
Söderenergi producerar fjärrvärme för 
södra Storstockholm och tillräckligt 
med el för att strömförsörja 100  000 
hushåll. Företagets anläggning 
Igelsta i Södertälje arbetar enligt 
konceptet CHP (Combined Heat 
and Power) och producerar såväl 
värme som el genom förbränning av 
biobränsle och återvunnet bränsle, 
som är Söderenergis specialitet. Det 
huvudsakliga materialet som används 
är skogsavfall, i första hand grenar och 
toppar, men även flis, bark och spån 
etc. 

Biobränslet levereras till CHP-
anläggningen via vägtransport från ett 

särskilt bränslelager i Nykvarn, som 
ligger i närheten av Stockholm. Detta 
bränslelager sträcker sig över åtta 
hektar och här finns plats för lagring av 
en rad olika material, inklusive flis och 
stammar. 

RISK FÖR SJÄLVANTÄNDNING
Precis som med många andra 
organiska material innebär lagring av 
stora mängder trämaterial under en 
längre tid alltid en risk för spontan 
antändning och eldsvåda. För ett 
företag som Söderenergi måste brand 
i bränslelagret undvikas till varje pris. 
En brand kan inte bara leda till enorma 
produktionsförluster, utan bekämpning 

av en brand med efterföljande sanering 
innebär alltid driftstopp i produktionen. 
Bränder kan även innebära att 
människor utsätts för fara och kan ge 
företaget dåligt anseende på lång sikt. 

Regelbundna inspektioner med visuell 
övervakning och temperatursonder 
har hittills använts av företaget för 
att upptäcka värmeutveckling och 
förhindra brand. Ett av problemen 
med den här metoden är att det krävs 
stora arbetsinsatser för att utföra 
det här arbetet på ett noggrant och 
tillförlitligt sätt. En temperatursond 
mäter dessutom temperaturen på 
en punkt inne i en hög med flis och 

Söderenergi producerar energi för södra Storstockholm och genererar el 
och fjärrvärme vid Sveriges största biobränsleanläggning. Ett konstant flöde 
av biobränsle, till exempel skogsavfall och flis, säkrar kontinuerlig drift av 
anläggningen. Detta biobränsle lagras i stora högar på en särskild bränsleterminal 
i Nykvarn i närheten av Stockholm. Någonting som är typiskt för den här sortens 
organiska material är risken för självantändning. För att kontrollera detta har den 
svenska värmekameraspecialisten Termisk Systemteknik levererat ett innovativt 
brandskyddsystem som bygger på värmekameror från FLIR Systems.

FLIR-KAMEROR HJÄLPER TILL ATT 
SÄKRA BIOBRÄNSLE-FÖRSÖRJNINGEN I 
STOCKHOLMSOMRÅDET 
FLIR A615-värmekameror övervakar spontan antändning av 
stora timmerhögar.
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FLIR A615 är en kompakt och prisvärd värmekamera 
som ger skarpa bilder med 640 x 480 pixlar.

Precis som med många andra organiska material innebär lagring av stora mängder 
trämaterial under en längre tid alltid en risk för spontan antändning och eldsvåda.

Systemet TST Fire söker kontinuerligt av ett område 
och identifierar förhöjda temperaturer och brandrisk på 
ett tidigt stadium innan öppen låga uppstår. 



visar egentligen inte någonting om hur 
temperaturen utvecklas i högen som 
helhet.

FÖRHINDRA BRAND, FÖRSTÅ 
VÄRME
Under 2015 skickade Söderenergi ut en 
anbudsförfrågan om ett pålitligt system 
för brandskydd och -övervakning. 
Företaget ville inte bara få alarm vid 
tidig brandutveckling i de olika delarna 
av bränslelagret, utan målet var även 
att skaffa sig en förståelse för hur den 
här typen av bränder utvecklas för 
att kunna vara bättre förberedda och 
kunna förutse problemen. 

Anbudet togs hem av Termisk 
Systemteknik, en distributör av FLIRs 
värmekameror och integratör av system 
för förebyggande och detektering av 
brand för inom- och utomhusbruk. En 
av företagets främsta produkter är 
systemet TST Fire Early Fire Detection. 
TST Fire analyserar kontinuerligt 
temperaturbilderna från systemet i 
realtid och genererar automatiskt ett 
alarm när en viss förhandsdefinierad 
temperaturgräns överskrids. 

"TST Fire söker kontinuerligt av ett 
område och identifierar förhöjda 
temperaturer och brandrisk på ett 
tidigt stadium innan öppen låga 
uppstår", säger Claes Nelsson, som 
ansvarar för industriell automation 
och tidig brandupptäckt på Termisk. 
"Med hjälp av avancerade funktioner 
för videoanalys kan TST Fire även 
undertrycka falsklarm, till exempel från 

fordon som kör i området. Det gör att 
antalet falsklarm minimeras." 

TILLFÖRLITLIG 
VÄRMEÖVERVAKNING 
För Termisk systemteknik har valet 
av värmekameror från FLIR alltid 
varit självklart. På anläggningen i 
Nykvarn valde de att installera tolv 
fasta FLIR A615 automationskameror 
med möjlighet till komplettering i 
efterhand. Termisk kunde använda 
den befintliga infrastrukturen för 
belysning vid installation av de tolv 
kamera-enheterna, som tillsammans 
täcker in hela området på åtta hektar 
och övervaker överhettningar och 
brandfara i ett tidigt skede. 

"FLIR A615 är en av de beprövade 
FLIR-kameror som vi använder i många 
av våra branddetekteringsprojekt", 
säger Claes Nelsson. "Det är en 
oerhört tillförlitlig kamera med hög 
upplösning som gör att det inte krävs 
lika många kameror för att övervaka 
området, vilket gör lösningen mycket 
ekonomisk.”

DETEKTERING AV INTRÅNG 
TST Fire med integrerade FLIR-kameror 
kan även användas för att detektera 
intrång, både i dagsljus och i mörker 
samt vid tuffa väderförhållanden. "Det 
finns många anledningar till varför 
Söderenergi behöver ett system 
för övervakning av intrång", säger 
Claes Nelsson. "Risken för vandalism 
eller stöld är två av dessa, men 
företaget värnar naturligtvis även om 

människors säkerhet och vill förhindra 
farligt beteende hos inkräktare på 
lageranläggningen."

VÄRMEBILDER GER BÄTTRE 
HANTERING AV BRÄNSLE
Hanteringen av bränslet på 
Söderenergis anläggning i Södertälje 
är inte någon enkel uppgift. Olika typer 
av biobränsle måste transporteras 
via tåg eller båt när kundernas 
olika energibehov ska tillgodoses. 
Värmekamerorna kan hjälpa personalen 
på bränslelagret i Nykvarn att övervaka 
temperaturen i bränslet över tid. Det 
gör att de kan fatta väl underbyggda 
beslut för bränsletransporten. De kan 
till exempel styra så att det bränsle 
som bedöms ha störst brandfara i det 
övervakade området går iväg först. 
Claes Nelsson kommenterar: 
"Informationen från värmekamerorna 
bedöms hela tiden parallellt med 
data om vind, temperatur och 
nederbörd från en väderstation. Det 
gör att operatörerna på bränslelagret 
till exempel kan avgöra hur länge 
vissa typer av bränsle kan lagras. 
Denna information är ovärderlig för 
Söderenergi, eftersom den innebär att 
de kan arbeta så mycket mer effektivt."

Tolv FLIR A615-kameror med en fast position övervakar hela området på åtta hektar för att upptäcka varma punkter 
och brandfara i ett tidigt skede. 

FLIR A615 har en hög upplösning som gör att Termisk 
inte behöver lika många kameror för att övervaka hela 
området, vilket gör lösningen mycket ekonomisk.

Om du vill ha information om värmekameror eller 
den här applikationen besöker du: 

www.flir.com/automation

Den bild som visas är eventuellt inte representativ för den 
faktiska upplösningen på kameran som visas.  
Bilder endast för illustration.
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