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Rätt emballage

ger mindre risker och lägre kostnader



Lägre försäkringspremie
Försäkringspremien beräknas efter brandbelastningen i en brandcell. Brandbelastning är ett 

mått på den potentiellt utvecklade värmeenergin under ett fullständigt brandförlopp och kan 

mätas på två sätt, per kvadratmeter omslutningsarea, qo, eller per kvadratmeter golvarea, qf.

En brandcell är ett eller flera rum i en byggnad, med särskilt utformade omslutande 

konstruktioner, som förhindrar spridning av brand och brandgas till delar av byggnaden. 

CrossBorders XP1 lastbärare och XS2 krage är tillverkade i metall, vilket sänker brandbelastning 

och därmed försäkringspremien.

Inget behov av sprinkler
Med ett icke brännbart emballage kan brandbelastning bli så låg att det inte finns något krav 

på sprinklersystem. För en industrisprinkleranläggning blir det en kostnadsbesparing på cirka 

300-350 kronor per kvm. Om det inte finns ett tillgängligt flöde och tryck blir det ytterligare 

besparingar då man slipper investeringar i pumpar och cisterner som kostar hundratusentals 

kronor.

Inget underhåll av sprinkler
Försäkringbolag och myndighet ställer krav på underhåll av sprinklerutrustningen för 

att säkerställa funktionen. Det skall finnas en anläggningsskötare och assisterande 

anläggningsskötare som är ansvariga för regelbunden kontroll och provning av anläggningens 

funktioner. Kontroll och tillsyn av anläggningens driftduglighet inklusive eventuell förbindelse med 

larmcentralen skall göras minst en gång per kvartal. Larmdon och sprinklerpump skall prövas 

minst en gång per vecka. Snabböppnare skall provas minst en gång per månad. Lufttrycket i 

torrörsystem och hydrofor skall avläsas minst en gång per vecka. Larmventiler i torrörsystem bör 

funktions provas minst en gång per år. Ett emballage som tar bort kraven på sprinkler tar även 

bort kostnader.

Snabbare och effektivare förändringar
Som ägare av ett sprinklersystem har man ansvar för att systemet anpassas till nya 

förutsättningar. Ett emballage som sänker brandbelastningen så att man tar bort kraven på 

sprinkler gör att man sparar tid och pengar genom att man kan göra nödvändiga förändringar 

snabbare och effektivare.

Lägre försäkringspremie 
inget underhåll, minskad sårbarhet och risk

Produkter, transportflöden och truckhantering, ser väldigt sällan likadana ut hos 

olika företag. Detta gör att alla företag har olika behov. För att kunna ge den 

högsta upplevda nyttan till det lägsta priset har vi utvecklat ett emballagesystem 

med flera valmöjligheter. CrossBorders produkter anpassas enkelt till de 

varierande kundbehoven vilket sänker kostnader. De stora besparingarna vid köp 

av emballage är sänkta kostnader runt emballaget.



Minskad sårbarhet och risk
XP1 och XS2 skyddar verksamheters resurser och inkomstmöjligheter mot skador så att 

företags och verksamheters mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt. Framför allt har 

användare minskat sina operativa risker och skaderisker.

Inga falsklarm
Vad händer om ett falsklarm inträffar och sprinklersystemet löser ut? Framför allt användare med 

bearbetningsmaskiner har sett detta som en stor operativ risk. Ledtiden att ersätta maskiner har 

bedömts så lång att företagets överlevnad är mycket tveksam vid ett eventuellt falsklarm. XP1 

och XS2 har hjälpt företag att minska brandbelastning så behovet av sprinklersystem och risken 

helt eliminerats.

Inga begränsningar vid utomhuslagring
Hur säkerställer man att inget brännbart emballagematerial förvaras på öppen, olåst lastkaj 

eller på plats utomhus, t.ex. öppen, olåst container/sopkärl, inom sex meter frän byggnad eller 

skärmtak? Detta är standardkrav i alla företagsförsäkringar. Med ett icke brännbart emballage är 

risken, att inte uppfylla försäkringskraven, helt eliminerad.

försäkringspremie 
inget underhåll, minskad sårbarhet och risk

Räddningsverkets observatörsrapprt från brand i ett lastpallslager (ISBN 91-7253-204-1)
I augusti 2002 larmades Brandförsvaret i Norrköping till en brand i ett lastpallslager. Branden utvecklades snabbt 
och efter tre timmar hade omkring 75 000 lastpallar brunnit upp. Den starka strålningsvärmen från branden hotade 
närliggande byggnader samtidigt som den gjorde det svårt att bekämpa branden och skydda hotade byggnader.
Några slutsatser till följd av den inträffade branden:

Brandspridningen sker fort i lastpallslager. I detta fall skedde brandspridningen i sidled med en hastighet om en 
halv meter per sekund. Möjligheterna att begränsa eller släcka en brand i lastpallar med motsvarande lagrings-
förhållanden är ofta mycket begränsad.
De rekommendationer som ges i rapporten beträffande hur lagring av lastpallar bör ske innebär att stora mar-
kområden måste avsättas för upprätthållande av skyddsavstånd. Ett sätt att möjliggöra stapling i andra höjder 
och i annan formation är att utveckla lastpallar i annat material som är obrännbara eller som inte brinner under 
samma effektutveckling. I detta fall borde avståndet till närliggande byggnader varit minst 75 meter stället för 20 
meter.
Installation av fasta släcksystem kan vara en möjlig åtgärd där förvaringen av lastpallar är statisk. Exempel på 
sådana kan vara markkanoner för påföring av vatten.
Passiva skyddssystem kan anordnas i form av skyddsavstånd, strålningsskärmar eller utförande av väggar i 
brandteknisk klass.

XP1 lastbärare med uppfälld och nedfälld XS2 krage



CrossBorder Technologies AB

CrossBorder utvecklar, tillverkar och säljer emballagesystem som utmanar den konventionella 
pallindustrin.CrossBorders ambition är att vara det hållbara och kundorienterade företaget som 
flyttar gods i hela världen med innovativa och kostnadsbesparande lösningar. Huvudkontor, 
utveckling och tillverkning finns i Trelleborg.


