
Brann og anlegg 
med Solpaneler

Diskusjon av brannen på Vestby
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Tema i presentasjonen
• Om anlegget
• Brannforløpet
• Vurderinger



Før Etter
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Påvirket Solpanelene og anlegget det som skjedde? 
Svaret her er «Nei»



Oversikt over byggene og brannstedet
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Mange spørsmål melder seg, som:
• Hva er gjort av forebyggende tiltak?
• Hva er brannårsaken? Hvorfor brenner det? 
• Hvordan utvikler brannen seg?
• Hvorfor sprer og/eller begrenser brannen seg?
• Hva påvirker slukkingen?
• Hvordan sikrer man brannstedet etterpå?
• .. .. .. 



Installasjonen ute (byggefase)

12.05.2017 (c) Solenergi FUSen 4

Solpaneler er plassert i h.h.t. struktur og styrke i bygget
Forsterket montering pga. snølast
Kabelføring under/langs paneler
Brede gater mellom paneler

DC Kabling legges ved gesims

DC Kabling utenfor bygg



Installasjonen inne
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(Etter brann!) DC Kabling inn 
gjennom vegg

I underetasjen er 
byggets hovedtavle og 
hovedbrytere

Invertere og tavler

Vern er montert i tavle



Brannforløp (forenklet)

Spørsmål for sol-bransjen:

• Er solenergi anlegget involvert, i så fall hvordan?

• (Vurderer trinnene ovenfor, i denne presentasjonen)

12.05.2017 (c) Solenergi FUSen 6

Forebygging
Brann oppstår, 

sprer seg

Brannvesen 
ankommer, 

starter arbeide

Slukking, blusser 
opp igjen, 

slukkes igjen
Rydding, fjerning



Forebygging i anlegg og under bygging

• Brannsoner og brannforebygging ellers i bygget skal respekteres før og under 
bygging: 

• I byggefasen gjennomføres SHA plan og HMS/SJA i arbeidet

• Rømningsveier under montering etableres

• Montering av invertere og tavler i egnede rom, på egnet vegg

• Brannsikrede gjennomføringer, i h.h.t. brannklasse

• Solpaneler monteres ikke over brannvegger

• Brannvarslere ved invertere vurderes

• Sprinkling vurderes

• Brannrådgiver bør benyttes for å vurdere det helhetlige brannkonseptet

• Brannplaner oppdateres
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Forebygging
Brann oppstår, 

sprer seg

Brannvesen 
ankommer, starter 

arbeide

Slukking, blusser 
opp igjen, slukkes 

igjen
Rydding, fjerning

• Solenergi anlegget skal ikke endre brannsikkerheten i bygget. 

• Ved behov installeres ekstra sikkerhetsutstyr (Eksempel: sprinkling, brannvarslere), eller 
andre tiltak for å ha tilstrekkelig sikkerhet

• Lokalt brannvesen inviteres på befaring. 



Brannen oppstår i bygget

• En truck tar fyr mens den er i drift. 

• Fryselager (-22C), fylt med mat, emballasje, paller som 
er brennbare.

• Reoler med varer

• Brannen er svært intens og sprer seg raskt opp til taket, 
som tar fyr. Taket inneholder bl.a. brennbart materiale.

• Brannalarmen går og byggene evakueres
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Forebygging
Brann oppstår, 

sprer seg

Brannvesen 
ankommer, starter 

arbeide

Slukking, blusser 
opp igjen, slukkes 

igjen
Rydding, fjerning

Solenergi anlegget er ikke involvert



Brannvesenet ankommer og starter arbeide
Forløp:

• Strømmen kuttes. Alt energiforbruk og solenergi-produksjon stoppes, ammoniakk stenges 
ned: allerede før slangene er rullet ut.

• Brannen har brutt gjennom taket og sprer seg inne/ute. Mye brennbart materiale «overalt».

• Isolasjonen i taket brenner intenst, mye røyk overalt.

Summen av Usikkerhetsfaktorer er mye høyere enn vanlig:

1. Bygget er både Høyt og Langt

2. Bygget er Ukjent, Fylt av Røyk 

3. Lokalet er Kaldt, som gir problemer for røykdykkerutstyr

4. Paller og Reoler er stablet høyt, brenner, og kan rase

5. Ammoniakk-anlegg (er stengt)

6. Solcelle anlegg på taket (er stengt)
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Forebygging
Brann oppstår, 

sprer seg

Brannvesen 
ankommer, starter 

arbeide

Slukking, blusser 
opp igjen, slukkes 

igjen
Rydding, fjerning

«Hvis man hadde skullet 
gå på taket så var 
solpanelene og 
spenningen en hindring/ 
usikkerhetsfaktor.»

«Slukking kan gjøres etter 
instruks for spenning-satt 
utstyr. Det er ok.»

Kan begge være 
riktige? -> Ja

Det er ikke aktuelt å gå 
på taket

Brannen «slukkes 1ste 
gang» 



Fase 2: Brann oppstår igjen
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Forebygging
Brann oppstår, 

sprer seg

Brannvesen 
ankommer, starter 

arbeide

Slukking, blusser 
opp igjen, slukkes 

igjen
Rydding, fjerning

• Full brannutvikling innendørs og i selve 
bygget (tak, vegger, varer, utstyr)

• Fokus er å unngå spredning til nabobygg 
og terreng.

• Alt annet (inklusive solpaneler og anlegg) 
er «uinteressant».

Solpaneler og monteringssystem er 
hovedsakelig glass og aluminium. 

Kablene er brann-motstandige
Mengden brennbart materiale er svært liten 

sammenliknet med alt annet. 



Rester
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• Alt av isolasjon og takpapp er 
brent bort

• Isolasjon og takpapp lå 
mellom solpaneler og 
takprofiler.

• Rester av glass og aluminium 
fra solpaneler lå igjen. 

• Restene av bygget rives med 
maskiner

• Noen hele solpaneler lå på 
tak, som ble revet ned.

Forebygging
Brann oppstår, 

sprer seg

Brannvesen 
ankommer, starter 

arbeide

Slukking, blusser 
opp igjen, slukkes 

igjen
Rydding, fjerning



Brannen og Solenergi-anlegget 

Anlegg må og 
skal bygges med 
tanke på å 
forebygge brann

Hvis brann 
oppstår, så skal 
anlegget være 
nøytralt i forhold 
til brannforløpet

Benytt 
brannrådgiver 
ved behov
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Forebygging
Brann oppstår, 

sprer seg

Brannvesen 
ankommer, 

starter arbeide

Slukking, blusser 
opp igjen, 

slukkes igjen
Rydding, fjerning

Korrekt bygde 
anlegg, med 
komponenter fra 
seriøse 
leverandører, har 
minimal brann-
risiko.

Sol-
komponentene 
har lav 
brannverdi.

Svært mye annet 
er brennbart

Brannstedet 
sikres. Mange 
krevende og 
uvante faktorer 
på Vestby 
samtidig.

Brannvesenets 
arbeide påvirkes 
ikke av anlegget

Man er usikker 
fordi solpaneler 
er en ny faktor. 
Opplæring må 
forbedres

Slukking 
gjennomføres. 
Brannen blusser 
opp igjen inne i 
bygget. 

Anlegget er ikke 
en del av 
slukkings-
arbeidet eller 
opp-blussingen

Brannstedet 
ryddes. Anlegget 
på brannstedet 
fjernes.

Anlegget 
påvirket ikke 
ryddingen.

Deler av 
anlegget kan 
brukes og 
startes



Diskusjon av brannen og Solpaneler / Anlegg

Solenergi anlegget påvirket ikke brannforløpet på Vestby
1. Startet ikke brannen

2. Påvirket ikke utbredelsen

3. Påvirket ikke slukkingen

4. Påvirket ikke oppryddingen
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Brannen viser hvor viktig riktig kunnskap om solpaneler (+ alle de andre 
forhold i bygget) og brann er:

• I en annen brann kunne man hatt en situasjon hvor manglende innsikt 
om solpaneler ville påvirket forløpet. 

• Unødvendig feilinformasjon og skremselsoppslag spres når kunnskapen 
er for dårlig. 

• Spenning i anlegget var ikke en faktor -> Unødvendig bekymring



Oppfordringer

•Kompetanse (Sol&annet), besøke, lære fra andre (Tyskland) 

•«Nytt» er ikke lik «farlig», og kompetanse gir riktig trygghet

Brann og El. 
myndigheter

•Vær nøkternMedia

•Brannkonseptet for bygget må lages og følges

•Kompetente leverandører, anerkjente komponenterByggherrer

•Ta brann seriøst, men ikke «ta av» i noen retning

• Les deg opp på dette tema, bli trygg. Gi nøktern info.Sol-bransjen
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Noen få linker. (Det er svært mye informasjon på nettet. Varierende kvalitet, og 
også forskjellige oppfatninger og anbefalinger.) 

• https://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/content_files/feuerwehr_pv_bswsola
r.pdf

• https://www.solarwirtschaft.de/fileadmin/media/pdf/bsw_feuerwehrbroschuer
e_2010.pdf

• http://www.dgs.de/fileadmin/bilder/Dokumente/PV-
Brandschutz_DRUCK_24_02_2011.pdf

• http://www.tuv.com/pv

• http://www.pv-brandsicherheit.de/

• https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/co
nference-paper/28-eupvsec-2013/Laukamp_5BV771.pdf

• http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-8657.pdf

• https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27459.pdf

• https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27458.pdf
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