
 

 

 
 
Brand Volvo Lastvagnar, Tuve, Göteborg 16 maj 2007 
Gösta Holmstedt, brandingenjör 
Sprinklerfrämjandet  
 
Brandens första skede 

Branden startade 2007-05-16 kl. 10:14 i ett fläktrum placerat ovanpå en brandtekniskt avskiljd del 
av den stora produktionshallen där de nyproducerade lastvagnarna rulltestades i full skala före 
slutavsynen av fordonen. Volvo Lastvagnar har tre (3) sådana rulltestboxar som samtliga är utrus-
tade med automatiska vattensprinklersystem. Det är i efterhand konstaterat att en fläktmotor inne i 
fläktrummet orsakade branden.  

Fläkthuset är placerat c:a 10-12 meter ovanför golvet i produktionshallen ovanpå rulltestboxens tak. 
 
Larm till Räddningstjänsten 
Det första larmet till räddningstjänsten kom från värmedetektorsystemet i fläktrummet som aktive-
rades av branden. Det första sprinklerhuvudet i produktionshallens tak aktiverades kl. 10:20.  
 
Larm överfördes automatiskt till räddningstjänsten i Stor-Göteborg. Flera stationer larmas ut och i 
slutskedet när branden var släckt fanns c:a 25-30 man på plats.  
 
Byggnaden och dess brandskydd 
Fläktrummen var inte sprinklerskyddade då de utgjorde separata brandceller och ansågs brandtek-
nisk väl avskiljda mot lokalerna i övrigt. Dispens från sprinklerskydd hade därför accepterats av 
försäkringsgivaren. Varje fläktrum var däremot övervakade med värmedetektorer.  
 
Bild 1 visar fläktrummet före branden. 

 
 
Bild 1. Oskadat fläktrum               Bild 2. Kanalsystemet ovan fläktaggregatet 
 
Från varje fläktrum var ett kanalsystem anslutet som ventilerade varje rulltestutrymme direkt till det 
fria genom ovanliggande takkonstruktion (Bild 2). 
 
Sprinklersystemet var installerat i tre nivåer, varav den översta nivån i byggnadens tak ovanför 
fläktrummen. Dimensionerat enligt riskklass N3 – 5 mm/min. 32 stycken sprinkler inom verknings-
ytan, enligt Stig Andersson GE-Sprinkler. 
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Brandförloppet 
En rulltest av ett nyproducerat fordon pågick i den box där fläktrumsbranden senare startade. Bran-
den började inte i fordonet eller rulltestboxen utan i en fläktmotor i fläktrummet ovanför denna box.  
 
Det första larmet kom från det automatiska brandlarmet med värmedetektorer i fläktrummet. Det 
första sprinklerhuvudet aktiverades 10.20 i byggnadens tak ovanför fläktrummet. Branden utveck-
lades därför inne i fläktrummet, men spreds till taket och de utanförliggande installationerna genom 
det kanalsystem som förband fläktaggregaten ut över produktionshallens tak. Branden utvecklades 
snabbt och bara ca 6 minuter efter brandstart utlöstes den första sprinklern i produktionshallens tak.  
 
Flera brandstationer kallades till brandplatsen då man tidigt insåg att det handlade om en utvecklad 
brand. Maximalt deltog c:a 25-30 brandmän i insatsen.  
 
Bild 3 & 4 visar fläktmotorn som sannolikt orsakade branden och de svåra brandskadorna inne i 
fläktrummet. 
 
 

 
 
Bild 3. Fläktmotorn som sannolikt orsakade branden 
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Bild 4. Totalskadat fläktaggregat 
 

 
 
Bild 5. Höga temperaturer inne i brandrummet 
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Vid 12-tiden meddelade räddningstjänsten att banden var släckt. Enligt uppgift från räddningstjäns-
ten skadades ingen människa vid branden. Vid räddningstjänstens ankomst var branden under kon-
troll av sprinklersystemet. Sprinklersystemet stängdes av på order av räddningsledaren och därefter 
gjordes röddykarinsatser för definitiv avsläckning. 
 
Totalt 23 sprinklerhuvuden i taket aktiverades av den häftiga branden som spridit sig utanför 
fläktrummet och dess kanalsystem. 
 
Funderingar och kommentarer 
Några av slutsatserna som kan dras av den här branden är: 
  

• Brandorsaken är i nuläget känd och orsakades sannolikt av en brand i en fläktmotor, 
• Brandtekniskt så har branden utvecklats relativt snabbt inne i fläktrummet och sedan spridit 

sig in i fläktsystemet och vidhängande kanalsystem. Branden spred sig sedan ut genom ka-
nalsystemet i första hand och orsakade en svår brand i produktionshallens tak och utanför-
liggande installationer. Branden fick så småningom ett våldsamt förlopp då den utan ”stör-
ningar” fick utvecklas inne i fläktrummet för att sedan med full kraft sprida sig utanför 
fläktrummet. Sprinklersystemet utsattes därför för en besvärlig brandsituation, som trots allt 
kunde kontrolleras, 

• Branden kontrollerades av 23 aktiverade sprinklerhuvuden i produktionshallens tak, 
• Räddningstjänsten bedömde vid sin ankomst att branden var under god kontroll av sprink-

lern och de beslutade sig för att stänga av vattenförsörjningen och med rökdykare genom-
föra den slutliga släckningen manuellt, 

• Branden spred sig aldrig ner i boxen där rullprovet. Därför klarade sig både boxen och for-
donet enligt uppgifter utan brandskador, 

• Avbrottsskadorna för Volvo Lastvagnar kunde minimeras mycket tack vare sprinklersyste-
mets fina begränsande insatser. Utan sprinkler hade sannolikt produktionsbortfallet blivit 
mycket stora, 

• Räddningstjänsten i Stor-Göteborg har till undertecknad i efterhand uttryckt en stor tillfreds-
ställelse med sprinklerinsatsen trots andra uppgifter i pressen samma dag som branden in-
träffade, 

• Volvo har efter branden beställt kompletterande sprinklerskydd i samtliga tre fläktrum ovan-
för rullprovningsboxarna. 

 


