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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Riksbyggen avser att i detaljplan möjliggöra för bostäder vid Viskaholm i Borås. Då planområdet ligger 
nära järnväg där transporter av farligt gods transporteras har under 2021 en kvantitativ 
riskutredningen genomförts1. I denna riskutredning drogs, baserat på den kvantifierade risknivån med 
och utan skyddsåtgärder, slutsatsen att det inte är kostnadsmässigt rimligt för den aktuella planen att 
kräva brandklassad fasad och att dimensionera byggnaden mot explosionslaster. 

SERF (Södra Elfsborgs Räddningstjänstförbund) bedömer dock att den kvantifierade riskbild som 
presenteras i nämnd riskanalys inte är komplett och att ytterligare hänsyn behöver tas till brand- och 
explosionsscenarier då byggnaden kan betraktas som extra utsatt med avseende på dess planerade 
användningsområde, omfattning och närhet till farligt godsled. 

SERFs invändning avseende slutsatserna i den kvantitativa riskanalysen bedöms rimlig. Detta då de 
ingångsvärden avseende mängd och typ av farligt gods som anges i Borås-riktlinjer med avseende på 
bebyggelse intill farligt godsled anger en hög andel giftig gas.  

SRVs kartläggning av farligt godstransporter från 2006 anger ett förhållande mellan brandfarlig gas och 
giftig gas om ca 3:1 (dvs. 3 ggr så mycket brandfarlig gas som giftig) i jämförelse med Borås riktlinjer 
vilka anger ett omvänt förhållande om ca 1:6 (dvs. 6 ggr så mycket giftig gas som brandfarlig). Detta 
innebär att olyckor med giftig gas möjligtvis överskattas i riskberäkningen och att olycksscenarier med 
andra ADR-/RID-klasser underskattas. Då representationen av samhällsrisken (FN-kurvan) är kumulativ 
kan detta leda till att risker med giftig gas bildar ett ”golv” under vilket risknivån inte kan sjunka förrän 
efter mycket långa avstånd från transportleden. Detta kan i förlängningen leda till att den höga 
risknivån med avseende på giftig gas ”döljer” hur stor effekt riskreducerande åtgärder mot andra 
olyckstyper (ex. brand- eller explosions-scenarier) ger. 

1.2 Syfte och mål 

Vid ett startmöte med Borås kommun, SERF och byggherren diskuterades en komplettering av tidigare 
genomförd riskutredning. Vid mötet bestämdes bland annat att brandklassad fasad krävs för det 25 
våningshus som planeras närmast järnvägen. Det kompletterande underlaget skall beakta följande 
frågeställningar:  

1. Utgående från en explosionslast av 10 kg gasol, klarar konstruktionen denna last utan ytterligare 
hänsyn? Om nej, är det kostnadsmässigt rimligt att kräva ytterligare åtgärder? 

2. Utgående från en 200 m2 pölbrand, hur högt behöver byggnaden utformas med brandklassad 
fasad?  

3. Vilka krav behöver ställas på trapphus (utrymningsväg) avseende brandklass? 

Det bestämdes att ett kompletterande PM skall tas fram (detta PM).  

 

1 COWI (2021), Kvantitativ riskutredning Västerbro, Borås, Version 1.0, 2021-05-12 
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1.3 Kvalitetssystem 

Handlingen omfattas av kontroll enligt anvisningarna i Briabs ledningssystem, vilket är certifierat enligt 
ISO 9001. Handläggaren, uppdragsansvarig samt en särskild utsedd kontrollant inom Briab kontrollerar 
att relevanta krav och råd tillgodoses. Kontroll utförs mot särskild checklista och dokumenteras. 

 

2 Bedömning 
Nedan följer en bedömning av de frågeställningar som ställs i avsnitt 1.2 och vilka detta PM syftar att 
svara på.  

2.1 Dimensionera för explosionslast 

Explosionslasten utgörs av den tryckvåg som skapas vid en explosion. Ett flertal ADR/RID-klasser kan 
ge upphov till explosionslaster;  

• Klass 1.1 – Massexplosiva ämnen 

• Klass 2.1 – Brandfarliga gaser 

• Klass 5.1 - Oxiderande ämnen 

Den last en explosion utgör för närliggande bebyggelse varierar beroende på vilken typ av ämne som 
exploderar och olyckans förlopp i övrigt. Tidigare har man i Göteborgs-regionen och Västra Götaland 
utgått från en explosion av en stökiometrisk blandning av 10 kg gasol (propan) och luft på farligt 
godsled när man dimensionerat byggnader mot explosionslaster. Denna last bedöms rimlig även i 
föreliggande fall och skydd mot denna last studerades i den kvantitativa riskanalysen. Syftet med 
skyddet är att förhindra fortskridande ras i byggnaden, inte att helt undvika skador på fönster, fasad 
eller delar av byggnaden.  

En explosion av 10 kg gasol skapar en stötvåg som minskar med avståndet från järnvägen. Den 
aktuella byggnaden utsätts av en kraft på mellan 5-15 kN/m² enligt Figur 1.  
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Figur 1. Tryckvågens styrka vid olika avstånd från järnvägen 

Efter ca 50 m är tryckvågen så svag att den inte bedöms påverka byggnaden varför inte alla delar av 
huset blir påverkade, se Figur 2. 

 

Figur 2. Hela byggnaden kommer inte att påverkas av explosionslasten då kraften från denna avtagit kraftigt efter 
50 meter 
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En betongfasad och prefabricerad stomme klarar angiven last förutsatt att den finns med som en 
lastförutsättning vid konstruktionen medan fönster och dörrar troligen kommer att ta skada. Även 
infästningen av fönster/ dörr kan förväntas påverkas. Brandklassade fönster och laminerade 
säkerhetsfönster (som ofta krävs i höga byggnader) ger troligtvis ett visst skydd mot splitterverkan 
även om verkningsgraden inte kan säkerställas då det inte är dess primära funktion.  

Att dimensionera stommen för att klara angiven explosionslast ställer inga exceptionella krav på 
konstruktionen. En viss fördyrning kan dock förväntas men kostnaderna har av konstruktör och 
byggherre bedömts hanterbara.  

Baserat på ovanstående bedöms det rimligt att dimensionera 25 våningsbyggnaden för att undvika 
fortskridande ras vid en dimensionerande explosionslast av 10 kg gasol med explosionscentrum på 
järnvägen. Vissa skador på byggnaden kan accepteras. Ytterligare krav avseende skydd mot 
splitterverkan från fönster bedöms inte rimligt. 

2.2 Höjd av brandklassad fasad 

Av de brandscenarier som kan uppkomma från olyckor med farligt gods bedöms pölbrand vara 
dimensionerande avseende skydd av byggnader. Övriga scenarier bedöms antingen vara kortvariga 
eller påverka ett begränsat område/begränsad del av byggnad.  

För att bedöma hur högt upp på fasaden det är rimligt att kräva brandklassad fasad har 
strålningsberäkningar med avseende på pölbrand genomförts. 

2.2.1 Förutsättningar 

Planerad bebyggelse ligger som närmast 30 meter från järnvägen, se Figur 3. 
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Figur 3. Närmsta byggnad (25 våningar) ligger 30 meter från järnvägen där farligt gods transporteras. 

Längsmed järnvägen löper på delar av sträckan en perrong vilken bedöms skydda från urspårning och 
hindra utrinnande vätska från att nå planområdet på den sträcka där den finns, se Figur 4. 

 

Figur 4. En perrongkant löper delvis längsmed järnvägen förbi området.  
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Området mellan järnvägen och byggnaden består av en gräsyta, väg och GC-bana, se Figur 5. 

 

Figur 5. Området mellan järnvägen och området 

Gräsytan utgör en mindre sluttning mot planområdet varför det bedöms sannolikt att ett läckage 
inledningsvis rinner mot området. Utifrån detta antas att pölens utbredning börjar vid den bortre 
vägkanten från byggnaden sett, dvs vägkant närmast spåret. Vägen lutar svagt norrut mot Viskan 
varför utsläppet med tiden sannolikt kommer att rinna norrut längs med vägen (i riktning bort från 
betraktaren i Figur 5). Vidare antas det att utbredningen av pölen kraftigt begränsas av den andra 
vägkanten, till höger i bild i Figur 5. Enligt Sveriges kommuner och Regioner2 räcker det med ett par 
decimeters höjdskillnad för att helt hindra utbredning av en vätskepöl.  

Den sammantagna effekten av lutningen bort från området och vägkanten bedöms innebära att 
utsläppet sannolikt koncentreras på vägbanan. Ett avstånd av 9 meter mellan pölbrandens kant och 
bebyggelse bedöms därför vara ett rimligt basscenario att utgå från. 

Då osäkerhet råder avseende pölens exakta utbredning genomförs en känslighetsberäkning där ovan 
angivet avstånd halveras, dvs. avståndet mellan närmsta pölkant och fasad uppgår till 4,5 meter.  

Det planeras även för parkering i byggnadens källarplan för vilken in-/nedfarten är riktad mot 
järnvägen. Ovan antagna avstånd förutsätter att åtgärd för att förhindra vätska från att rinna ned och 
in i huset finns.  

 

2 Sveriges kommuner och landsting (2012), Transporter av farligt gods – Handbok för kommunernas planering, ISBN: 
978-91-7164-804-4 
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2.2.2 Metod 

Beräkningar har genomförts enligt ”Mudan Method” som redovisas i SFPE-handboken3. Analysen har 
utgått från att det är bensin som släppts ut och bildat en pöl på 200 m2 som antänds. Bensin brinner 
med en förbränningshastighet på 0,055 kg/m2s. 

Arbetsgången enligt Mudan Method för att bedöma huruvida det finns risk för brandspridning består 
av följande moment: 

1. Bestäm flamhöjden 

2. Beräkna synfaktorn 

3. Bestäm utgående strålning 

4. Beräkna infallande strålning 

En mer detaljerad beskrivning av själva beräkningsmodellen och använd data redovisas som bilaga.  

Noterbart är att flammans diameter i beräkningen antas motsvara pölens diameter i hela flammans 
höjd. Detta är ett konservativt antagande.  

Vidare tar inte genomförd beräkning hänsyn till vindens påverkan på flammans lutning. I av Briab 
tidigare genomförda utredningar har beräkningar dock visat att direkt flampåverkan från en 200 m2 
pölbrand uppkommer på avstånd upp till 14 meter vid en vindhastighet av 5 m/s. Denna vindhastighet 
rekommenderas av MSB och FOI som ”normalt utfall” vid konsekvensberäkningar avseende scenarier 
med värmestrålning.  

2.2.3 Resultat och bedömning 

En strålningsnivå om 15 kW/m2 eller högre ger brandspridning till byggnader.  

För en pölbrand vars närmsta kant hamnar på 9 meters avstånd från fasaden, uppgår infallande 
strålning till maximalt 14,3 kW/m2 på en höjd av 12 meter över vätskeytan. Därefter avtar 
strålningsnivån ju högre upp man komma från vätskeytan. 

För en pölbrand vars närmsta kant hamnar på 4,5 meters avstånd från fasaden, uppgår infallande 
strålning till maximalt 24,8 kW/m2 på en höjd av 12 meter över vätskeytan. På en höjd av 22 meter 
över vätskeytan har strålningsnivån sjunkit till under 15 kW/m2 (12.9 kW/m2). 

Som resultaten visar är strålningsnivån starkt beroende av avståndet till pölkanten. Då det inte går att 
utesluta att pölen breder ut sig närmare fasaden än närmsta vägkant bedöms ett avstånd av 4,5 meter 
vara dimensionerande avseende höjden till vilken brandklassad fasad är rimlig, dvs. 22 meter.  

Det bedöms rimligt att applicera en ytterligare säkerhetsmarginal, förslagsvis ca 10%, för att ta höjd 
för eventuella ytterligare osäkerheter.  

Ovanstående resultat och resonemang innebär brandklassad fasad rekommenderas att gälla för den 
fasad på 25 våningshuset som vetter mot järnvägen till en höjd av minst 25 meter över marknivån. Det 
bedöms inte rimligt att kräva brandklassad fasad på sidofasaderna. Den norra fasaden bedöms 
skyddad mot brandpåverkan då denna placeras mycket nära Viskan vilket bedöms minimera 
sannolikheten för brandpåverkan. Sannolikheten för att ett eventuellt läckage skall nå den södra 

 

3 Beyler, Craig L. (2016). Fire Hazard Calculations for Large, Open Hydrocarbon Fires. I Hurley, Morgan J. (Red.), SFPE 
Handbook of Fire Protection Engineering (5:e upplagan, s. 2591-2663). Springer New York Heidelberg Dordrecht 
London. 
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fasaden bedöms låg på grund av den perrongkant som löper längs med järnvägen samt att området 
framför byggnaden sluttar norrut, se Figur 4 och Figur 5. 

Övriga byggnader inom planområdet är placerade minst 50 meter från järnvägen varför det bedöms 
orimligt att dimensionera dessa för en brand med avseende på farligt godsolyckor.  

Borås riktlinjer avseende skyddsavstånd till transportleder för farligt gods anger att en rimlig 
skyddsnivå för fasad med avseende på möjliga brandscenarior från farligt godsolyckor är EI 30. För 
fönster anges att dessa ska utföras i minst EW 30.  

Då det av MSB och FOI rekommenderade väderfallet, dvs. 5 m/s, innebär direkt flampåverkan på 
avstånd av 14 meter kommer båda scenariona innebär direkt flampåverkan på fasaden. Då EW 30 
skyddar mot strålning men inte flampåverkan bedöms det därför nödvändigt att öka kraven för 
fönster till en höjd av 25 meter på den fasad som vetter mot järnvägen till EI 30. 

För att bedömningen ovan skall gälla krävs att åtgärd för att förhindra vätska från att rinna ned och in i 
byggnadens källarplan (parkeringsgarage) finns.  

Notera att förhöjda krav gäller för fasad som utgör del av trapphus/utrymningsväg, se avsnitt 2.3. 

2.3 Brandklass trapphus 

Den 25 våning höga byggnaden planeras att utföras med en (1) utrymningsväg i form av trapphus. 
Detta trapphus kommer att placeras i den fasad som vetter mot järnvägen, se Figur 6. 

  

Figur 6. Trapphuset som utgör utrymningsväg planeras att placeras i den fasad som vetter mot järnvägen (blå 
markering) 
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Då trapphuset utgör enda utrymningsväg från byggnaden kommer det att ställas krav på detta oaktat 
risken med avseende på farligt godstransporter. Trapphuset kommer enligt en förstudie4 att 
dimensioneras enligt följande för att säkerställa utrymning givet att en lägenhetsbrand uppkommer 
inuti bygganden: 

• Trapphuset utförs i egen brandcell (EI 60) 

• Förbindelse med andra utrymmen ska vara via övertrycksatt brandsluss. Dörrar mot slussen 
utförs med dörrstängare  

• Tr1 trapphus som utgör enda utrymningsvägen ska ha tillräcklig bärförmåga för att säkerställa 
utrymning (ska dimensioneras för extra laster enl. EKS 11) 

Även för trapphuset bedöms pölbrand vara dimensionerande med avseende på olyckor med farligt 
gods/yttre brand. Då trapphuset som redovisat utgör den enda utrymningsvägen bedöms det rimligt 
att utöka skyddet mot farligt godsolyckor för detta jämfört med övriga delar av fasaden.  

För att säkerställa utrymningsvägens integritet även vid en yttre pölbrand rekommenderas därför att 
de delar av utrymningsvägen (fasad och fönster) som ligger i ytterfasad mot järnvägen utförs i EI 60 till 
en höjd av 25 meter. 

För att ta ytterligare hänsyn för de osäkerheter som föreligger avseende scenarieutveckling, verklig 
flamhöjd etc. bedöms det rimligt att de delar av utrymningsvägen som ligger i ytterfasad mot 
järnvägen (fasad och fönster) utförs i EI 30 på en höjd av mellan 25 och 35 meter. Över 35 meter 
bedöms det inte rimligt att kräva att fasaden brandskyddas med avseende på farligt godsolycka då 
nyttan avtar med höjden över pölbrandens vätskeyta.   

  

 

4 Ronstad, David (2021), Förstudie brandskydd 2021-02-02, Bengt Dahlgren AB 
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3 Slutsats 
Följande tillkommande krav, utöver de som angivits i tidigare kvantitativ riskanalys, ställs på 25 
våningsbyggnaden för att skydda mot farligt godsolycka på järnvägen. 

• 25 våningsbyggnaden skall konstrueras för att undvika fortskridande ras vid en 
dimensionerande explosionslast av 10 kg gasol med explosionscentrum på järnvägen. Skador 
på byggnaden kan accepteras. 

• Delar som ej utgör del av trapphus/utrymningsväg: 

 Fasad och yttervägg som vetter mot järnvägen utförs av obrännbart material till en 
höjd av minst 25 meter. Puts på cellplast är inte tillåtet. Ytterväggen ska uppfylla lägst 
brandteknisk klass EI 30. 

 Fönster på fasad som vetter mot järnvägen ska till en höjd av minst 25 meter utföras i 
lägst brandteknisk klass EI 30.  

 Fönster mot transportleden får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller 
liknande. 

• Delar som utgör del av trapphus/utrymningsväg: 

 Fasad, yttervägg och fönster som vetter mot järnvägen utförs till en höjd av 25 meter 
av obrännbart material och ska uppfylla lägst brandteknisk klass EI 60. Puts på 
cellplast är inte tillåtet.  

 Fasad, yttervägg och fönster som vetter mot järnvägen utförs på en höjd av 25 till 35 
meter av obrännbart material och ska uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30. Puts på 
cellplast är inte tillåtet.  

 Fönster mot transportleden får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller 
liknande. 

• Åtgärd för att förhindra vätska från att rinna ned och in i byggnadens källarplan 
(parkeringsgarage) skall finnas 
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Bilaga A - Beräkningsmetod 
Vald modell för beräkning av strålning från pölbränder finns redovisad i en dimensioneringsanvisning 
publicerad av SFPE. I Tabell 1 redovisas data för beräkningarna. Observera att värdet på 
transmissiviteten beräknats baserat på figur 66.36 i SFPE-handboken5. 

Tabell 1. Indata för beräkningar. 

Parameter Värde Enhet 

Luftfuktighet 50 % 

Transmissivitet 90 % 

Area 200 m2 

Diameter pöl 16 m 

Lufttemperatur 20 ° C 

Massavbrinning bensin 0,055 kg/m2/s 

Flamhöjd  

Flammans höjd beräknas med följande ekvation: 

𝐻𝑓 = 42 ∗ 𝐷 (
𝑚∞

′′

𝜌𝑎√𝑔𝐷
)

0,61

 

där 

fH
 = Flammans höjd, m 

D  = Pölens diameter, m 

''m  = Massavbrinningshastighet, kg/m2/s 

a  = Luftens densitet, kg/m3 

g
 = Gravitationskonstanten, 9,81 m/s2 

Beräkning av synfaktorn 

Synfaktorn kan beskrivas som hur stor del av ett synfält som flamman tar upp när man står på ett givet 
avstånd från branden. Ju längre bort från flamman desto mindre blir synfaktorn.  

Den maximala synfaktorn beräknas utifrån den vertikala och horisontella komponenten enligt följande 
ekvation. 

 

5 Beyler, Craig L. (2016). Fire Hazard Calculations for Large, Open Hydrocarbon Fires. I Hurley, Morgan J. (Red.), SFPE 
Handbook of Fire Protection Engineering (5:e upplagan, s. 2591-2663). Springer New York Heidelberg Dordrecht 
London. 
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max 1 2 , 1 2 ,

2 2
1 2 V H
F F F

→ →→ = +
 

Detaljerade ekvationer för beräkning av den vertikala och den horisontella synfaktorn för en flamma 
redovisas inte i denna bilaga men har utförts i enlighet med SFPE-handboken.    

Utgående strålning 

Flammans utgående strålning kan bestämmas med nedanstående ekvation, vilken tar hänsyn till att 
andelen sot (som blockerar viss strålning, samt strålar själv) blir högre ju större pölen är. 

( ) ( )( )max exp 1 expsE E sD E sD= − + − −
    

där 

E  = Utgående strålning, kW/m2 

maxE
 = Ekvivalent strålning från svart kropp, 140 kW/m2 

s  = ”extinction coefficient” för kolvätebränslen, 0,12 m-1 

D  = Brandens diameter, m 

sE  = Strålning från sot, 20 kW/m2 

Infallande strålning 

Infallande strålning beror i huvudsak på utgående strålning, synfaktorn. Följande uttryck används. 

�̇�" = 𝐸𝐹1→2𝜏     

där 

�̇�" = Infallande strålning mot objektet, kW/m2 

E
 = Utgående strålning från pölbranden, kW/m2 

1 2F→  = Maximal synfaktor 

𝜏 = Atmosfärisk transmissivitet, % 

 

 


