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Inom ett område mellan Huvudstagatan och Ankdammsgatan undersöks möjligheten att uppföra ny 
bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse. Det aktuella området ligger i anslutning till 
Mälarbanans sträckning genom Huvudsta i Solna kommun (se figur 1). 

 

Figur 1. Aktuellt område inklusive den närmaste omgivningen. Läge för aktuellt planområde inringat.  
(källa kartbild: eniro.se). 

Med anledning av planområdets närhet till Mälarbanan har Brandskyddslaget fått i uppdrag att 
utreda möjliga risker som kan påverka den tänkta exploateringen. 

Syftet med utredningen är att utreda möjliga risker och vid behov föreslå åtgärder för hur riskerna 
bör hanteras för att en acceptabel säkerhet ska uppnås inom det aktuella området.  
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Utredningen omfattar endast plötsliga, oväntade och oplanerade händelser med akuta konsekvenser 
för liv och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte 
tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller, elektromagnetiska fält eller miljöfarliga 
utsläpp. 

 

Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) /1/ skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med 
hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst av olika olyckor. 

Länsstyrelsen i Stockholms Län har tagit fram riktlinjer för hur risker från transporter med farligt gods 
på väg och järnväg ska hanteras vid exploatering av ny bebyggelse /2/. I vilken utsträckning och på 
vilket sätt riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget. 

I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen rekommendationer för skyddsavstånd till olika verksamheter 
(se figur 2).  

 

Zon A, 0-30 meter Zon B, 30-50 meter Zon C, > 50 meter 

G 
 
L 
P 
T 

Drivmedelsförsörjning 
(obemannad) 
Odling och djurhållning 
Parkering (ytparkering) 
Trafik 

E 
G 
 
J 
K 
N 
P 
 
Z 

Tekniska anläggningar 
Drivmedelsförsörjning 
(bemannad) 
Industri 
Kontor 
Friluftsliv och camping 
Parkering  
(övrig parkering) 
Verksamheter 

B 
C 
D 
H 
O 
R 
S 

Bostäder 
Centrum 
Vård 
Detaljhandel 
Tillfällig vistelse 
Besöksanläggningar 
Skola 

 

Figur 2. Rekommenderade skyddsavstånd mellan järnväg och olika typer av markanvändning. 

Avstånden i figuren mäts från närmaste spårmitt. Avsteg från rekommenderade skyddsavstånd kan 
vara möjligt, vilket i så fall behöver visas med en riskanalys. Riskerna ska alltid analyseras vid 
exploatering inom 150 meter från en riskkälla. 

Intill järnväg för farligt gods rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd på minst 30 meter. Vidare 
gäller att byggnadstekniska åtgärder ska vidtas för byggnader inom minst 30 meter från järnvägen.  

 

Inom det studerade området planeras två nya bostadsbyggnader med varierande höjd där den ena 
byggnaden föreslås med 6 våningar och den andra föreslås med 10 våningar (se figur 3). Byggnaderna 
sammanbinds med en enplansbyggnad som inrymmer cykel- och miljörum.  
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Befintlig byggnad utmed Huvudstagatan har en lågdel närmast gatan. Lågdelen byggs på med ett 
våningsplan. I påbyggnaden planeras verksamhetslokaler. Påbyggnaden dras in något så att en 
torgyta skapas söder om byggnaden. Torgytan planeras utan fast inredning (dvs. inga bänkar eller 
dylikt). 

 

Figur 3. Planerad ny bebyggelse inom studerat område (ÅWL Arkitekter, 2022-09-09). Gråa byggnader är 
befintliga. 
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Figur 4. Sektion genom Mälarbanan (t.v.) och planområdet (t.h.) (Lindberg Stenberg arkitekter, 2021-04-13). 

Höjdskillnaderna inom området är markanta vilket innebär att bebyggelsen kommer att uppföras 
med ett par våningar i souterräng (se figur 5).  

 

 

Figur 5. Vy från söder (Lindberg Stenberg arkitekter, 2022-09-19). 
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I det aktuella områdets närhet har Mälarbanan identifierats som enda riskkälla som kan påverka 
risknivån inom studerat område. Övriga riskkällor (bensinstationer, transportleder för farligt gods 
etc.) ligger tillräckligt långt från området för att inte påverka risknivån.  

Mälarbanan består idag av två spår förbi området. Planer finns på att bygga ut Mälarbanan med 
ytterligare två spår för att öka kapaciteten på banan. Arbetet med järnvägsplan för detta pågår. Solna 
stad har också påbörjat arbetet med en detaljplan för Mälarbanans utbyggnad genom Solna. 
Detaljplanen var ute på samråd under våren 2021. Utbyggnaden av Mälarbanan innebär att delar av 
banan kommer att däckas över. I höjd med aktuellt område planeras en ny station och spåren 
kommer där att ligga i öppet läge. 

Det prognostiserade trafiken på aktuell del av Mälarbanan 2040 visar ett flöde på 388 tåg per dygn, 
en ökning med ca 170 tåg per dygn jämfört med 2010. 

Järnvägen ligger i skärning förbi området, höjdskillnaden är ca 8 meter (se figur 4). Det är troligt att 
det kommer bli nödvändigt med bullerplank utmed järnvägen. Höjdskillnaden mellan spårområde 
och överkant bullerplank blir då ca 11 meter. 

Avståndet mellan närmaste spår (vid utbyggd järnväg) och planerade nya byggnader är 25 meter. 

Risker kopplade till järnvägstrafik är framförallt urspårning, tågbrand och olycka med farligt gods. 
Höjdskillnaden innebär att risken för urspårning elimineras samt att effekten av både brand och 
farligt godsolyckor minskar. Höjdskillnaden tar dock inte bort all möjlig påverkan vid en olycka, 
framför allt är det olyckor som leder till explosion samt läckage av gas som ändå kan påverka stora 
områden. Det kan heller inte uteslutas att en brand kan komma att påverka den planerade 
bebyggelsen, men påverkan blir sannolikt liten med hänsyn till att bebyggelsen planeras 25 meter 
eller mer från närmaste framtida spår. 

Risker kopplade till tågbrand och olycka med farligt gods behöver utredas vidare som underlag till 
beslut av åtgärder. En sådan vidare utredning redovisas i avsnitt 4.2. Det har inte genomförts någon 
specifik analys för aktuellt planområde. Den vidare utredningen baseras på tidigare genomförda 
utredningar av Mälarbanan, vilka bedöms vara relevanta att utgå från även för det aktuella 
planområdet. 

 
I samband med planarbetet med järnvägsplanen och detaljplanen för utbyggnaden av Mälarbanan 
inom Solna /3, 4/ har risker kopplade till trafiken på järnvägen utretts /5, 6/. Samhällsrisknivån har 
beräknats för tre delsträckor eftersom förutsättningarna utmed hela sträckan inom Solna varierar. 
Beräkningar har genomförts för följande delsträckor: 

- tråglösning i den västra delen förbi Solna Business park 
- överdäckningen vid Huvudsta  
- öppet läge i den östra delen.  

Aktuellt planområde ligger utmed den öppna östra delen 

Den beräknade samhällsrisken för den östra delen av Mälarbanan inom Solna redovisas i figur 6. 
Individrisknivån för Mälarbanan i öppet läge redovisas i figur 7. 
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Figur 6. Samhällsrisk utmed Mälarbanan, sträckan Tomteboda-Huvudsta /5/. 

 

 

Figur 7. Beräknad individrisk utmed spår i öppet läge /6/. 

 

 
Det aktuella bebyggelseförslaget innebär att byggnaderna placeras som minst ca 25 meter från 
närmaste framtida spår på Mälarbanan. Det innebär att avsteg görs från rekommenderat 
skyddsavstånd på 50 meter till bostäder samt 30 meter bebyggelsefritt.  

Den befintliga höjdskillnaden är mycket positiv ur risksynpunkt och kommer att ha en reducerande 
effekt på flera av olycksscenarierna. 



 

Uppdragsnamn:   Albygård, Huvudsta   Datum:   2022-10-14   Uppdragsnummer:   502053   Sida:   7 av 13 

Höjdskillnaden innebär också att planområdet bedöms få en mycket begränsad påverkan på själva 
Mälarbanan. Höjdskillnaden utgör redan idag en begränsning för en eventuell framtida 
utbyggnad/breddning av Mälarbanan och innebär även en risk för resenärer i samband med 
urspårning. När det gäller dessa aspekter utgör således inte den planerade bebyggelsen någon 
påverkan på Mälarbanan som riksintresse, trots att avsteg görs från rekommenderade 
skyddsavstånd. 

Utifrån genomförda riskberäkningar (se figur 6 och 7) konstateras att individrisknivån för planerad 
bebyggelse, inklusive påbyggnaden, är acceptabel. Samhällsrisken däremot ligger mellan 
kriteriegränserna (området benämns ALARP1) vilket innebär att åtgärder för att sänka risknivån ska 
vidtas om de är rimliga och möjliga. Det innebär att säkerhetshöjande åtgärder bör vidtas i den 
utsträckning det bedöms rimligt för det aktuella planområdet. 

Vid beräkning av samhällsrisken har inte aktuellt planområde beaktats eftersom projektet var i ett så 
tidigt skede när utredningarna genomfördes. Beräkningarna är dock genomförda för en sträcka på 
1 km och påverkan på omgivande bebyggelse är inkluderad. Bebyggelsen utmed sträckan är redan 
idag delvis mycket tät. Aktuellt planområde medför en ökad persontäthet nära Mälarbanan men 
exploateringen är inte så omfattande att risknivån förväntas öka i betydande omfattning. Tidigare 
genomförda beräkningar för Mälarbanan bedöms därför vara relevanta att tillämpa även för det 
aktuella planområdet. 

I avsnitt 5 redovisas ett resonemang kring lämpliga åtgärder för den planerade bebyggelsen utifrån 
beräknad risknivå. 

 

 

 
Vid lokalisering av ny bebyggelse i ett utsatt område bör man alltid sträva efter att placera 
bebyggelsen på ett tillräckligt stort avstånd från eventuella störningskällor. Länsstyrelsens 
rekommenderade skyddsavstånd (se figur 2) bör användas som riktvärden för placering av 
verksamheter. 

Normalt innebär uppfyllande av Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd att ytterligare 
säkerhetshöjande åtgärder inte behöver vidtas. 

Vid bebyggelse som inte uppfyller de rekommenderade skyddsavstånden kommer kompletterande 
byggnadstekniska åtgärder generellt behöva vidtas. Omfattningen av åtgärderna är beroende av hur 
mycket skyddsavstånden underskrids samt vilka olycksrisker som behöver beaktas. 

Även obebyggda ytor i närheten av en riskkälla behöver utformas med hänsyn tagen till riskpåverkan. 

 
Nya byggnader planeras som minst ca 25 meter från närmaste framtida spårmitt. Befintlig byggnad 
ligger 18 meter från närmaste spårmitt. Rekommenderat skyddsavstånd till stadigvarande vistelse är 
30 meter. Den stora höjdskillnaden innebär att påverkan från vissa olycksscenarier elimineras 
(urspårning) eller reduceras (t.ex. spridning av tunga gaser, brand). Avsteget bör därför kunna 
accepteras utan att människor utsätts för oacceptabla risker.  

 

1 As Low as Reasonably Practicable 
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Bedömningen gäller även påbyggnadsdelen eftersom den planeras inrymma kontor där människor är 
pigga och vakna och snabbt kan uppfatta faran och sätta sig i säkerhet. Kompletterande åtgärder 
kan dock vara nödvändiga för att kompensera för den ökade risk som placeringen av byggnaden nära 
järnvägen innebär. 

Inga ytor för stadigvarande vistelse planeras utomhus inom den del av planområdet som ligger 
närmast Mälarbanan. Gårdsyta placeras delvis skyddad bakom den planerade bebyggelsen. Gator 
samt gång- och cykelvägar räknas inte som stadigvarande vistelse. Torgytan som planeras i 
planområdets östra del utformas utan parkbänkar eller iordninggjorda vistelseytor. 

 
Enligt ovan innebär föreslagen bebyggelse att de rekommenderade skyddsavstånd som redovisas i 
avsnitt 2 underskrids. Enligt tidigare genomförda beräkningar är risknivån i området så hög att 
åtgärder ska vidtas. För att reducera risknivån behöver kompletterande byggnadstekniska åtgärder 
vidtas. Nedan redovisas diskussioner kring behovet av åtgärder. 

 

Utrymningsstrategin för bebyggelse i anslutning till en riskkälla kan behöva beakta möjliga externa 
olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar behöver dimensioneras och utformas så att utrymning 
kan ske tillfredställande även vid en olycka på angränsande riskkällor (järnväg, farligt godsled, farlig 
verksamhet). 

Ovanstående innebär att ny bebyggelse inom planområdet som vetter direkt mot Mälarbanan (d.v.s. 
ingen framförliggande bebyggelse eller avskärmning) och som inte uppfyller Länsstyrelsens 
rekommenderade skyddsavstånd (30 meter kontor, 50 meter bostäder) ska utformas med åtminstone 
en utrymningsväg som inte mynnar direkt mot Mälarbanan. 

Det rekommenderas att denna utrymningsväg utgörs av ”normal” entré för att på så sätt ta hänsyn 
till personers benägenhet att utrymma samma väg som de kom in. Om huvudentréer skulle planeras 
mot riskkällan så är det viktigt att utrymningsvägarna bort från riskkällan är lätta att identifiera och 
nyttja. Trapphus som mynnar mot riskkällan bör utföras genomgående så att utrymning möjliggörs 
bort från riskkällan. 

Utrymning via fönster med räddningstjänstens stegutrustning uppfyller inte syftet med ovanstående 
åtgärdsförslag. Vidare bör det beaktas att om utrymningsstrategin från byggnader utformas med 
tillgång till enbart utrymningsvägar, som utgörs av trapphus som vetter mot riskkällan, så behöver 
fasaden mot riskkällan utformas så att strålningsnivån på utrymmande inte överstiger 2,5 kW/m2 vid 
ett brandscenario med brännbara gaser eller brandfarliga vätskor. Det föreslås att åtgärden anges 
som krav i detaljplan, se avsnitt 5.3. 

 

För att minska sannolikheten att en brand (olycka med brännbar gas, brandfarlig vätska m.m.) sprider 
sig in i byggnader nära riskkällan innan människor i byggnaden har hunnit utrymma kan fasader som 
vetter mot riskkällan utföras i material som förhindrar brandspridning in i byggnaden under den tid 
det tar att utrymma. Som ett riktvärde bör brandspridning begränsas i åtminstone 30 minuter för att 
säkerställa utrymningen. Hur omfattande kraven behöver vara för att erhålla skydd mot 
brandspridning är beroende av avståndet mellan byggnad och riskkälla. Nivåskillnader och 
framförliggande bebyggelse och barriärer behöver också beaktas. 
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Exempelvis kan väggar utföras i obrännbart material eller med konstruktioner som uppfyller 
brandteknisk avskiljning avseende täthet och isolering. Krav på att förhindra brandspridning gäller 
även fönster och glaspartier. Exempelvis kan fönster utföras så att de är intakta och sitter kvar under 
hela brandförloppet genom att använda brandklassade, härdade eller laminerade glas. 

En stor pölbrand på järnvägen kan medföra hög värmestrålning som eventuellt kan leda till 
antändning av byggnader inom ca 30 meter från spåret. Höjdskillnaden kommer dock innebära en 
dämpande effekt på infallande värmestrålning. Vid olycka med brännbar gas kan brandspridning in i 
byggnader ske på större avstånd än 30 meter. Sådana bränder är kortvariga. Scenarier som leder till 
läckage av brännbar gas innebär enligt tidigare genomförda analyser ett relativt stort bidrag till 
risknivån och åtgärder för att hantera denna risk bör vidtas. 

I bilaga 1 redovisas en fördjupad utredning avseende strålningspåverkan från pölbrand (utläckt 
vätska) samt godsvagnsbrand på Mälarbanan. Beräkningarna visar att förväntad strålning kommer 
att understiga kritisk strålningsnivå (15 kW/m2) med god marginal. Med hänsyn till risken för 
pölbrand och godsvagnsbrand bedöms därmed inget behov av åtgärder föreligga. Dock innebär även 
gasmolnsexplosion och BLEVE risk för yttre brandpåverkan. Denna är dock mycket kortvarig. För att 
hantera den risken rekommenderas att fasader som vetter direkt mot Mälarbanan (d.v.s. ingen 
framförliggande bebyggelse eller avskärmning) utförs i obrännbart material alternativt med 
konstruktioner som motsvarar lägst brandteknisk klass EI 30. Fönster i dessa fasader bör utföras så 
att de klarar en temperatur på minst 300 grader i 30 minuter. Åtgärdsförslaget gäller för ny 
bebyggelse som inte uppfyller Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd (30 m kontor, 50 m 
bostäder).  

Det är tillåtet att utföra aktuella fönster öppningsbara. Bedömningen utgår från en sammanvägning 
av risknivån samt att sannolikheten uppskattas vara låg för att fönster är öppna under längre tid. Det 
ska observeras att krav på brandklassade fönster enligt BBR generellt innebär att fönstren endast får 
vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande för att möjliggöra underhåll och rengöring. Det 
är därför väsentligt att det framgår i detaljplan eller i planbeskrivning att aktuella fönster tillåts vara 
öppningsbara även utan verktyg, nyckel eller liknande. Om detta inte framgår finns risk för att det i 
byggprocessen uppstår problem om krav på brandklassade fönster formuleras utifrån krav i BBR. 

För att säkerställa att utrymning kan ske på tillfredställande sätt vid en olycka på studerade riskkällor 
bör detta säkerställas i plankartan. 

 

Beroende på gastyp går det att reducera konsekvenserna inomhus genom att vidta 
ventilationstekniska åtgärder för att begränsa risken för spridning av brandgaser samt brännbara och 
giftiga gaser in i byggnader. De åtgärder som ofta föreslås innebär att friskluftsintag placeras mot 
sidor med bra luftkvalitet och dit det är mindre sannolikt att gasen sprids vid ett eventuellt 
gasutsläpp, t.ex. bort från Mälarbanan alternativt på tak. Om ventilationssystemet utförs mekaniskt 
så kan det dessutom utformas så att det på ett enkelt sätt kan stängas av, genom exempelvis central 
nödavstängning. 

För olycka med brännbara gaser går det enligt ovan att reducera konsekvenserna inomhus genom att 
vidta byggnadstekniska åtgärder som förhindrar brandspridning. 
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Andra möjliga åtgärder för att försvåra inläckage av hälsofarlig gas i byggnaderna kan vara att inte 
göra fönster mot vägen öppningsbara samt att placera gasdetektorer i fasaden mot riskkällan. 
Gasdetektorer som placeras i fasaden kan kopplas till ventilationen så att den stängs av vid detektion 
av gas. Problemet är att bestämma vilka gaser som ska detekteras. Vissa gaser är tunga och vissa 
lätta, placeringen av gasdetektorer är därför inte självklar. Gasdetektorer kräver regelbundet 
underhåll, vilket innebär ytterligare en funktion som ska ingå i byggnadernas drift- och 
underhållsarbete. Effekten på risknivån av att placera gasdetektorer i fasad är mycket begränsad. 
Detta i kombination med den kostnad och de osäkerheter i utförande som åtgärden medför innebär 
att den inte bedöms vara lämplig eller rimlig att genomföra. 

Enligt tidigare genomförda riskberäkningar kan en olycka med brännbara eller giftiga gaser innebära 
att människor inom närområdet skadas. Bidraget till risknivån från olycka med gaser är relativt stort. 
Det är osäkert hur stor riskreducerande effekt som de ventilationstekniska åtgärderna innebär för 
aktuella skadescenarier. Åtgärderna bedöms dock normalt innebära relativt låga kostnader och 
inkräktar inte mer än marginellt på byggnadsutformningen.  

Med hänsyn till rimligheten i att vidta åtgärder i förhållande till riskbidraget och risknivå samt de 
planerade verksamheterna inom det studerade området så rekommenderas att åtgärder som skyddar 
mot gasspridning vid olycka på Mälarbanan vidtas för ny bebyggelse som vetter direkt mot dessa 
(d.v.s. ingen framförliggande bebyggelse eller avskärmning). Åtgärdsförslaget gäller för ny 
bebyggelse som inte uppfyller Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd (30 m kontor, 50 m 
bostäder). Någon nödavstängning av ventilationen bedöms inte vara rimlig att genomföra eftersom 
det i bostäder saknas en funktion som kan se till att den aktiveras i händelse av en olycka. Åtgärden 
blir då verkningslös. 

 

För explosioner där konsekvenserna kan bli stora på stora avstånd kan effekten mildras genom att 
byggnaderna konstrueras med hänsyn till höga tryck. Exempelvis kan stommen dimensioneras för en 
ökad horisontallast samt bygga en rasdämpande stomme. Detta ställer krav på seghet/deformations-
förmåga i stommen samt att stommen klarar bortfall av delar av bärningen. 

Ytterligare säkerhetshöjande åtgärder är att fönster förses med härdat och laminerat glas alternativt 
trycktåligt glas. Detta förhindrar att människor innanför fönster skadas till följd av att glas trycks in i 
byggnaden till följd av tryckvågen. 

Ovanstående åtgärdsförslag innebär stor begränsning i byggmetod och materialval samt innebär 
stora kostnader.  

Enligt tidigare genomförda riskanalyser har olycksrisker med explosiva ämnen samt oxiderande 
ämnen och organiska peroxider på Mälarbanan en begränsad påverkan på risknivån inom det 
studerade området. Frekvenserna för en massexplosion och explosionsartade brandförlopp är 
extremt låga, vilket dels beror på mycket begränsade transportmängder och dels de hårda regler som 
gäller för transporter av dessa ämnen. 

Den riskreducerande effekten av åtgärder som skyddar mot explosioner bedöms därmed vara mycket 
begränsad. Dessutom bedöms nettotillskottet som de aktuella avstegen från rekommenderade 
skyddsavstånd innebär vara begränsat eftersom skyddsavstånden i sig har en relativt liten 
reducerande effekt på större explosionsscenarier. 

Med hänsyn till det begränsade riskbidraget bedöms det inte vara rimligt att ställa krav på åtgärder 
som skyddar mot explosion vid ny detaljplan. 
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Med hänsyn till den stora höjdskillnaden mellan Mälarbanan och planområdet bedöms inga åtgärder 
avseende urspårning vara nödvändiga att vidta.  

 
För den planerade exploateringen rekommenderas att nedanstående restriktioner och 
byggnadstekniska åtgärder vidtas. Avstånden räknas från närmaste spårmitt på framtida spår. 

- Ny bebyggelse som inrymmer stadigvarande vistelse bör inte uppföras inom 25 meter från 
närmaste spårmitt.  

- För ny bostadsbebyggelse inom 50 meter och ny kontorsbebyggelse samt mindre handelslokaler 
inom 30 meter från Mälarbanan gäller följande: 

o Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en 
utrymningsväg som inte mynnar direkt mot järnvägen. 

o Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg 
sida, d.v.s. bort från Mälarbanan alternativt på byggnadernas tak. 

o Fasader inklusive fönster som vetter direkt mot järnvägen ska utföras med hänsyn till 
gasolycka på järnvägen. Detta kan t.ex. uppfyllas genom att utföra 

▪ fasader i obrännbart material alternativt med konstruktion som motsvarar 
lägst brandteknisk klass EI 30. 

▪ fönster i fasader som vetter direkt mot järnvägen så att de klarar minst 300 
grader i 30 minuter. Fönster tillåts vara öppningsbara. 

Observera att ovanstående åtgärder endast utgör förslag och det är upp till kommunen att ta beslut 
om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående åtgärder vidtas krävs att dessa utformas som 
planbestämmelser i detaljplanen. De åtgärder som man beslutar om ska formuleras som 
planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900). Vid 
formulering av planbestämmelser är det viktigt att funktionen i åtgärden bevakas och får ett juridiskt 
skydd. Det är lika viktigt att inte låsa fast sig vid en viss teknik eller ett specifikt material eftersom det 
kan dröja flera år innan planen realiseras. 

 
De åtgärder som redovisas ovan bedöms ha följande effekt inom planområdet: 

- Begränsning av sannolikheten för att personer utsätts för en förhöjd risknivå under längre 
tidsperioder genom att tillgodose skyddsavstånd till ny bebyggelse samt områden med 
stadigvarande vistelse utomhus. 

- Begränsning av möjligheten för att oskyddade personer skadas utomhus inom områden med 
förhöjd risknivå genom att tillgodose skyddsavstånd till områden med stadigvarande vistelse. 

- Reducering av konsekvenserna inomhus till följd av eventuella gasutsläpp genom skyddsavstånd 
i kombination med ventilationstekniska åtgärder. 

- Reducering av konsekvenserna inomhus till följd av en större utvändig brand genom 
skyddsavstånd och brandskyddstekniska åtgärder. 

- Ökad möjlighet för personer att utrymma byggnader innan kritiska förhållanden uppstår 
inomhus till följd av en olycka med farligt gods genom att tillgodose utrymningsmöjligheter bort 
från studerade riskkällor. 
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Studerat förslag innebär bebyggelse nära Mälarbanan, delvis inom det avstånd som Länsstyrelsen i 
sina rekommendationer anger ska vara fritt från bebyggelse (30 meter). Med hänsyn till 
bebyggelsens placering, befintlig höjdskillnad samt beräknad risknivån bedöms avsteget kunna 
accepteras men att säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas. Ett förslag på åtgärder redovisas i 
avsnitt 5.3.  

Utifrån genomförd analys bedöms planförslaget kunna genomföras utan att människor utsätts för 
oacceptabla risker. Detta förutsätter att kompletterande åtgärder vidtas.  
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BILAGA 1 
Uppdragsnamn 

Albygård 

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum 

PP Pension 502053 2022-10-14 

Handläggare Egenkontroll Internkontroll 

Rosie Kvål RKL 2022-10-14 PWT 2022-10-14 

 

 

Som underlag till beslut kring utformning av strålningsskydd har en kompletterande beräkning 
genomförts. Anledningen är bland annat att den stora höjdskillnaden som är aktuell mellan spår och 
planområde innebär en viss reduktion av infallande strålning från en olycka på järnvägen. I denna 
bilaga utreds därför om det krav på fasader och fönster som är aktuellt för andra detaljplaner utmed 
Mälarbanan är nödvändiga även utmed denna sträcka. 

 

Avståndet mellan nya byggnadsdelar och närmaste spår på Mälarbanan är ca 26 meter. Avståndet till 
befintlig byggnad utmed Huvudstagatan är ca 18 meter (se figur 1). 

 

Figur 1. Aktuellt planförslag (Lindberg Stenberg arkitekter, 2022-09-19). Befintlig byggnad är grå, ny bebyggelse 
är vita.  

Utmed planområdet ligger Mälarbanan i skärning. Spåren ligger 8 meter lägre än marknivån inom 
den del av planområdet som ligger närmast spåret (se figur 2). Det kan bli aktuellt med ett 
bullerplank vid kanten mot spårområdet vilket skulle innebära att barriären blir högre än 8 meter. 
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Figur 2. Sektion genom den västra delen av planområdet, inklusive eventuellt bullerplank  
(Lindberg Stenberg Arkitekter, 2021-11-01). 

 

Strålningsberäkningar kommer utföras för följande brandscenarier orsakade av ett läckage av klass 3: 

- Liten pölbrand:  100 m2 
- Stor pölbrand: 200 m2 
- Godsvagnsbrand:  300 MW (antas grovt motsvara en pölbrand på 300 m2 men exkl. 

pölradie)  

All brandfarlig vätska antas i beräkningarna utgöras av ämne med låg flampunkt (t.ex. bensin), vilket 
är konservativt med avseende på potentiella brandeffekter m.m. 

Beräkningar för pölbränder utgår generellt från cirkulära pölbränder, d.v.s. en jämn utbredning av 
utsläppet runt olycksplatsen. När läckage sker på järnväg kommer merparten av vätskan infiltrera i 
spåruppbyggnaden som utgörs av genomsläppligt material. Möjligheten till pölutbredning i sidled 
begränsas av slutningar på båda sidor om spåret samt Huvudsta stations perrong som ligger i höjd 
med planområdet. Bredden på spårområdet mellan stationsperrong och släntfot är ca 6 meter och 
utgör den yta i sidled som en pöl kan spridas över. 

För pölbrandscenarierna innebär topografin i sidled att pölbranden bedöms bli rektangulär snarare 
än cirkulär eftersom pölens diameter (11-16 m) är större än avståndet där pölen kan breda ut sig. 

 

Beräkningarna av den infallande värmestrålningen som det studerade planområdet utsätts för i 
händelse av olycka med påföljande brand genomförs med handberäkningar enligt följande metodik: 

Brandeffekt (Q): För pölbränder med relativt stora diametrar (> 2 m) kan brandeffekten erhållas 
genom följande samband /1/: 

�̇� = χ × �̇�′′ × ∆𝐻𝐶 × 𝐴𝑓  där 

Q = utvecklad effekt (kW) 

χ =  förbränningseffektivitet (-), i de flesta används värdet 0,7 /1/ 

 

/1/ Enclosure Fire Dynamics, Karlsson & Quintiere, 2000  
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m” = förbränningshastighet per ytenhet (kg/m2s), för bensin 0,055kg/m2s /1/ 

ΔHc = förbränningsvärme (MJ/kg), för bensin 43,7 MJ/kg /1/ 

Af =  brinnande yta (m2) 

Ovanstående ekvation innebär att ca 1,68 MW genereras per kvadratmeter pölarea.  

Flamhöjd (HF): För en cirkulär pölbrand kan flamhöjden (m) beräknas som funktion av brandeffekten 
och pöldiametern (D) enligt följande ekvation (Heskestad) /2/: 

𝐻𝑓,𝑐𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙ä𝑟 = 0,23 × �̇�2/5 − 1,02 × 𝐷 där  

D  =  den brinnande ytans diameter (m) 

För en pölbrand med rektangulär form där flammans långsida (B) är över tre gånger kortsidan (A) 
gäller ett annat samband, nämligen /1/: 

𝐻𝑓,𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙ä𝑟 = 0,035 × (
𝑄

𝐵
)2/3 

Utfallande strålning (I0): Den utfallande strålningen (kW/m2) är beroende av pölbrandens diameter. 
Upp till en viss pölstorlek ökar strålningen från flamman, men efter en viss nivå minskar 
effektiviteten i förbränningen med påföljd att rökutvecklingen tilltar och temperaturen i flamzonen 
sjunker. En del av värmestrålningen absorberas därmed i omgivande rök, vilket innebär att den 
utfallande strålningen sjunker med ökande värde på pölbrandens storlek. Den utfallande strålningen 
kan beräknas med följande ekvation /3/: 

𝐼0 = 58 × 10−0,00823×𝐷  

För en rektangulär pölbrand så kan ovanstående ekvation inte användas rakt av eftersom den står i 
relation till pöldiametern. I beräkningarna antas dock grovt att den utfallande strålningen är 
oberoende av pölens form och strålningsnivån beräknas utifrån pölbrandens ekvivalenta diameter. 

Synfaktor (F): Synfaktorn (–) anger hur stor andel av den utfallande strålningen som når en 
mottagande punkt eller yta (se figur 3). Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är 
rektangulär så att flammans diameter är lika stor i toppen som i botten. Detta är ett konservativt 
antagande då branden i själva verket normalt smalnar av väsentligt upptill. 

Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion som 
beräknas enligt /4/:  

𝐹1,2 = 𝐹𝐴1,2 + 𝐹𝐵1,2 + 𝐹𝐶1,2 + 𝐹𝐷1,2 

där FA1,2 , FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas enligt följande: 

𝐹𝐴1,2 = ∫
𝑐𝑜𝑠𝜃1×𝑐𝑜𝑠𝜃2

𝜋×𝑑2
× 𝑑𝐴1

𝐴1
0

 där 

1 = 2 = infallande vinkel (d.v.s. 0) och A1 = L1 x L2 enligt figur 4. 

 

/2/ Brandskyddshandboken, Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund, 2005  

/3/ Radiation from large pool fires, Journal of Fire Protection Engineering, 1 (4), pp 141-150, Shokri & 
Beyler, 1989  

/4/ An Introduction to Fire Dynamics – second edition, Drysdale, University of Edinburgh,  
UK 1999  
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Figur 3. Synfaktor. 

Ovanstående ekvation kan omvandlas till följande ekvation för beräkning av respektive ytas  
(A, B, C och D) synfaktor /5/: 

𝐹𝐴1,2 =
1

2𝜋
× (

𝑋

√1 + 𝑋2
× 𝑡𝑎𝑛−1

𝑌

√1 + 𝑋2
+

𝑌

√1 + 𝑌2
× 𝑡𝑎𝑛−1

𝑋

√1 + 𝑌2
) 

där 𝑋 =
𝐿1

𝑑
 och 𝑌 =

𝐿2

𝑑
  enligt figur 3. 

Då en skyddande barriär placeras mellan branden och den mottagande arean minskar synfaktorn 
och därmed strålningen som når den mottagande arean (se figur 4). 

 

Figur 4. Synfaktor med barriär. 

För synfaktorn gäller den så kallade additionssatsen vilket innebär att enstaka synfaktorer kan 
adderas eller subtraheras. Om barriären i figur 3 projiceras på branden kan således synfaktorn F1,2B 

mellan flamman och den mottagande arean beräknas som: 

F1,2B = F1,2 - Fbarriär 

Denna ekvation kan omvandlas så att den istället utförs som tidigare ekvationer där FC1,2 och FD1,2 

beräknas utifrån att: 

𝑋𝐶 = 𝑋𝐷 =
𝐿1

𝑑
 och 𝑌𝐶 = 𝑌𝐷 =

𝐿2𝑐−𝐿2𝑏𝑎𝑟𝑟

𝑑
  

enligt figur 3, då barriären placeras precis framför flamman, d.v.s. avståndet från flamma till 
mottagande punkt är detsamma som avståndet från barriär till mottagande punkt kan synfaktorn 
beräknas genom att subtrahera den av barriären täckande flamytan. 

Om ytorna A, B, C och D är lika stora betyder det att den mest kritiska punkten på avståndet d från 
branden studeras. 

 

/5/ Thermal Radiation Heat Transfer, 3rd ed., Seigel & Howell, USA 1992  
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Infallande strålning (I) – Den från branden infallande värmestrålningen (kW/m2) som når 
omgivningen minskar med avståndet från branden och beräknas genom:  

𝐼 = 𝐹 × 𝐼0  

 

Med hjälp av ovanstående samband och förutsättningar har brandeffekten, brandens bredd och 
längd samt flamhöjden och utfallande strålningsnivå beräknats för de studerade brandscenarierna 
(se tabell 1). Den aktuella höjdskillnaden (8 meter) har beaktats i beräkningarna.  

Tabell 1. Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens storlek och flamhöjd samt utfallande 
värmestrålning. 

Scenario 
Brinnande yta  

AF (m2) 
Utvecklad  

effekt Q (kW) 

Brandens 
utbredning 

(m) 

Flamhöjd  
Hf (m) 

Utfallande strålning  
I0 (kW/m2) 

Liten pölbrand 100 1689 245 
Rektangulär: 

6* x 17 
16,3 47 

Stor pölbrand 200 336 490 
Rektangulär: 

6* x 33 
16,3 43 

Godsvagnsbrand  300 504 735 
Rektangulär: 

6* x 50 
16,3 40 

* Pölens utbredning över spårområdet är maximalt 6 meter eftersom avståndet mellan perrong och 
släntfot är ca 6 meter. Utbredningen i sidled begränsas därför till detta avstånd. 

Enligt tabell 1 sjunker den utfallande strålningen med pölbrandens storlek. Detta beror på att 
ekvationen beaktar att sotproduktionen ökar vid större pölbränder. Soten och röken döljer själva 
flamman och absorberar en avsevärd del av strålningen, vilket i sin tur minskar den utfallande 
värmestrålningen. För att inte underskatta den infallande värmestrålningen så kommer de fortsatta 
strålningsberäkningarna att utgå från ett konservativt värde där den utfallande strålningen enligt 
tabell 1 ökas med en faktor 20 % (dock ej högre än 58 kW/m2 eftersom detta är maximal utfallande 
strålning enligt ekvationen vid en mycket liten pölbrand). 

Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i figur 5. Strålningen har beräknats på halva 
flammans höjd, vilket ger den högsta strålningsnivån. 

Avståndet i figur 5 utgår från närmaste släntfot.  

Den kritiska värmestrålningen för brandspridning till bebyggelse ansätts till 15 kW/m2, vilket 
motsvarar det kriterium som anges i BBRAD 3 /6/ avseende brandspridning mellan byggnader. I figur 
5 markeras acceptanskriteriet. 

 

/6/ BBRAD 3 – Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av 
byggnaders brandskydd, BFS 2013:12; Boverket 2013  
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Figur 5. Infallande värmestrålning som funktion av avståndet vid pölbrand på Mälarbanan, förutsatt en 
8 meters höjdskillnad som begränsar pölutbredningen samt infallande strålning.  

Enligt tidigare så är det minsta avståndet mellan närmaste spårmitt på Mälarbanan och byggnad 
inom planområdet 26 meter (ny bebyggelse) respektive 18 meter (befintlig byggnad). Med hänsyn till 
genomförda beräkningar så utsätts aktuella fasader för maximal strålningspåverkan på 6 kW/m2 för 
nya byggnader samt 9 kW/m2 för befintlig byggnad. Detta innebär att kritisk strålningsnivå inte 
uppnås vid bebyggelse inom det aktuella planområdet. Höjdskillnaden har en stor dämpande effekt 
på den infallande strålningsnivån. 

 

Utifrån genomförda beräkningar konstateras att den infallande strålningen mot planerad bebyggelse 
vid en pölbrand kommer vara lägre än den kritiska strålningsnivån. Det innebär att en pölbrand inte 
kommer leda till att fasader eller material innanför fönster antänds. Med hänsyn till risken för 
pölbrand samt godsvagnsbrand bedöms det inte vara rimligt med krav på brandglas i aktuella 
fönster. Behov av åtgärder kan dock vara nödvändigt med hänsyn till risken för gasmolnsexplosion, 
se vidare avsnitt 5 i huvudrapporten. 

Risken för brand i utläckt gas kan dock leda till hög strålningsnivå på betydligt större avstånd. En 
sådan brandpåverkan är dock mycket kortvarig och kan även innebära en viss tryckpåverkan (vid 
gasmolnsexplosion och BLEVE). För att hantera denna risk rekommenderas att glasytor som 
exponeras mot Mälarbanan inom 50 meter (bostäder) utförs så att de tål 300 grader i 30 minuter. 
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