


Brand i solcellsanläggningar

Hur hanterar vi detta?



Solcellsanläggningar

1. Vi vet var vi har våra solcellsanläggningar?!

2. Vi har insatsstöd för samtliga av våra anläggningar?!

3. Vi har metodiken och utrustningen för att hantera brand i eller i anslutning 

till solceller?!

4. Vår personal har erforderlig utbildning och är väl övade?!













Varför började jag 

då intressera mig 

för detta?



Vad är en solcellsanläggning för något?

Den enkla förklaringen:

Solstrålar träffar solceller som 

genererar solenergi. Elen 

omvandlas till växelström i en 

växelriktare, kopplas in i husets 

vanliga elcentral och kan 

användas som all annan el.

nordicsolar.se



Solcellspaneler



Kablage/Ledningar



Växelriktare





Varför är detta en viktig fråga?

• Kunskapen är låg

• Utgör eller riskerar att utgöra en stor risk för insatspersonalen

• Kräver anpassning av metod och taktik



Inträffar det händelser då?
Tyskland 280 fall (2005-2012) varav 105 fall där solcellssystemet troddes vara 

orsak till branden. 

Number of identified incidents where PV systems were affected or the cause and severity of effect on surrounding.

Källa: Hermann Laukamp m.fl. (2013)



Vad är egentligen riskerna?



Elrisker

Skador på systemet kan innebära:

• risk för kortslutningar, 

• gnistbildning, strömförande byggnadsdelar samt

• strömgenomföring. 

Personal som utsätts för strömgenomföring riskerar att:

• få brännskador, 

• muskelkramp, 

• skador på nervbanor och 

• påverkan på hjärtrytm och hjärtstillestånd. 

Skadans 
omfattning

Tid för 
exponering

Strömstyrka

Kontaktytan

Kroppsdel



Fallande föremål
Om separat monterade paneler:

• Infästningarna

• Bygger ofta på varandra (rasar en 

rasar flera)

• Fallhöjd

• Vindförhållanden 





Var börjar vi?
• Identifiera anläggningarna

• Ta fram besluts- och insatsstöd

• Arbetar för säkerhetshöjande åtgärder vid installation



Vart finns anläggningarna?

Tillsyn

Bygganmälan

Remisshantering 
och byggsamråd



Insats- och beslutsstöd

Insatsplaner

A-larms kort/

Framkörningskort

Generella råd och riktlinjer



Råd till byggherrar och montörer

• Nödavstängning

• Brytare vid paneler (reläer)

• Utmärkning

• Placering

• Infästning





Lösningar?



Agerande vid insats
• Identifierar riskerna

• Inser våra begränsningar

• Anpassar våra metoder och våra inriktningar









www.msb.se

eller 

https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-

fran-MSB/Rad-raddningsinsats-i-samband-med-brand-i-solcellsanlaggning-

/

http://www.msb.se/
https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Rad-raddningsinsats-i-samband-med-brand-i-solcellsanlaggning-/


Solcellsanläggningar

1. Vi vet var vi har våra solcellsanläggningar!

2. Vi har insats- och beslutsstöd för samtliga av våra anläggningar!

3. Vi har metodiken och utrustningen för att hantera brand i eller i anslutning 

till solceller!

4. Vår personal har erforderlig utbildning och är väl övade!






