocklek (m)

Cp  värmekapacitet J/kgK

ρ – densitet kg/m3

𝑑𝑑𝑇𝑇!
𝑑𝑑𝑑𝑑 =

∆𝑄𝑄!
𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶!

 

	  

ΔQ 1 = Qrad, brand,mottagen - Qledn, vägg, 1 - Qkonv, vägg, 1 - Qkyl, vägg, 1 

ΔQ 2 = Qledn, vägg, 1 - Qrad, vägg, 1-2 

ΔQ 3 = Qrad, vägg, 1-2- Qledn, vägg, 2 

ΔQ 4 = Qledn, vägg, 2 - Qkonv, vägg, 2 
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UTAN ISOLERING

4 . 4  N U M E R I S K  A N A LY S
Simuleringen av brandfallet görs numeriskt i SPBIs beräkningsprogram mha Eulers metod för 
begynnelsevärdesproblem av första ordningen, dvs

där 

T0 – begynnelsetemperaturen

tn – tiden

Δt – tidssteget i beräkningen (fn 10 s.)

4 . 5   B E R Ä K N I N G  A V  T I D  T I L L  K O K P U N K T  
N Å S  I  H E L A  V Ä T S K A N

Enligt Mansour (ref. 10, 2012) är risken för brandspridning störst till tankar med bränslen som har 
en låg kokpunkt.

Här genomförs därför en beräkning av den tid det tar innan kokpunkten hos vätskan i den hotade 
cisternen uppnås.

I detta fall antas konservativt att all strålningsenergi som mottas av den hotade cisternen går ned i 
vätskan och värmer denna.

Mottagen strålning beräknas som:

Där h är hotade cisternens höjd och d, dess diameter.

Tiden t till att kokpunkten nås bestäms sedan enligt:

Där l är vätskenivån i tanken, p vätskan densitet, Cp vätskans värmekapacitet och Tkpt dess kokpunkt.

𝑇𝑇! 𝑡𝑡! = 𝑇𝑇!	  

	  

𝑇𝑇! 𝑡𝑡!!! = 𝑇𝑇!…! 𝑡𝑡! + ∆𝑡𝑡  
∆𝑄𝑄! 𝑇𝑇! 𝑡𝑡!
𝑙𝑙!𝜌𝜌!𝐶𝐶!,!

	  

	  

𝑇𝑇! 𝑡𝑡! = 𝑇𝑇!	  

	  

𝑇𝑇! 𝑡𝑡!!! = 𝑇𝑇!…! 𝑡𝑡! + ∆𝑡𝑡  
∆𝑄𝑄! 𝑇𝑇! 𝑡𝑡!
𝑙𝑙!𝜌𝜌!𝐶𝐶!,!

	  

	  

𝑄𝑄!"#,!"! = ℎ𝑑𝑑𝑄𝑄!"# 

	  

𝑡𝑡 =

𝜋𝜋𝑑𝑑!𝑙𝑙𝑙𝑙𝐶𝐶! 𝑇𝑇!"# − 𝑇𝑇!
4

𝑄𝑄!"#,!"!
 

	  

ΔQ 1 = Qrad, brand,mottagen - Qkonv, vägg, 1 - Qkyl, vägg, 1- Qrad, vägg, 1-2 

ΔQ 2 = Qrad, vägg, 1-2- Qkonv, vägg, 2 
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4 . 6   B E R Ä K N I N G  A V  T I D  T I L L  Ö V E R K A R B O R E R A D E  
F Ö R H Å L L A N D E N  I  T A N K E N

Enligt Mansour (2012) är temperaturen i den hotade cisternens vätska inte homogen utan istället 
blir vätskeytan i den hotade cisternen snabbt varm och når kokpunkten. Det kan därför antas att 
det kommer att avgå ångor från vätskeytan som med tiden kommer att överkarborera den fria 
volymen i den hotade cisternen.

Tiden till överkarborering kan beräknas som den tid det tar att fylla den fria volymen med bränsle 
ångor tre ggr om, vilket man brukar göra då man inertererar en behållare medelst tryck eller 
vakuuminertering. Detta utesluter dock inte att det finns fickor med syre och därmed brännbar 
atmosfär kvar i cisternen, eftersom vårt fall motsvarar den mindre gynnsamma flödesinerteringen.

Vi antar i detta fall att all mottagen strålning på den vätta cisternväggen värmer vätskeytan, och 
åtgår till avdunstning av vätskan (vilket inte nödvändigtvis är ett konservativt antagande). Tiden 
till överkarborering blir då:

Där P är lufttrycket (101 300 Pa), R gaskonstanten (8,31), T lufttemperaturen och ΔHvap är ång
bildningsvärmet (kJ/mol).

	  

𝑡𝑡 = 3

𝜋𝜋𝑑𝑑!(ℎ − 𝑙𝑙)𝑃𝑃∆𝐻𝐻!"#
4𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑄𝑄!"#

 

	  

Kriteriet för självantändning i den hotade cisternen är att cisternväggens temperatur uppnår den 
termiska tändpunkten för det lagrade bränslet i den hotade cisternen. Det förutsätts att det finns 
förutsättningar för explosiv atmosfär då ytan på bränslet i den hotade cisternen troligen kan 
överstiga flampunkten.

Kriterie för brandspridning5
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Experiment Beräknat med SPBI-
modellen Kommentar

Gasoltank innehållande gasol (6 
mm tjock ståltankvägg) utsatt för 
43 kW/m2 strålning gav 200°C 
(efter 2,5 min); 300°C (5 min) [9]

200°C (efter 1,5 min); 
557°C (5 min)

Eftersom gasoltanken i experimentet inne-
håller gasol åtgår en hel del värme till att 
förånga gasolen och höja trycket. Det kan 
förklara skillnaden i temperatur. SPBI-
modellen är hursomhelst konservativ.

Pölbrand, D= 3 m, LFO, Värme-
strålning vid vindstilla 6 m från pöl: 
7,8 kW/m2 [8]

8 kW/m2 (SPBI 
Beräkningsprogram 1 
m/s och 6 m från pöl)

Modellerna stämmer bra överens

Pölbrand, D= 390 m2 bensin, 
värmestrålning 20 m från pöl: 7,5 - 
5 kW/m2 [2]

7 kW/m2 (SPBI 
Beräkningsprogram 2,5 
m/s och 20 m från pöl)

Modellerna stämmer bra överens

Uppvärmning av aluminiumdom 
pga pölbrand, diameter 6 m, vind 
5 m/s, avstånd 30 meter, max 
temperatur 275°C, tid till 200°C = 
ca 130 sekunder (Simulering) [8]

Maxtemperatur: 325°C, 
tid till 200°C = ca 190 
sekunder, antagen 
aluminiumgodstjocklek 
1,27 mm

Modellerna stämmer bra, temperaturstegrings- 
hastighet och jämviktstemperatur ger en 
god fingervisning av säkerhetsmarginalen. 
Godstjockleken på aluminiumdom 
avgörande för dynamiken.

Guttasjöförsöken [11]: 30-35  
kW/m2 gav 300°C efter 5 min

20-25 kW/m2 gav 250°C efter 5 
min

11 kW/m2 gav 100°C efter 5 min

34 kW/m2 ger 300°C 
efter 5:30 min

23 kW/m2 ger 250°C 
efter 6:40 min

11 kW/m2 ger 100°C 
efter 5:30 min

Modellen visar bra överensstämmelse med 
Guttasjö-försöken. En osäkerhet är dock  
väggtjockleken eftersom den har betydelse 
för uppvärmningshastigheten.

Tabell 2. Jämförelse mot empiriska data och andra simuleringar.

I modellen finns flera antaganden och förenklingar som skapar en viss osäkerhet i hur väl de 
beräknade värdena stämmer med det som skulle hända i ett faktiskt scenario.

Förutom de osäkerheter som har sitt ursprung i de matematiska modeller och indata som använts 
har även ett antal antaganden gjorts.

6 . 1  V E R I F I E R I N G  M O T  E X P E R I M E N T E L L  D ATA
För att bedöma osäkerheten i modellen har jämförelser med experimentell data gjorts enligt Tabell 2.

Det som inte kunnat verifieras med experimentell data är dels den jämviktstemperatur som  
uppnås på den hotade cisternväggen efter lång tids bestrålning samt värmestrålningsberäk
ningarna i olika rymdgeometrier. Dessa data bör därför användas med försiktighet.

Osäkerheter6
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