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1 Inledning
Bakgrund
FSD Göteborg har på uppdrag av MölnDala Fastighets AB upprättat PM Risk med syfte att redovisa
förslag på riskreducerande åtgärder för olycka med mekanisk skada vid urspårning samt olycka med
farligt gods till följd av ny avsedd placering av byggnader i område Forsåker, Mölndal.
Detta PM utgår ifrån dokumentet detaljerad riskbedömning för detaljplan för Forsåkerområdet [1]
samt nya förutsättningar för byggnadsplacering inom området Forsåker. I riskbedömningen för aktuellt
området Forsåker [1] återfinns rekommendationer om vilka åtgärder som kan vara lämpliga att
genomföra för planområdet. De riskreducerande åtgärder som föreslås i befintlig riskanalys är bland
annat att fasader på kontorsbyggnader ej får placeras närmare än 30 meter, ventilationen på ”första
radens byggnader” förses med nödavstängningsmöjlighet i kombination med att friskluftsintag är högt
placerade på oexponerad sida samt att det ges möjlighet till utrymning bort från farligt godslederna.
Syftet med detta PM är att redovisa nya förutsättningar där fasader placeras 24 meter från farligt
godsled samt att ge förslag på riskreducerande åtgärder så att personerna som befinner sig området ej
utsätts för oacceptabla risker.

Avgränsningar
Detta PM avser endast att beskriva befintliga förutsättningar och ta fram förslag på riskreducerande
åtgärder som medför att ett kortare avstånd mellan fasad och farligt godsled kan reduceras med 6
meter. Åtgärderna förväntas påverka sannolikheten för att en olycka uppstår men framförallt
konsekvenserna vid en olycka. Beräkningar av individ- och samhällsrisk är inte genomförda utan bör
göras för att verifiera så att personer i området Forsåker inte utsätts för en oacceptabel risk.
PM Risk utgör inte någon fullständig riskutredning.

Underlag
Underlag för dokumentet utgörs av:
 Detaljerad riskbedömning för detaljplan – Transport av farligt gods på väg och järnväg,
Forsåkerområdet, Mölndal, daterad 2014-11-18.
 Gatusektioner – Sektion A-A, B-B, C-C, D-D, Forsåker Mölndala daterade 2016-11-10.
 Situationsplan Forsåker daterad 2016-11-10.
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2 Styrande lagstiftning och rekommendationer
Det finns lagstiftning som föreskriver att riskanalys ska genomföras, bland annat Plan- och
bygglag (2010:900) och Miljöbalken (1998:808). Lagstiftningarna anger när en riskanalys bör
göras men inte i detalj hur en sådan ska utföras eller vad den ska innehålla. För att tydliggöra
detta har Länsstyrelserna runt om i landet get ut mer detaljerade specifikationer beträffande vilka
typer av riskanalyser som bör utföras i vilka sammanhang och vilka krav som bör ställas på dessa
analyser.
Det är främst länsstyrelserna i Skånes, Stockholms och Västra Götalands län som arbetat med
riskfrågan de senaste åren och nedan presenteras kortfattat dessa Länsstyrelsers riktlinjer.
Följande riktlinjer och rekommendationer är grunden för riskanalysen för aktuellt område [1] och
följaktligen även för detta PM.
Krav på att med hjälp av riskanalys beakta risker finns exemplifierat i den gemensamma riskpolicyn för markanvändning intill transportleder för farligt gods som länsstyrelserna i Skånes,
Stockholms och Västra Götalands län tagit fram, [2]. För att underlätta detaljplaneprocessens
hantering av risker med farligt gods transporter är den framtagna riskpolicyn en vägledning i hur
markanvändning, avstånd och riskhantering bör beaktas i samband med planprocessen. Policyn
baseras på lagstöd i Plan- och bygglagen och Miljöbalken och innebär att riskhanteringsprocessen
bör tillämpas i framtagande av detaljplaner inom 150 meter från farligt gods led vilket kan
utgöras av järnväg eller väg. Avståndet är valt utifrån regionala förutsättningar som framför allt
råder i de tre storstäderna avseende transporter av farligt gods.
Policyn ger även förslag på olika användningsområden av marken inom kvartersmark och
föreslagen indelning presenteras i Figur 1.

Figur 1 – Längsta konsekvensavstånd utan riskreducerande åtgärder [2].
Zonerna i figur 1 representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för farligt
gods – väg och järnväg. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens planering. En och samma markanvändning kan
därigenom tillhöra olika zoner.
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Göteborg stad har rekommendation avseende skyddsavstånd mellan riskkällan, väg (”A-leder”)
med transporter av farligt gods, och olika skyddsobjekt [2]. Dessa rekommendationer anger att
det närmast transportleden bör finnas ett 30 meter brett bebyggelse fritt område. Tät
kontorsbebyggelse medges fram till 50 meter från vägkant.
Göteborg stad [3] rekommenderar ett bebyggelsefritt område på ca 30 m från farligt gods led. De
bebyggelsefria zonerna skall vara vackert utformade närområden kring transportlederna då
personer normalt skall vistas inom dem. Viss biltrafik och parkering får förekomma. Marken
inom det bebyggelsefria området skall utformas på ett sätt som förhindrar brandfarligvätska att
efter en olycka rinna ut mot bebyggelsen. Vidare bör det inte finnas några vassa föremål som kan
skada avkörande fordon.
För att få uppföra nybebyggelse inom det bebyggelsefria området krävs en särskild riskanalys
som visar att byggnationen är säkerhetsmässigt tillfredsställande.
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3 Beskrivning av område och byggnad
Områdes- och planbeskrivning
I den nya stadsdelen Forsåker planeras för butiker, restauranger, bostäder och kontor. Väster om
området går riksväg E6, Västkustbanan och Götalandsbanan. E6 och Västkustbanan är farligt
godsleder där samtliga farligt gods-klasser är representerade. Götalandsbanan är i dagsläget i ett
förstudieskede och planeras endast trafikeras av persontrafik och ej farligt gods.
Byggnader med fasader inom ett avstånd av 24-30 meter från Västkustbanans yttersta spår är
markerade i rött i figur 2 nedan.

Figur 2 – Översikt över området Forsåker, röd markering visar byggnader med fasader på ett
avstånd 24 meter från farligt godsled .

Planerad placering av de byggnader som ligger närmast Västkustbanans yttersta spårmitt är 24
meter enligt figur 3 och figur 4. De första 8 meterna utgörs av spårområde, därefter följer 16
meter bestående av bilväg, parkering samt gång- och cykelbana. Under ramp från bro planeras
även parkeringsyta, se figur 4 nedan.
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Figur 3 – Gatusektion (Sektion A-A) för en del av område mellan spårområde och byggnad på
området Forsåker.

Figur 4 – Gatusektion (Sektion C-C) för en del av område mellan spårområde och byggnad på
området Forsåker. Under parkering, körväg och gångbana planeras för en yta med parkering.
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4 Risknivå
Enligt riskanalysen för aktuellt område [1] beräknas risknivån utifrån mekanisk skada vid
urspårning samt påverkan av olycka med farligt gods.

Mekanisk skada vid urspårning
Vid urspårningar hamnar vagnarna i de allra flesta fallen inom 25 meter från spåret eftersom
rörelsekraften är i tågets färdriktning [4]. Följande fördelning för avståndet mellan spåret och där
vagnarna hamnar är erhållen ur riskanalys för aktuellt område [1] och redovisas i tabell 1 nedan.
Fördelningen visar avstånd från spår helt utan riskreducerande åtgärder.
Avstånd från spår
Sannolikhet för vagnar
<5m
94,3 %
5-15 m
3,0 %
15-25 m
2,2 %
25-30 m
0,5 %
Tabell 1 – Sannolikheten för hur långt tågvagnarna hamnar från spåret vid en urspårningsolycka.
Avståndet 25 meter kan likställas med en vagnslängd enligt figur 5 nedan.

Figur 5 – Längsta konsekvensavstånd utan riskreducerande åtgärder [2].

Konsekvenser av olycka med farligt gods
Beräkningar enligt riskanalys för aktuellt område [1] visar att risken vid avståndet 25 meter från
närmaste riskkälla är oacceptabelt hög. Vid avståndet 30 meter är risken acceptabel om rimliga
åtgärder vidtas.
Utifrån riskanalysen för aktuellt område [1] är det påverkan från brandfarliga vätskor (pölbrand)
och delvis brandfarliga gaser (jetflamma) som bedöms bidra mest till den oacceptabla risken vid
avståndet 25 meter. Förutsättningarna för övriga delar av planområdet bedöms inte påverkas
avsevärt av att avståndet mellan byggnaderna och spårområdet reduceras. Därför ligger fokus i
detta PM på att minska risken för personer och byggnader i spårområdets närhet.
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5 Möjliga riskreducerande åtgärder
Förutsättningar
Riskanalysen ”Detaljerad riskbedömning för detaljplan för Forsåkerområdet” [1] resulterar i att
en zon om 30 meter, mätt från närmsta riskkälla som utgörs av Västkustbanans yttersta spår, ska
lämnas bebyggelsefritt i områdets västra del. Detta kan jämföras med att det i FÖP 99 [3] medges
kontorsbebyggelse fram till 30 meter från en farligt godsled, detta helt utan riskreducerande
åtgärder. Skyddsavståndet, tillsammans med åtgärder som beskrivs, bidrar till att samhällsrisken
för området reduceras och bedöms hamna på en acceptabel nivå. Utifrån nya förutsättningar är
avsedd placering av kontorsbyggnader som närmast 24 meter från närmaste spår (riskkälla).

Behov av riskreducerande åtgärder
Ett reducerat avstånd mellan bebyggelse och farligt godslederna innebär att risken för personer
som befinner sig i byggnaderna eller i övriga området ökar. Till följd av den ökade risken följer
förslag på riskreducerande åtgärder.
Föreslagna riskreducerande åtgärder innebär framförallt minskad konsekvens av en olycka.
Riskreduktionen som innebär att sannolikheten för att en farlig godsolycka inträffar är inte fokus
vid åtgärdsförslagen men blir ändå en följd av föreslagna åtgärder.

Beskrivning av möjliga åtgärder
I skriften ”Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner – Vägledningsrapport 2006” [5] ges förslag
på åtgärder som skyddar mot både mekanisk skada vid urspårning samt olycka med farligt gods.
Nedan följer exempel på riskreducerande åtgärder:


Vall



Mur/plank



Dike



Skyddsavstånd



Skyddsräl



Markbeläggning (genomsläpplig eller tät)



Vegetation – buskar, träd och motsvarande



Plushöjd och minushöjd, höjdvariationer mellan skyddsobjekt och riskkälla



Maximal byggnadshöjd



Förstärkning av stomme/fasad



Begränsning av fönsterarea



Ej öppningsbara fönster



Brandskyddad fasad

Utifrån ovan nämnda åtgärder har ett antal åtgärder valts ut som bedöms vara möjliga och som
har en så stor riskreducerande effekt som möjligt till en rimlig kostnad. Åtgärderna grundar i
kravställande dokument [3], riskanalyser utförda för liknande farligt godsleder, övrig litteratur
samt konservativa men rimliga antaganden om åtgärdernas skyddseffekt. Nedan följer förslag på
de åtgärder som bedöms kunna bidra till att risknivån för byggnader och personer i byggnaderna
blir acceptabel. En kvalitativ värdering av möjliga åtgärder resulterar sedan i ett antal förslag på
åtgärder.
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5.3.1 Skyddsräl
Beskrivning av åtgärd
En skyddsräl/urspårningsräl har till funktion att hålla kvar tåget inom spårområdet vid en
urspårning [4]. Skyddsräler ligger strax innanför ordinarie räler och har till syfte att hålla kvar
urspårade järnvägshjul på spåret.

Figur 6 – Exempel på skyddsräl där två extra räler ligger innanför de ordinarie rälerna [6].
Påverkan på mekanisk skada vid urspårning
Då urspårade vagnar förhindras från att lämna spåret reduceras konsekvensen av en urspårning då
personer och byggnader förhindras från att bli påkörda vid en eventuell avåkning.
Påverkan olycka med farligt gods
Då vagnarna inte lämnar området närmast spåret minskar sannolikheten för att en vagn med
farligt gods kolliderar med byggnader, trafik eller andra tågvagnar så att utsläpp av farligt gods
sker. En minskad utbredning av olycksplatsen som blir resultatet av att vagnarna inte lämnar
området närmast spåret innebär även att spridningen av farligt gods begränsas.
Åtgärdens effekt/riskreduktion
Vid en olycka då skyddsrälernas funktion upprätthålls innebär det att vid en urspårning utsätts
inte planområdet för mekanisk skada. Konsekvenserna för en olycka med farligt gods blir
sannolikt inte heller lika allvarliga eftersom påkörning av barriärer (skyddsmur/skyddsvall),
byggnader och tåg- eller biltrafik inte sker. Skyddsräler bör installeras på hela sträckan förbi
planområdet.
Skyddsrälens totala skyddseffekt finns inte kvantifierad men är uppskattad i vissa riskanalyser
som avser att utreda riskerna med järnvägar. Skyddseffekten bedöms till exempel innebära en
kraftig reducering för att en vagn ska hamna utanför spårområdet vid en urspårning [7]. Enligt
riskanalys utförd på Saltsjöbanan, delvis baserad på internationellt regelverk, görs bedömningen
att en skyddsräl bidrar till en minskning av sannolikheten att tåget lämnar spåret eller dess
omedelbara närhet med en tiondel [8].
5.3.2 Skyddsvall eller skyddsmur
Beskrivning av åtgärd
En vall av jordmassor kan byggas upp mellan riskkällan (spårområdet) och skyddsobjektet
(planområdet). En vall har hög tillförlitlighet eftersom den inte kräver någon eller mycket lite
skötsel för att den riskreducerande ska bestå. Alternativ till en skyddsvall är en skyddsmur.
Skillnaden är att en skyddsvall ofta utgörs av jordmassor och är relativt skymmande medan en
skyddsmur tar upp något mindre plats och är utgjord av sten, betong eller liknande [5]. Eftersom
förutsättningarna intill aktuellt spårområde inte tillåter en skrymmande vall beskrivs fortsatt
endast mur som skyddsåtgärd.
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För att muren ska fylla sin funktion krävs att den är utformad så att en urspårad vagn ej kan
forcera den. Då vagnar spårar ur och kör på muren kan vagnarna tryckas upp över varandra och
välta. För att skydda mot detta måste muren vara tillräckligt hög. För att säkerställa den
riskreducerande effekten av mur bör höjd, utbredning och övrig utformning utredas i detalj. Som
ett riktvärde har en höjd av 3 meter för skyddsmur bedömts som tillräckligt för skydd mot
mekanisk skada vid urspårning i liknande projekt [9] [10]. I riskanalys ”Järnvägsplan Olskrokens
Planskildhet” [11] gör trafikverket bedömningen att en 2 - 2,5 meter hög mur är tillräckligt för
att skydda fasader som är belägna 9 meter från spåret från mekanisk skada vid urspårning.
muren bör inte placeras för nära spåret eftersom sannolikheten då är större att vagnar med farligt
gods skadas och orsakar utsläpp av vätska/gas eller explosion. Sannolikheten ökar även för att
muren skadas och förlorar delar av sin avsedda funktion. Om muren istället placeras för långt
ifrån riskkällan (spåret) skyddar den inte mot exempelvis strålning och explosion i lika stor
omfattning och barriären förlorar mycket av sin avsedda funktion. Enligt [12] är en lämplig
placering 5-15 meter från riskkällan (spåret).

Figur 7 och 8 – Exempel på utformning av skyddsmur [13] [14]. Bilderna är endast exempel på
hur utseende och övrig utformning kan se ut och måste utredas vid val av mur som åtgärd.
Påverkan på mekanisk skada vid urspårning
Barriärens primära riskreducerande effekt och funktion är att förhindra urspårning mot
planområdet. För att en mur ska kunna stå emot ett urspårat tåg krävs att den utförs kraftig.
Barriären medför att skadan vid urspårning blir begränsad till några meter från spåret och därmed
skyddas trafik, människor och byggnader i närheten av spårområdet.
Påverkan olycka med farligt gods
Muren innebär en avgränsning vid utsläpp av vätskor och minskar utbredningen av pölar mot
byggnaderna. Genom att pölar inte uppstår nära byggnaderna minskar strålningen från en
eventuell pölbrand. En minskad utbredning av pölar innebär ett enklare arbete för
räddningstjänsten att ta hand om utsläppet samt att brandspridning via strålning förhindras.
Muren minskar även värmestrålning från pölbränder på spårområdet. En mur skyddar även mot
strålning från en jetflamma som riktas mot byggnaderna.
En mur skyddar personer, byggnader och trafik mot tryckvåg och splitter från en explosion vid en
farlig godsolycka med explosiva ämnen.
Muren kan till viss del förhindra tunga, giftiga gaser från att röra sig in mot planområdet.
Barriären innebär även att turbulens kan uppkomma och på så sätt göra att koncentrationen av ett
utsläpp från en tank med giftiga och brandfarliga gaser reduceras.
Åtgärdens effekt/riskreduktion
Kvantifiering av en skyddsmurs riskreducerande effekt beror på barriärens dimensioner (höjd,
bredd och längd), material och övrig utformning. En skyddsmur med en höjd på 3 meter och som
utformas för att klara av krafterna från ett urspårat tåg bedöms helt eliminera risken för mekanisk
skada på personer om byggnader på andra sidan muren. Då muren utförs tät i obrännbart material
bedöms den även kraftigt reducera påverkan från en olycka med farligt gods för de nedre delarna
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av byggnaderna som ligger närmare än 30 meter från spåret samt personer som befinner sig
mellan spåret och byggnaderna.
Eftersom det i befintlig riskanalys för planområdet [1] inte är tagen någon hänsyn till att personer
som befinner sig på ett avstånd av 0 - 30 meter från riskkällan (spåret) utgör en skyddsmur en
förbättring för personer som befinner sig på detta område. Med förutsättningar enligt riskanalys
[1] är personerna som befinner sig på kör-, cykel- eller gångbana helt oskyddade från mekanisk
påverkan eller olycka med farligt gods. Med ett kortare avstånd mellan byggnaderna och
närmaste spår, men med skyddsmur, innebär detta en förbättring för dessa personer.
5.3.3 Skärm/Plank
Beskrivning av åtgärd
Uppförs som en barriär mellan riskkällan (spårområdet) och skyddsobjektet (planområdet).
Skärmen bör utföras som en tät och obrännbar konstruktion för att vara ett så bra skydd som
möjligt. Barriären kan utgöras av en bullerskärm som uppfyller funktionskraven enligt detta
avsnitt. En skärm/plank bör utföras tät i nederkant så att inte utsläpp av t.ex. brandfarlig vätska
rinner från spårområdet in i planområdet.

Figur 9– Exempel på utformning av plank/skärm [15]. Bilden är endast exempel på hur utseende
och övrig utformning kan se ut och måste utredas vid val av plank eller skärn som åtgärd.
Påverkan på mekanisk skada vid urspårning
Skärm/plan bedöms inte skydda byggnader och övriga planområde mot mekanisk skada vid
urspårning eftersom barriärens primära syfte är inte att skydda mot den mekaniska påverkan som
en urspårad tågvagn kan bidra till.
Påverkan olycka med farligt gods
Om skärmen utförs tät i nederkant utgör den ett hinder mot att brandfarlig vätska rinner in mot
byggnader och planområdet. Skärmen skyddar även mot strålning från pölbränder som uppstår
inom spårområdet.
Vid en olycka med brandfarlig gas skyddar barriären mot strålnings från en jetflamma samt
direktpåverkan i det fall jetflamman riktas rakt mot planområdet.
Vid olycka med explosivt ämne reducerar barriären exponeringen då den fångar upp tryckvåg
och splitter.
Åtgärdens effekt/riskreduktion
Skärm eller plank som utförs tätt (även i nederkant) bedöms bidra till liknande riskreducerande
skyddseffekter som en skyddsmur när det gäller olycka med farligt gods. En skärm eller ett plank
skyddar dock inte mot mekanisk skada vid urspårning på samma sätt som en mur.
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5.3.4 Plus- och minushöjd
Beskrivning av åtgärd
Plushöjd innebär att skyddsobjektet (planområdet) höjs upp på en högre höjd än riskkällan
(spårområdet). Minushöjd innebär att riskkällan är nedsänkt i förhållande till resterande marknivå
[12]. Enligt figur 2 och 3 planeras marken framför och runt byggnaderna vara beläget ca. 0,5
meter högre än spårområdet.
Påverkan på mekanisk skada vid urspårning
Ett lägre beläget spårområde har olika stor skyddseffekt på mekanisk skada vid urspårning
beroende på höjdskillnaden. En stor höjdskillnad (t.ex. 3 meter) får en skyddsmur där vagnar som
spårar ut fångas upp av den slänt som bildas till följd av höjdskillnaden. Mindre höjdskillnader
(t.ex. 0,5 meter) bedöms ge ett visst skydd mot mekanisk skada, dock inte tillräckligt för att
skydda byggnader och personer som befinner sig inom 25 meter från spåret.
Påverkan olycka med farligt gods
Även påverkan på olycka med farligt gods påverkas olika beroende på hur stor höjdskillnaden är.
En större höjdskillnad (t.ex. 3 meter) skyddar skyddsobjektet (planområdet) på liknande sätt som
en skyddsmur mot explosion, värmestrålning, pölbränders utbredning in i planområdet samt till
viss del giftig gas. Vid mindre höjdskillnader (t.ex. 0,5 meter) förhindras pölar med brandfarlig
vätska från att rinna in mot området.
Åtgärdens effekt/riskreduktion
Skillnader i höjd (t.ex. 0,5 meter) bedöms utgöra en effektiv åtgärd för att brandfarlig vätska med
risk för pölbränder inte ska rinna in i planområdet mot byggnaderna. Utifrån förutsättningarna att
spårområde ligger 0,5 meters lägre än planområde är det svårt att kvantifiera höjdskillnadens
riskreducerande effekt. Eftersom pölbrand bedöms vara ett stort bidrag till individ- och
samhällsrisken för området närmast spårområdet är ändå bedömningen att en höjdskillnad på 0,5
meter ger ett märkbart bidrag till riskreduceringen.
5.3.5 Genomsläpplig markbeläggning
Beskrivning av åtgärd
En genomsläpplig markbeläggning med god dränering är någonting som krävs för att ett
spårområde ska vara stabilt och inte påverkas av regnvatten [16]. Syftet med denna åtgärd är
framförallt att förhindra utbredning av pölar med brandfarlig vätska och därmed pölbränder.
Utredning av spårområdets uppbyggnad och dräneringskapacitet är inte genomförd i detta skede
men bedöms vara utförd med god dränering.

Figur 10 och 11 – Exempel på hur ett spårområde kan se ut med genomsläpplig ballast
(grus/makadam) [17] [18].
Påverkan på mekanisk skada vid urspårning
Markbeläggningens genomsläpplighet i spårområdet bedöms inte påverka mekanisk skada vid
urspårning.
Påverkan olycka med farligt gods
Vid en olycka med brandfarlig vätska som leder till läckage rinner vätskan ut på spårområdet.
Vid en god genomsläpplighet och dränering rinner den brandfarliga vätskan ner i marken och
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sannolikheten för att pölar uppstår minskar. Nackdelen med god genomsläpplighet finns utifrån
ett sanerings- och miljökonsekvensperspektiv eftersom den brandfarliga vätskan rinner ner i
marken och vidare.
Åtgärdens effekt/riskreduktion
Spårområdet bedöms i dagsläget vara utförd med viss dränering och genomsläpplighet.
Åtgärdens skyddseffekt går inte exakt att kvantifiera men bedöms minska risken för att större
pölbränder uppstår inom spårområdet.
5.3.6 Åtgärder på fasad
Beskrivning av åtgärd
Åtgärder kan vara krav på fasadmaterial och/eller brandklassade glaspartier, begränsning av
fönsterarea, ej öppningsbara fönster, placering av ventilationsintag, tät takfot och/eller krav på
lokalisering av utrymningsvägar [12].
Påverkan på mekanisk skada vid urspårning
Åtgärder på fasad är inte primärt en skyddsåtgärd mot mekanisk skada vid urspårning och
bedöms inte innebär en stor minskning av konsekvens om en urspårad tågvagn kolliderar med
byggnaden.
Påverkan olycka med farligt gods
Fasadåtgärder syftar primärt till att minska konsekvenserna vid en farligt godsolycka med giftigaeller brandfarliga gaser och explosion. Möjlighet att utrymma bort från spårområdet samt
placering av intag för ventilation är två åtgärder på fasad som redan är föreslagna i aktuell
riskanalys för planområdet [1]. Ytterligare möjliga åtgärders skyddseffekt beskrivs kortfattat
nedan.
Med krav på fasadmaterial (t.ex. obrännbart) och förstärkta glaspartier minskar risken för
brandspridning till byggnaden. Även strålning mot personer som befinner sig i byggnaden
reduceras med brandklassade fönsterpartier. Eftersom brandklassade fönster endast tillåts vara
öppningsbara med nyckel eller specialverktyg minskar risken för att giftiga gaser och brandgaser
tränger in i byggnaden och påverkar personer [5].
Åtgärdens effekt/riskreduktion
Fasadåtgärders skyddseffekt beror på omfattningen av åtgärderna. Om åtgärder på fasader blir
aktuellt bör omfattningen med bestämning av brandteknisk klass utredas. Detta kan t.ex. utgöras
av strålningsberäkningar, se preliminär strålningsanalys i bilaga 1.
5.3.7 Byte av spår för farligt gods
Beskrivning av åtgärd
Västkustbanans yttersta spår är med nya förutsättningar beläget 24 meter från närmaste fasader
på området Forsåker och är den riskkälla som ligger närmast planområdet. Om de transporter
med farligt gods som går på Västkustbanan istället skulle gå på ett spår längre ifrån planområdet
blir avståndet mellan närmaste riskkälla och planområdet längre. Om närmaste farligt godsled
placeras längre bort än 30 meter från yttersta byggnadsfasader krävs inte längre några övriga
åtgärder.
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6 Förslag på riskreducerande åtgärder
I avsnitt 4 beskrivs möjliga åtgärder som kan vidtas för att reducera risknivån till acceptabla
nivåer då byggnader placeras 24 meter från Västkustbanans yttersta spår. Nedan följer en
bedömning på de åtgärder vars skyddseffekt tillsammans bedöms vara tillräckliga för att
byggnader och personer som befinner sig i byggnaderna inte ska utsättas för oacceptabelt höga
risker. Övriga åtgärder i avsnitt 4 är möjliga men bedöms inte nödvändiga för att säkerställa en
acceptabel risknivå. För att säkerställa att risken understiger individ- och samhällsrisken i
riskanalys för aktuellt planområde [1] föreslås även att nya beräkningar genomförs med
föreslagna åtgärder.
1. Plushöjd
Planområdet närmaste spårområdet ska vara beläget minst 0,5 meter högre än
spårområdet.
2. Skyddsräl
Västkustbanans yttersta spår förses med skyddsräl förbi hela planområdet för att minska
sannolikheten för att en urspårning leder till att vagnar lämnar spåret.
3. Skyddsmur
En skyddsmur som är utformad så att ett tåg ej kan forcera den vid en urspårning byggs
mellan spårområdet och planområdet.
4. Åtgärder på fasad
Fasad utförs i obrännbart material och glaspartier i lägst brandteknisk klass EW 30, se
bilaga 1 för strålningsberäkningar från pölbrand och jetflamma.
Åtgärderna innebär att det finns ett flertal skyddsbarriärer mellan riskkällan (spåret) och
skyddsobjektet (byggnaderna/planområdet).
För skydd mot mekanisk skada utgör skyddsrälen det första skyddet som gör att en vagn eller
hjulpar stannar kvar på spåret eller i spårets omedelbara närhet. Om skyddsrälens funktion
fallerar är plushöjden och skyddsmuren den andra barriär med funktion att förhindra en urspårad
vagn att hamna närmare byggnaderna än murens placering (16 meter från närmaste byggnad).
Skyddsåtgärderna minskar risken för farligt godsolycka på liknande sätt där skyddsrälen hindrar
en vagn med farligt gods att lämna spåret med utsläpp av farliga ämnen som följd. Om en eller
flera vagnar av farligt gods inte fångas upp av skyddsrälen utan konsekvensen blir en olycka med
utsläpp av farligt gods är skyddsmuren en andra barriär. Skyddsmuren skyddar mot
värmestrålning, tryckvåg från explosion/splitter samt till viss del spridning av giftiga, tunga gaser
in mot området. Ytterligare en barriär utgörs av plushöjd som medför att brandfarlig vätska inte
rinner in mot byggnaderna och planområdet.

Åtgärdernas påverkan på spårområdet
Beroende på hur åtgärderna utformas kan de få mer eller mindre effekt på spårområdet närmast
området Forsåker. Skyddsräl är en åtgärd som monteras på spåret och därför krävs ingrepp på
spåret. Även skyddsmuren kommer påverka spårområdet där muren troligtvis delvis kommer
inkräkta på spårområdet.

7 Slutsatser
Med de riskreducerande åtgärder som föreslås i avsnitt 5 görs bedömningen att risknivån för de
byggnader och de människor som befinner sig i byggnaderna är acceptabla. Beräkningar för individoch samhällsrisk med föreslagna åtgärder bör genomföras för att säkerställa att risknivån ligger inom
acceptabla gränser.
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Inledning

Brandteknisk utredning – Strålningsanalys, är upprättad av FSD Göteborg AB. Utredningen omfattar
analyser i ett tidigt skede för dimensionering av glas i fasad för byggnader på området Forsåker,
Mölndal.
I den nya stadsdelen Forsåker planeras för butiker, restauranger, bostäder och kontor. Planområdet
gränsar till väg Västkustbanan och E6 vilka är transportleder för farligt gods.
Riskanalysen som gjorts över området Forsåker [1] verksamhetsområde visar att både samhälls- och
individrisken är acceptabel om det lämnas en bebyggelsefri zon på 30 meter från närmaste spår för
Västkustbanan. Till följd av ny avsedd placering med byggnaders fasader 24 meter från
Västkustbanans yttersta spår genomförs strålningsberäkningar för att utreda krav på brandteknisk
klass för fönster i fasad.
Avståndet mellan nya kontorsbyggnader och Västkustbanans yttersta spår uppgår till 24 meter.
Avståndet mellan kontorsbyggnader och där spårområdet slutar är 16 meter. Utifrån detta avstånd har
FSD Göteborg AB gjort en analytisk utredning på infallande strålning från farligt gods-olycka.

1.1 Underlag
Underlag för analysen utgörs av följande:




Detaljerad riskbedömning för detaljplan – Transport av farligt gods på väg och järnväg,
Forsåkerområdet, Mölndal, daterad 2014-11-18.
Gatusektioner – Sektion A-A, B-B, C-C, D-D, Forsåker Mölndala daterade 2016-11-10.
Situationsplan Forsåker daterad 2016-11-10.

1.2 Avgränsningar
Analysen är endast giltig för ovan nämnda underlag. Vid eventuella ändringar kan revidering av
analysen behövas göras.
Beräkningar gjorda i denna analys avser endast strålning, explosion omfattas ej.
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Förutsättningar och antaganden

2.1 Byggnads- och planbeskrivning
Byggnadernas fasader ligger som närmast 24 meter från Västkustbanans närmaste spår och 16
meter från spårområdet. Byggnaderna består som mest av 8 våningsplan.

Figur 1. Det närmaste avståndet mellan byggnad och Västkustbanans närmaste spår.

2.2 Scenariobeskrivning
I denna rapport används pölbrand samt jetflamma som dimensionerande scenario för följande
strålningsberäkningar. Val av dimensionerande scenario följer grundar sig i bedömningen att det är
olycka med brandfarlig vätska och gas som bidrar till den höga individrisken närmast spårområdet, se
PM Risk. Pölbrand eller jetflamma antas ske till följd av utsläpp av brandfarlig vätska eller gas vid en
tankvagnsolycka.

2.3 Förutsättningar
Vid beräkningar har utbredning av vätskepöl antagits begränsad till Västkustbanans yttersta spår
vilket är det konsekvensavstånd som riskanalys för aktuellt område [1] hänvisar till. En
känslighetsanalys har även utförts där antagandet gjorts att pölen rinner ända ut till kanten av
spårområdet, bullerskärm i figur 1. Pölens radie har adderats till avståndet mellan pölkant och fasad
för att få avståndet till pölens centrum. Avståndet från pölens centrum till byggnadens fasad är det
avstånd som använts i strålningsberäkningarna.
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2.4 Dimensionerande kriterier
I BBR anges att acceptabel strålningsnivå mot byggnader bör understiga 15 kW/m2 i minst 30
minuter utan att särskilda åtgärder vidtas [2]. Om strålningsnivån understiger 15 kW/m2 anses
byggnaden således klara strålningskravet. Kritisk strålningsnivå för människor som vistas i
byggnaden är 10 kW/m2. Denna strålningsnivå är endast acceptabel under kort tid (upp till 5
sekunder) [3].

3

Teori

Strålningen som träffar en yta är beroende av strålningen som avges från branden samt hur stor del av
den emitterade strålningen som når den mottagande ytan eller punkten. Strålningen från flamman kan
beräknas med olika metoder beroende på typ av flamma. För beräkningar av en pölbrand i denna
rapport har metoden enligt FOA [4] använts (metod 1). Som känslighetsanalys har ytterligare en
metod använts (metod 2). Metod 2 beräknar strålningen i sämsta punkten på fasaden, dvs. mitt på
fasaden. För beräkningar av en jetflamma (metod 3), har metod 1 använts samt datorprogrammet
gasol [5]. Respektive metod beskrivs nedan.

3.1 Metod 1 (enligt FOA)
I denna beräkningsmetod approximeras flammans geometri med en cylinder.
Flammans diameter df antas vara lika stor som pölens diameter (dp). Strålningen beror till stor del på
flamhöjden hf som beräknas enligt ekvationen nedan förutsatt att kriteriet 0,8 < hf/df < 4 är uppfyllt
och att vindens påverkan ej beaktas.
ℎ𝑓 = 𝑑𝑝 ∙ 42 [𝜌

𝑏’
]
√𝑔∙ 𝑑𝑝

0,61

𝑚

Ekv. 1

där
b’ = Förbränningshastighet per ytenhet vid pölbrand: för bensin 0,048 (kg/m2s)
ρ = Luftens densitet (1,29 kg/m3)
g = Tyngdacceleration (9,81 m/s2)
dp = Pöldiameter (m)

Efter att flamhöjden är känd kan utgående strålning per ytenhet för pölbranden beräknas:
0,35∙𝑏′ ∙ℎ𝑐
𝑓 /𝑑𝑓

𝑃1 = 1+4∙ℎ

𝑊/𝑚2

Ekv. 2

där:
P1 = Utgående strålning (W/m2)
hc = Energivärde: för bensin 44,7 (MJ/ kg)
df = Flamdiameter (m)
Synfaktor
Vinkelkoefficienten för ett horisontellt respektive vertikalt bestrålat plan beräknas enligt
ekvationerna nedan. Beteckningar på parametrar som används visas i figur 3.
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Figur 3. Parametrar som används vid beräkning av synfaktorn då flamman approximeras som en
cylinder.
1

𝑥 +1

𝐹ℎ = [𝑡𝑎𝑛−1 √ 𝑟 −
𝜋
𝑥 −1

𝑥𝑟 −1+ℎ𝑟2

𝑟

1

1

𝐹𝑣 = 𝜋 [𝑥 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑟

ℎ𝑟
√𝑥𝑟2 −1

√𝐴𝐵

)+

𝑡𝑎𝑛−1 √

(𝑥𝑟 −1)𝐴
]
(𝑥𝑟 +1)𝐵

ℎ𝑟 (𝐴−2𝑥𝑟 )
−1 (𝑥𝑟 −1)𝐴
𝑡𝑎𝑛
√(𝑥 +1)𝐵
𝑥𝑟 √𝐴𝐵
𝑟

Ekv. 3

ℎ

𝑥 −1

− 𝑥𝑟 𝑡𝑎𝑛−1 √𝑥𝑟 +1]
𝑟

𝑟

Ekv. 4

där
𝐴 = (𝑥𝑟 + 1)2 + ℎ𝑟2
𝐵 = (𝑥𝑟 − 1)2 + ℎ𝑟2
ℎ𝑟 = ℎ/𝑟
𝑥𝑟 = 𝑥/𝑟
Den maximala synfaktorn beräknas med sambandet nedan.
𝐹𝑚𝑎𝑥 = √𝐹ℎ2 + 𝐹𝑣2

Ekv. 5

Värmestrålningen från en yta A2 som faller in mot en yta A1 på ett visst avstånd kan nu
beskrivas med följande ekvation:
𝑃12 = 𝑃1 ∙ 𝜏1 ∙ 𝐹𝑚𝑎𝑥

Ekv. 6

där:
P12
P1
Fmax
τ

Infallande strålning från A2 till A1 (W/m2)
Strålningen från ytan A2 (kW/m2)
Vinkelkoefficienten för A2 mot A1
Transmissionsförmågan. Denna antas vara lika med 1 i beräkningarna vilket ger ett
konservativt svar.
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3.2 Metod 2
I denna beräkningsmetod approximeras flamman som en rektangel med bredd och höjd motsvarande
flammans diameter och höjd. För att kunna beräkna hur stor den infallande strålningen blir mot
fasaden måste först följande beräknas: brandeffekt, flammans höjd och synfaktorn.
Brandeffekt
Brandeffekten beräknas med följande samband [5]:

   A    H c
Q  m

Ekv. 7

där

Q
m 



totala avgivna värmeeffekten vid förbränning (kW)
förbränningshastighet (kg/m2s) för bensin: 0,055 kg/m2s
förbränningseffektiviteten (oftast ca 0,7) [6]

H c bränslets förbränningsvärme (kJ/kg) för bensin: 43,7MJ/kg
A

den yta som omfattas av branden (m2)

Flamhöjd
Flamhöjden Hf beräknas med följande ekvation:

 2 / 5  1,02D (m)
Hf  0,235Q

Ekv. 8

där D är flammans diameter som beräknas ur den cirkulära pölens area A.
Flamtemperatur
Flamtemperaturen Tf är medeltemperaturen i flamman. Temperaturen i flammans centrum varierar
mellan 700-1200C. Normalt varierar dock temperaturen kring flammans topp mellan 500-600C. I
beräkningarna görs därför antagandet att medeltemperaturen i flamman är 850C. Detta antagande
verifieras inte vidare då detta värde och beräkningsmetod ger mer konservativa strålningsnivåer än
metoden enligt FOA.
Synfaktor
Synfaktorn  anger hur stor andel av den emitterade strålningen som träffar en mottagande yta.
För att kunna beräkna synfaktorn måste värmekällans geometri och avståndet mellan värmekällan och
den aktuella mottagningspunkten vara känt. Beroende på hur förhållandet mellan värmekällan och
mottagningspunkten ser ut används olika uttryck. Följande formel tillämpas för att beräkna strålning
mellan en parallell yta och en punkt:

1  2 

där
X
Y
a
b
c

1
2


 Y
 X
tan 1 

2
2

 1 X
 1 X


 X
Y
tan 1 

2
1 Y 2

 1 Y

a/c
b/c
höjden på ytan
bredden på ytan
avståndet från ytan till punkten
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Vid beräkning av strålningen från en yta till en punkt ligger punkten i en hörna av den strålande ytan
enligt figur 4.

Figur 4. Rektangulär strålningsyta för beräkning av synfaktorer mellan parallella ytor
Gemensam synfaktor för punkt med högst strålningsnivå (mitt på fasaden) beräknas genom
tillämpning av den algebraiska additionslagen för synfaktorer enligt princip i figur 5. Om yta A, B, C
och D har samma storlek är den mest kritiska punkten längs linje c.

Yta 1

Yta/punkt 2

c

(1-2) = (A1,2) + (B1,2 )+ (C1,2) + (D(1,2)

Figur 5. Tillämpning av additionslagen för att beräkna synfaktorn från yta 1 (A,B,C och D) till punkt
2 angiven i bild.
Infallande strålning fås genom följande samband:
q1-2" = E   1-2 (kW/m2)

Ekv. 10

där
E
emitterad strålning
 1-2 synfaktor (-)

(kW/m2)

Den strålning som branden avger kan beräknas genom följande formel:
E    T 4

Ekv. 11
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där



T

emissionstal (varierar mellan 0-1)
Stefan-Boltzmanns konstant = 5,67 x 10-8 W/m2K4
Flammans medeltemperatur i K

Emissionstalet varierar med en kropps temperatur och materialets egenskaper och anger hur effektiv
strålningskällan är. Konservativt antas emissionstalet för flamman vara 1.
Strålningsberäkningar görs med handberäkningsmetod enligt FOA [4] med bensin som
dimensionerade ämne för farligt godstransport.

Metod 3 (Jetflamma)
I denna beräkningsmetod beräknas värmestrålningen från en jetflamma, vilken kan uppstå vid en
tankvagnsolycka med gasol. Jetflamman kan uppstå horisontellt eller vertikalt beroende på om
utsläppet sker i tvåfasutströmning respektive i gasfas. Längden på den horisontella flamman beräknas
enligt FOA med ekvation 12 samt 14-16. För den vertikala jetflamman utförs beräkningar på längden
i programmet Gasol från Räddningsverket [5].
Det som främst påverkar jetflammans längd är storleken på läckagehålet, jetflamman blir längre med
ökad håldiameter, samt i vilken fas utsläppet sker. Utsläppsvinkeln samt vinden påverkar riktningen
på jetflamman och tankstorleken påverkar främst utsläppstiden.
Värmestrålningen beräknas enligt metod 1 (enligt FOA), där flammans geometri approximeras med
en liggande eller stående cylinder och är helt beroende av jetflammans längd, i vilken vinkel mot
samt på vilket avstånd från fasaden utsläppet sker. Gasoltanken antas befinna 24 meter från
byggnaden. Känslighetsanalys har även genomförts då gasoltanken är 16 meter från fasaden för de
scenarier när gasoltanken är placerad precis intill bullerskärm. Gasoltanken antas inte befinna sig
närmare byggnaden än 16 meter då detta är kortaste avstånd från spårområde till fasad. Däremot kan
flamman sträcka sig över och förbi skyddsmuren beroende på var olyckan sker i förhållande till
denna och byggnaden samt var hålet i tanken uppstår varför en känslighetsanalys görs med
beräkningar på sträckan två meter.
Längden på den vertikala jetflamman beräknas med programmet Gasol [5] och värmestrålningen
med ekvation 3-6 och 13 enligt metod 1. För att beräkna värmestrålningen från den horisontella
jetflamman beräknas flammans längd och diameter genom beräkningar av tanktryck i hålets nivå,
massflöde, rörelsemängdsflöde, massandel (enligt FOA).
Hålstorleken väljs efter rekommendation i programmet Gasol [5] där det antas att ett hål i en tank
kan bli ett par centimeter och att större hål i regel medför att tanken rämnar. En känslighetsanalys
görs med hålstorlekarna 0.1, 0.5, 1 och 3 centimeter för att se hur olika hålstorlek påverkar
strålningen. Att göra beräkningar för större hål än 3 centimeter bedöms ej nödvändigt eftersom
tanken i regel rämnar vid ca 2 centimeter [5].
Nedan presenteras de ekvationer som används vid beräkningar.
Värmestrålningen
Värmestrålningen beräknas enligt metod 1 ekv. 3-6. Där jetflamman approximeras till att ha formen
av en cylinder med längden/höjden Lf och diametern djf. Detta enligt FOA’s rekommendationer att
välja dubbla värdet av utstrålningen från jetflamman jämfört med en icke sotande pölbrand.
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Flamlängd
Flamlängden Lf (m) beräknas som avståndet till stökiometrisk koncentration.
𝐿𝑓 = 𝑥 =

5,95𝑄 1
∙
√𝐹𝜌𝑎 𝑌

där
𝑥
𝑄
𝐹
𝜌𝑎
𝑌

Ekv. 12

avståndet till stökiometrisk koncentration (m)
massflödet (kg/s)
rörelsemängdsflödet, dragkraften i jetstrålen (N)
luftens densitet: 1,29 (kg/m3)
koncentration i massandelar

Flamdiameter
Jetflamdiametern djf (m) beräknas som avståndet i sidled till stökiometrisk koncentration.
𝑑𝑗𝑓 = 0,15𝐿𝑓

Ekv. 13

Tanktryck i hålets nivå
𝑔∆𝐻
𝑃0 =
+ 𝑃𝑇

Ekv. 14

𝑣𝑓

där
𝑔
∆𝐻
𝑃𝑇

gravitationskonstanten 9,81 (m/s2)
nivåskillnad mellan utsläppsöppning och övre vätskeyta i tank (m)
tryck vid övre vätskenivå i tank (N/m2)

Massflöde
Massflödet Q (kg/s) beräknas med följande samband
2(𝑃0 −𝑃𝑎 )
𝑣𝑓

𝑄 = 𝐶𝑑 𝐴√
där
𝐶𝑑
𝐴
𝑃𝑎
𝑣𝑓

Ekv. 15

kontraktionsfaktorn: 0,5 (utifrån intryckt hål)
hålets tvärsnittsarea (m2)
atmosfärstryck (N/m2)
specifik volym hos vätskefas (m3/kg)

Rörelsemängdsflöde
Rörelsemängdsflödet F (N) beräknas enligt
𝐹=

𝑄 2 𝑣𝑓

Ekv. 16

𝐶𝑑 𝐴

Massandel
Massandelen Y beräknas med hjälp av volymandelar vid stökiometrisk koncentration j st och den
relativa densiteten i förhållande till luft r’g,a.
𝑟′

𝑔,𝑎
𝑌 = 𝑗𝑠𝑡 ∙ 1−𝑗

Ekv. 17

𝑠𝑡

där
𝑗𝑠𝑡
𝑟′𝑔,𝑎

för gasol 0,04 (-)
för gasol 1,50 (-)
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Utstrålning från jetflamman
Utstrålning från jetflamman P (W/m2) beräknas som dubbla värdet (enligt FOA) av utstrålningen
jämfört med en icke sotande pölbrand med diametern 1 meter.
𝑃 =2∙

0,35𝑏′ ℎ𝑐
1+4ℎ𝑓 ⁄𝑑𝑓

Ekv. 18

där
𝑏′
förbränningshastighet per ytenhet: för gasol 0,13 (kg/m2s)
ℎ𝑐
energivärde: för gasol 46,5 (MJ/kg)
ℎ𝑓
flammans höjd vid pölbrand: beräknas enligt ekv. 1 till 5,16 (m)
𝑑𝑓
flammans diameter vid pölbrand: pölens diameter 1 (m)
Vilket ger: P = 196 kW/m2.
Temperatur
Temperaturen T (K) som motsvarar utstrålningen beräknas ur ekvation 11 med antagandet om att
strålningen sker från en svart kropp, vilket ger: T=1360 K. Detta är en konservativt beräknad
medeltemperatur i jetflamman, temperaturen antas vara något högre i flammans centrum och något
lägre längst fram i flamspetsen.
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Beräkningar och resultat

4.1 Beräkningar
Strålningsberäkningar har genomförts för hand med metod enligt FOA [4] (se avsnitt 3 Teori) samt
med datorprogrammet gasol [6] med bensin som dimensionerade ämne för pölbrand och gasol för
jetflamma båda vid farligt godstransport. Beräkningar har gjorts för pölbränder med storlekarna 50
m2 (liten), 200 m2 (mellanstor) samt 400 m2 (stor). Indata för metod 1 och 2 beskrivs i tabell 1 och 2
nedan.
För beräkningar av strålningsnivå mot fasad för metod 1 och 2 har avståndet mellan Västkustbanans
yttersta spår till fasad använts, vilket uppgår till 24 meter. En känslighetsanalys har även genomförts
där pölen sprider sig mot byggnaden och hela vägen till bullerskärm, se figur 1. I känslighetsanalysen
är avståndet 16 meter från byggnaden.
Tabell 1. Indata för strålningsberäkning metod 1 (beräknad med hjälp av ekvation 1).

Pölstorlek (m2)
50
200
400

Pöldiameter (m)
8
16
23

Flamhöjd (m)
12
19
25

Tabell 2. Indata för strålningsberäkning metod 2 (beräknad med hjälp av ekvation 7 och 8).

Pölstorlek (m2)
50
200
400

Brandeffekt (kW)
84123
336490
672980

Flamdiameter (m)
8
16
23

Flamhöjd (m)
14
22
27

4.2 Resultat
Resultat för respektive pölstorlek och avstånd redovisas i tabellerna nedan. Tabell 1 redovisar resultat
från beräkningar enligt FOA (metod 1). I tabell 2 visas resultat från känslighetsanalys med metod 2.
Värdet på strålningsnivån i denna tabell är beräknat på en punkt mitt i fasaden, det vill säga den
sämsta punkten. För jetflamman redovisas resultat med avseende på läckagehålets diameter för
horisontell respektive vertikal jetflamma i tabell 5 respektive tabell 6.
Tabell 3. Resultat för metod 1. Strålningsnivå som funktion av pölarea och avstånd.

Pölstorlek
(m2)

Infallande strålning
(kW/m2) vid pölkant
24 meter från fasad

Infallande strålning
(kW/m2) vid pölkant
16 meter från fasad

50
200
400

4,2
12,2
19,3

7,8
19,8
29,1

Infallande strålning
(kW/m2) vid pölkant
16 meter från fasad
och 3 meters mur
6,7
15,6
21,8

Tabell 4. Resultat för metod 2. Strålningsnivå mot en punkt mitt på fasaden som funktion av pölarea. *Avstånd
till pölkant = avstånd till vägkant.

Pölstorlek
(m2)

Infallande strålning
(kW/ m2) vid pölkant
24 meter från fasad

Infallande strålning
(kW/ m2) vid pölkant
16 meter från fasad

50
200
400

3,9
8,8
12,1

7,3
14,5
18,5
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Beräkningarna för strålningsnivåerna på avståndet 24 meter (yttersta spår till fasad) visar att
strålningen uppgår som mest till ca 19 kW/m2 mot den sämsta punkten i fasaden. Om pölen rinner ut
ända till bullerplanket och avståndet från pölkanten till fasaden sätts till 16 meter blir den infallande
strålningen maximalt ca 29 kW/m2. Med en 3 meter hög mur eller strålningsskärm infallande
strålning maximalt ca 22 kW/m2. Strålningsnivåerna överstiger därmed gränsvärdet för strålningsnivå
mot byggnader (15 kW/m2) samt för människor som vistas i byggnaden (10 kW/m2).
Tabell 5. Resultat värmestrålning för horisontell jetflamma parallellt med fasaden på avstånden 24, 16 och 2
meter.

Håldiameter
(mm)
1
5
10
30

Jetflammans
längd (m)
1,3
6,3
12,7
38

Jetflammans
diameter (m)
0,2
0,9
2
2,8

Strålning (kW/m2)
på avståndet 24 m
0,0
0,6
2,2
10,7

Strålning (kW/m2)
på avståndet 16 m
0,0
1,3
4,2
16,4

Strålning (kW/m2)
på avståndet 2 m
2,9
21,4
37,1
69,3

Tabell 6. Resultat värmestrålning för vertikal jetflamma parallellt med fasaden på avstånden 24, 16 och 2
meter.

Håldiameter
(mm)
1
5
10
30

4.3

Jetflammans
längd (m)
0,5
2,3
4,6
13,9

Jetflammans
diameter (m)
0,08
0,35
0,70
2,1

Strålning (kW/m2)
på avståndet 24 m
0,0
0,2
0,9
6,4

Strålning (kW/m2)
på avståndet 16 m
0,0
0,5
1,9
11,8

Strålning (kW/m2)
på avståndet 2 m
1,3
17,0
34,7
68,7

Utvärdering av resultaten

Beräkningar visar att infallande strålning mot fasad vid pölbrand på 200 m2 (mellanstor) och 400 m2
(stor) överstiger 15 kW/m2 , vilken är den strålningsnivå som accepteras utan åtgärder. Åtgärder
måste därför vidtas. Trots konservativa antaganden hamnar strålningsnivån för samtliga pölstorlekar
med god marginal under strålningsnivån som ett glas i klass EW 30 klarar (ca 22 kW/m2). För
jetflamman visar beräkningar att jetflammans längd och därmed den infallande strålningen ökar med
ökad håldiameter. Då håldiametern endast kan uppnå ett par centimeter utan att tanken rämnar
understigs strålningsnivån med god marginal för ett glas i klass EW 30. Känslighetsanalysen visar att
glaset även klarar en strålning på två meters avstånd då håldiametern är tre centimeter.
Glas i klass EW reducerar strålningsnivån med 90% och ger därför en maximal strålningsnivå på ca
2,9 kW/m2 för pölbrand och 6,9 kW/m2 för jetflamma 2 meter från fasad. Detta innebär att
strålningsnivån understiger den kritiska nivån för utrymmande (10 kW/m2) i samtliga utrymmen som
angränsar till fasad.
Även i det fall en pölbrand sprider sig till kanten på spårområdet (bullerskärm) understiger
strålningsnivåerna gränsvärdet för EW 30 glas samt kritisk nivå för utrymmande.
Utförs glas i fasad i brandteknisk klass EW 30 kan utrymning ske under betryggande förhållanden,
vilket uppfyller intentionerna i detaljplanen.
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Slutsats

Beräkningar visar att infallande strålning i byggnaden trots konservativa antaganden med god
marginal understiger 10 kW/m2 och inte bidrar till brandspridning, förutsatt att fönster utförs i lägst
brandteknisk klass EW 30. Resultaten visar även att fasad bör utformas obrännbar eftersom kritisk
strålningsnivå mot byggnad (15 kW/m2) överstigs. Detta anses uppfylla intentionerna med trygg
utrymning och skydds mot brandspridning till byggnad som redovisas i detaljplanen.
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