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Varför prata om risker i 

solcellsanläggningar?



Tre intressanta områden

Riktlinjer för att bygga 
solcellanläggning 

Riktlinjer för brandmän 
som ska släcka brand i 

byggnader med 
solcellsanläggningarBrand i byggnad med 

solceller eller
Solcellsanläggningen 

själv är orsaken till 
brand



”Solcellsanläggningar är annorlunda, 

men inte farligare än traditionella 

elektriska installationer” 

(slutsats av Frauenhofer institute for solar energy systems ISE 

och TUV Rheinland 2013)



Bränder i solcellanläggningar

DC brytare; 17; 
49%

DC kopplingar; 
6,5; 19%

Växelriktare; 6,5; 
19%

DC 
kabel; 
3; 9%

Moduler; 1,5; 4%

Brandorsak UK, 58 bränder undersökta)

Brandorsak Tyskland (180 
bränder undersökta)

0,006% av solcellsanläggningarna 
orsak till brand i Tyskland 2013 
(Frauenhofer)



Här uppstår det stora problemet



Hur vet brandmännen att det finns en 

solcellsanläggning?



Risker vid släckning i 

solcellsanläggning

• Elektrisk chock vid beröring (antingen genom vattenstråle eller 

direkt)

• Halkolyckor (solpaneler är svåra att gå på)

• Farlig rök från solpaneler

• Takkollaps (solpaneler gör taket tyngre)

• Nya bränder genom gnistbildning



Även om det inte är vanligt idag så 

kommer det…



Risk för elektrisk chock
• Livsfarlig spänning uppstår redan vid två seriekopplade paneler

• Var finns spänningen?



Vad händer om jag…
… stänger huvudbrytaren till fastigheten?



Vad händer om jag…
… stänger huvudbrytaren och DC-brytaren (mellan solceller och växelriktare)?



Vad händer om jag…
… även stänger kopplingsboxen (sk brandmannabrytare)?



Varför är det så viktigt att panelerna 

är ofarliga?



Hur gör man panelerna 

spänningslösa?



Nationella regler i Sverige gällande 

solcellsanläggningar

• Arbete ska utföras av ett elinstallationsföretag

• Bygglov (utom de flesta 1- och 2-familjshus)

• CE-märkt material (utom de flesta paneler)

• Elsäkerhetslag

• Diverse förordningar, standarder och föreskrifter (bl a ELSÄK)

Nästan ingenting 
om 

brandsäkerhet!!!



Råd för räddningstjänst 

(MSB, juni 2014)

• Riskbedömning

• Riskhantering

• Säkerhetsavstånd 1 meter vid spridd stråle, 5 meter vid sluten stråle

• Inget säkerhetsavstånd med pulver och CO2

• Ej skum

• Förslag på skyltar (som inte regleras i ELSÄK)

• Övriga krav och råd är upp till respektive 

lokal enhet att bestämma



”Föreläggande att komplettera - Brandutredning med 

redovisning av hur räddningsinsatser är möjliga att utföra 

med tillfredsställande säkerhet. Räddningstjänstens PM 

”Säkerhetshöjande åtgärder för solcellsanläggningar” kan 

användas som vägledande.”

Brandsäkerheten kommer in i 

bygglovsprocessen



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

- råd och anvisningar

• Hela tak BÖR inte täckas

• BÖR finnas möjlighet att ta upp hål, på båda sidor om brandvägg samt vid 

brandcellsgräns

• Någon av följande lösningar BÖR vidtas:

• Lösning där HELA anläggningen kan göras strömlös

• Placering av växelriktare på tak (indirekt menas strängväxelriktare)

• Brandmansbrytare



Räddningstjänsten Syd

- råd och anvisningar

• Nödavstängning (+brandmannabrytare)

• Ej på byggnader eller i närhet där brandfarlig vara eller explosiv vara förvaras

• ”Jourperson” i byggnadens nödlägesorganisation ska finnas tillgänglig

• Hela tak bör inte förses med paneler – möjlighet för håltagning i 

fastighetsgräns



Ny rapport

22

Länk till 

rapporten

http://www.solivast.nu/wp-content/uploads/2018/02/Fordjupningsrapport-2-Elsakerhet-och-solceller.pdf


Hur gör man andra länder?



Guidelines finns i följande länder 

(enligt IEA april 2017)

• Rek för brandmän

• Japan

• USA

• Tyskland

• Australien

• Österrike

• Kanada

• Frankrike

• Italien

• Spanien

• Storbritannien

• Rek för installationer

• Japan

• USA

• Tyskland

• Kanada

• Frankrike

• Italien

• Spanien

• Storbritannien

• Italien

• Schweiz



Rekommendationer för brandmän i 

olika länder

USA (Cal Fire)

• Säkerhetsavstånd 10 m

• 30 grader dimma

• Spec säkerhetsutr

Sverige (MSB)

• Säkerhetsavstånd 

1 m vid dimma, 5 

meter vid sluten 

stråle



Olika rekommendationer – best 

practice (IEA april 2017)

Paneler Märkning Brandmansbr
ytare eller 
dylikt

Japan (43 GW) • Max 24 m från 
gång till mitt

Kabel, kopplingsbox, 
växelriktare

NEJ

USA
(1,3 miljoner anl, 
40 GW)

• Max 45*45m 
modulblock

• Rökventilation
0,9m från nock

Brytare, ledare JA + Rapid
ShutDown
system (RSD) 
max30V>10ft

Tyskland (41 GW) • Max 40*40 m 
modulblock, 1 m 
gång

• DC i kanal på 
utsida

• Eller växelriktare 
utomhus

Schematisk bild och 
varningsskyltar i 
elcentral

JA + DC 
utomhus



Slutsatser och frågeställningar

• Solcellsanläggningar är inte farligare än övrig starkström

• Vi ser tuffare krav på brandsäkerhet i andra länder

• Sverige behöver nationella rekommendationer/krav gällande brandsäkerhet!!! 

Det finns ju redan för ex elsäkerhet, växelriktare och byggkonstruktioner

• Inte hållbart med olika krav i olika delar av landet – försvårar i onödan för 

installatörer och brandmän

• Utbildning behövs för brandmännen

• Vi kan inte kräva elektronik bakom varje panel för att slippa höga spänningar 

på taket

• Och så kommer batterierna…



Tack!

www.solisyd.se

http://www.energikontorsydost.se/vindkraft

