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SAMMANFATTNING 

I Vallentuna planeras för att exploatera ett område kallat Bällsta 2:158. Området är idag 
obebyggt och det planeras för bostäder. 

Planområdet är beläget som närmast ungefär 40 meter från en befintlig bensinstation (mätt 
från planområdets gräns till stationens byggnad). Då avståndet understiger det skyddsavstånd 
som rekommenderas av länsstyrelsen i Stockholm har Brandskyddslaget fått i uppgift att 
upprätta en riskanalys som underlag för den fortsatta planeringen av området. Syftet med 
riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera vilka 
risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt i 
förekommande fall föreslå hur risker kan hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.  

Som ett första steg i riskanalysen har en inventering utförts av vilka verksamheter som finns i 
planområdets närhet. Då inga järnvägar eller vägar som är klassad som transportled för farligt 
gods finns i anslutning till området är det endast bensinstationen Statoil som identifierats som 
riskkälla med potential att påverka det aktuella planområdet. Antalet transporter till stationen 
är dock väldigt få.  

Den genomförda analysen visar att det är scenarion kopplade till brand på bensinstationen 
som är relevanta att utreda grundligare. Den vidare utredningen visar att en brand på 
bensinstationen medför att infallande strålningsnivåer mot planområdet är lägre än den 
kritiska gränsen på 15 kW/m2 som använts som lägsta värde då risk föreligger för 
brandspridning.  

Risknivån bedöms därmed vara acceptabel för den tänkta planförändringen med avseende på 
transporter av farligt gods och närhet till bensinstationen. Då bostäderna planeras nära 
Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen föreslås dock nedanstående riskreducerande 
åtgärder för att hantera konsekvenserna av en olycka vid transporterna. Åtgärderna bedöms 
rimliga då de är enkla att genomföra och innebär liten påverkan på utformningen av området. 
Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är upp till kommunen/projektet 
att ta beslut om åtgärder. De åtgärder som man beslutar om ska sedan formuleras som 
planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900). 
Text i kursiv stil ska läsas som en kommentar till hur åtgärden kan uppfyllas. 

• Utrymningsmöjligheter ska finnas bort från vägen (uppfylls med gällande planförslag) 

• Friskluftsintag ska riktas bort från vägarna (löses i projekteringen av husen) 

• Befintliga diken utmed Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen bör behållas för 
att förhindra att ett läckage av brandfarlig vara rinner in mot den nya bebyggelsen. Ny 
körväg in till området bör utföras så att ett läckage inte riskerar att rinna mot husen 
via körbanan. Exakt lösning kan tas fram markprojekteringen av området men exempel 

på lösningar kan vara: 

o att anslutningen av den nya vägen och Gamla Karlbergsvägen utgörs av ett 

backkrön 

o att den nya vägen doseras mot diken för att hindra avrinning från Gamla 

Karlbergsvägen mot området 

o att den nya vägen utförs som bro utan hårdgjord yta över befintligt dike 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
I Vallentuna planeras för exploatering av ett område benämnt Bällsta 2:158. Exploateringen 
omfattar bostäder. Området är avgränsat av tre vägar (Stockholmsvägen, Gamla 
Karlbergsvägen och Bällstalundsvägen). På andra sidan Gamla Karlbergsvägen finns en befintlig 
bensinstation, Statoil. Ingen av vägarna som omger planområdet är enligt Länsstyrelsen 
klassade som transportleder för farligt gods. 160 meter från planområdet passerar 
Roslagsbanan. 

Enligt riktlinjer från Länsstyrelsen i Stockholms län ska risker analyseras vid ny bebyggelse inom 
150 meter från bensinstationer, transportleder för farligt gods samt järnväg1. Detta medför att 
det ställs krav på att olycksrisker förknippade med bensinstationen undersöks vid ny 
bebyggelse inom det aktuella området. Brandskyddslaget har fått i uppdrag att studera och 
analysera förekommande risker i områdets närhet. Detta för att människor inom området inte 
ska utsättas för oacceptabla risker. 

1.2 SYFTE 
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att 
utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för 
samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 

1.3 OMFATTNING 
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade 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 eller miljöfarliga utsläpp. 

Exempelvis omfattas inte trafikanter på omgivande vägar av analysen. 

1.4 UNDERLAG 
Underlag till analysen utgörs av tillhandahållna ritningar: 

• Planillustration upprättad av Småstaden synergi AB, 2014-09-24 

1.5 EGENKONTROLL OCH INTERNKONTROLL 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar 
som gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll).  

Egenkontroll har genomförts löpande av handläggaren. 

Datum Version  Egenkontroll Internkontroll  
2016-04-18 Granskningshandling PWT, 2016-04-18 LSS, 2016-04-13 

1.6 REVIDERINGAR 
Denna utgåva är en första version varför inga revideringar finns att redovisa.  

                                  

1 Riskhantering i Detaljplaneprocessen – Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt 
gods, Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län & Västra Götalands län, september 2006 
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1.7 FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.7.1 Riskhänsyn vid ny bebyggelse 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) 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. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till 
detaljplaner ska vid behov en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på 
bland annat hälsa. Utförande av miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms Län ska möjliga risker studeras vid exploatering närmare än 
150 meter från en riskkälla1, 2. Vidare redovisas i Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebygg-

else”
3 rekommenderade skyddsavstånd mellan bensin och olika typer av bebyggelse och i 

länsstyrelsens faktablad gällande transporter2 redovisas rekommenderade av stånd till vägar 
och järnvägar med transporter av farligt gods. Rekommenderade avstånd sammanställs i tabell 
1 nedan. 

Tabell 1. Av Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderade skyddsavstånd till bensinstationer 

Typ av bebyggelse  Avstånd 

Bensinstationer Tät kontorsbebyggelse 25 m 

 Sammanhållen bostadsbebyggelse 50 m 

 Personintensiv verksamhet 50 m 

Vägar med transporter av farligt gods Tät kontorsbebyggelse 40 m 

 Sammanhållen bostadsbebyggelse 75 m 

 Personintensiv verksamhet 75 m 

De rekommenderade skyddsavstånden anger det minsta avstånd som bör hållas mellan 
bebyggelse och riskobjekt. Avstånden avser markområden som ej är skymda av topografi eller 
annan bebyggelse. Dessa parametrar kan påverka, både öka och minska, behovet av 
skyddsavstånd. Avsteg kan göras om risknivån bedöms som låg eller om man genom att 
tillämpa säkerhetshöjande åtgärder kan sänka risknivån. 

1.7.2 Övrig lagstiftning 
Förutom ovanstående lagar och riktlinjer förekommer ytterligare ett antal lagar och 
föreskrifter avseende risk och säkerhet som kan vara relevanta i planärenden. Dessa berör i 
första hand hantering och rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta: 

Lag om skydd mot olyckor (LSO) syftar bl.a. till att bereda människors liv och hälsa ett 
tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Lagen reglerar olika verksamheters ansvar 
för att upprätthålla ett tillfredsställande skydd mot olyckor. 

                                  

2 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods, Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Fakta 2016:4 
3 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt 
bensinstationer, Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2000:01 
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En konsekvens av LSO som kan vara av särskilt intresse i planärenden är om det i anslutning till 
planområdet finns anläggningar vilka klassas som ”farliga verksamheter” enligt kap 2:4 i denna 
lag. Definitionen av en farlig verksamhet är en anläggning där verksamheten innebär fara för 
att olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana verksamheter är 
ålagda att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor och de är även 
skyldiga att analysera risker och påverkan på närområdet. 

Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa 
olyckor och skador på liv, hälsa, miljö, eller egendom som kan uppkomma genom brand eller 
explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. I LBE sägs att byggnader och andra 
anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras skall vara inrättade så att de är 
betryggande ur brand- och explosionssynpunkt och förlagda på sådant avstånd ifrån 
omgivningen som behövs med hänsyn till hanteringen. Den som bedriver verksamhet, i vilken 
ingår yrkesmässig hantering av brandfarliga varor, skall se till att det finns tillfredsställande 
utredning om riskerna för brand eller explosion i verksamheten och om de skador som då kan 
uppkomma. 

För att uppfylla LBE har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upprättat 
föreskrifter som ska uppfyllas vid hantering av brandfarliga varor. Föreskrifterna anger bl.a. 
krav på utformning av förvaringsplatser för brandfarliga vätskor och gaser, restriktioner för 
öppen hantering samt att avstånden mellan anläggningar för brandfarliga varor och 
kringliggande skyddsobjekt ska vara så stora att betryggande skydd erhålls. Avstånden skall 
bl.a. begränsa risken för antändning av de brandfarliga varorna och begränsa risken för 
brandspridning till skyddsobjekt vid en brand i anläggningen.  

2 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV OMRÅDET 

2.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Det aktuella området är idag obebyggt och ramas in av vägarna Stockholmsvägen, Gamla 
Karlbergsvägen och Bällstalundsvägen. Österut finns ett bostadsområde och på andra sidan 
Stockholmsvägen finns friliggande villor. Figur nedan visar planområdet i förhållande till 
omgivningen. 

 
Figur 1. Av Planområdet i förhållande till omgivningen. 

Ingen av vägarna som omgärdar området är klassade som transportleder för farligt gods.  
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2.2 PLANERAD BEBYGGELSE/FÖRÄNDRING INOM PLANOMRÅDET 
Syftet med projektet är att exploatera området med bostäder. Figuren nedan redovisar det 
förslag som är utgångspunkten för denna analys.  

 
Figur 2. Planerad bebyggelse 

Bebyggelsen ska uppföras i 2-3 plan och omfatta 34 lägenheter. Entréer är placerade bort från 
vägarna som avgränsar området.  

Avståndet till Stockholmsvägen är som minst strax över 20 meter och avståndet till Gamla 
Karlbergsvägen är som minst ungefär 10 meter. 

Området ligger ungefär i nivå med omgivande vägar. Mellan båda vägarna och planområdet 
finns diken som skiljer av, diket djup och bredd är båda ungefär 1 meter. Inom 150 meter från 
planområdet är det endast den befintliga bensinstationen som utgör en riskkälla.  

Roslagsbanan är belägen ungefär 160 meter från planområdet och beaktas därför inte vidare i 
denna analys.  

2.3 OMGIVANDE PLANER 
I Vallentuna finns flera områden där detaljplanearbete pågår. Ingen av de som redovisas på 
kommunens hemsida (per 2016-03-31) bedöms dock påverka det aktuella området vid Bällsta 
2:158. 

3 RISKINVENTERING 

3.1 ALLMÄNT OM IDENTIFIERING AV RISKKÄLLOR 
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. 
Riskinventeringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar, 
verksamheter som hanterar farligt gods) som kan innebära plötsliga och oväntade 
olyckshändelser med konsekvens för det aktuella området. Identifierade riskkällor beskrivs och 
förekommande hantering/transporter av farligta ämnen kartläggs och redovisas. Inventeringen 
utgör grunden för den fortsatta analysen. 

Utifrån gällande riktlinjer (se avsnitt 1.7.1) avgränsas inventeringen till riskkällor inom 150 
meter från planområdet. I det aktuella områdets närhet är det endast den befintliga 
bensinstationen som identifierats som riskkälla. 
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3.2 OKQ8 
OKQ8 i Vallentuna säljer bensin, diesel och etanol. På stationen sker även försäljning av mindre 
behållare av gasol, spolarvätska och andra brandfarliga vätskor och aerosoler. På 
bensinstationen sker försäljning av bensin, diesel och E85 (etanol) samt gasolflaskor.  

Bensinstationen omfattar följande riskkällor:  

1. Lossningsplats för brandfarliga vätskor (inkl. avluftningsrör m.m.)  
2. Förvaringsskåp för gasolflaskor  
3. Mätarskåp för brandfarliga vätskor  
4. Förvaringsplats för lösa behållare med brandfarliga vätskor (spolarvätska m.m.)  

Cisterner för bensin, diesel och etanol är placerade under mark och beaktas därför inte vidare.  

Stationen får leveranser av drivmedel ungefär 2 gånger i veckan4, leveranser av gasol sker än 
mer sällan. Det är oklart vilka rutter leveranserna kommer från och ansluter till men de 
kommer passera de planerade byggnaderna på Gamla Karlbergsvägen (ÅDT cirka 1500 år 
20035) och eventuellt även på Stockholmsvägen (ÅDT 7500 år 20154). 

I figur 3.1 markeras den ungefärliga placeringen av identifierade riskkällor. 

 
Figur 3. Statoil Vallentuna med markerade riskkällor enligt numrering ovan 

All förvaring, hantering och användning av brandfarliga vätskor och gaser förutsätts ske enligt 
gällande regelverk. 

Aktuella avstånd från planplanerad bebyggelse till olika delar av bensinstationen redovisas i 
tabellen nedan.  

 Del av bensinstationen Minsta avstånd till bebyggelse inom Bällsta 
2:158 

1. Lossningsplats (inklusive avluftning) 80 meter, placerat bakom stationsbyggnaden 
sett från Bällsta 2:158 

2. Förvaring av gasolflaskor 45 meter, inhägnat med plank 

                                  

4 Eirik Aronsen, Statoil fuel & retail AS. Telefonsamtal 160412 

5 Daniel Jäderlund, trafikplanerare Vallentuna kommun 



 

Uppdragsnamn: Bällsta 2:158 Uppdragsnr: 109039 
Datum: 2016-04-18 Sida: 9 av 15 

 

3. Mätarskåp 45 meter, placerat under tak  

4. Lösa behållare med brandfarliga varor 45 meter, i butiken och under tak mot 
butiksfront 

4 INLEDANDE RISKANALYS 

4.1 METODIK 
Utifrån riskinventeringen görs en uppställning av möjliga olycksrisker som kan påverka 
människor inom det studerade området. 

För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig 
konsekvens av respektive händelse. En grov bedömning görs även av sannolikheten för att en 
olycka ska inträffa. Denna bedömning syftar i huvudsak till att avgöra om händelsen kan 
inträffa över huvudtaget, d.v.s. om riskkällan omfattar just de förutsättningar som krävs för att 
den identifierade olycksrisken ska finnas. 

Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en 
sammanvägd bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom 
aktuellt planområde. För olycksrisker som anses kunna påverka risknivån inom planområdet 
genomförs en fördjupad (kvantitativ) analys. Olycksrisker som med hänsyn till små 
konsekvenser och/eller låg sannolikhet ej anses påverka risknivån inom planområdet bedöms 
vara acceptabla och bedöms därför ej nödvändiga att studera vidare i en fördjupad analys. 

4.2 IDENTIFIERING AV OLYCKSRISKER 
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är hanteringen (tankning) av drivmedel inom 
Statoils verksamhet som kan medföra olyckshändelser med möjlig konsekvens för det aktuella 
planområdet. Att transporterna troligtvis passerar planområdet på ett eller annat sätt för att 
ta sig till eller från bensinstationen bedöms inte bidra till risknivån för området då 
exponeringen endast är mycket begränsad. Transporterna förbi området är väldigt få och sker 
dessutom med väldigt låg fart då tankbilarna antingen ska in eller ut från bensinstationen 
vilket ytterligare minskar sannolikheten för en olycka med farligt gods vid planområdet. 
Transporterna tas ändå med separat avsnitt nedan, 4.4. 

4.3 KVALITATIV UPPSKATTNING AV RISK FÖRKNIPPAD MED BRAND PÅ 
BENSINSTATIONEN 

Brandfarliga vätskor och gas utgör samtliga transporter av farligt gods till och från den aktuella 
bensinstationen, resterande transporter sker som styckegods.  

Transporter av drivmedel sker huvudsakligen med tankbil, d.v.s. stora transportmängder, vilket 
i sin tur innebär relativt hög sannolikhet för större utsläpp om ett utsläpp väl sker.  

Transporter av gas sker troligtvis i flasktransporter vilket medför mindre olycksscenarier än 
tanktransporter. 

Ett större utsläpp av exempelvis bensin kan, om det antänds, innebära att hög värmestrålning 
drabbar omgivningen och kan orsaka brännskador på oskyddade människor eller 
brandspridning in i byggnader. Skadeområdet är dock relativt begränsat. Vid en olycka i det fria 
bedöms allvarliga konsekvenser kunna uppkomma inom 40 meter från olycksplatsen, på längre 
avstånd blir konsekvenserna mindre. Det aktuella området mellan bensinstationen och 
planområdet är relativt flackt utan större höjdskillnader eller barriärer som kan påverka 
konsekvensutbredningen. 
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Den sammanvägda risknivån förknippad med brandfarliga vätskor bedöms utifrån ovanstående 
resonemang vara begränsad. Dock är öppen hantering av drivmedel återkommande vid 
bensinstationen varför det finns ett behov att närmare studera vad en situation där drivmedel 
läcker ut och antänds kan få för konsekvenser för planområdet.  

4.4 TRANSPORTER AV FARLIGT GODS TILL OCH FRÅN STATIONEN 
Att transporterna troligtvis passerar Gamla Karlbergsvägen (och ev. Stockholmsvägen) 
längsmed planområdet antingen för att ta sig till eller från bensinstationen bedöms inte bidra 
nämnvärt till risknivån för området. Detta eftersom transporterna är så få (2 stycken per vecka 
drivmedel och ännu mer sällan kommer gasolleveranser) och därmed är exponeringen endast 
mycket begränsad i jämförelse med exempelvis tiden som tankbilen står still på stationen eller 
vid tankning av bilar. Passagerna förbi området sker dessutom med väldigt låg fart då 
tankbilarna antingen ska in eller ut från bensinstationen vilket ytterligare minskar 
sannolikheten för en olika med farligt gods på vägarna.  

Erfarenhetsmässigt resulterar så liten trafik (redovisad ÅDT för vägarna i avsnitt 3) i 
kombination med så få transporter av farligt gods att riskprofiler för planområdet långt 
understiger ALARP6 och därmed är det egentligen inte försvarbart att ställa krav på 
säkerhetshöjande åtgärder för området.  

4.5 SLUTSATS INLEDANDE ANALYS 
Den inledande analysen visar att en pölbrand på bensinstationen behöver utredas grundligare, 
därför genomförs i nästa kapitel strålningsberäkningar som visar utreder vilken strålning 
området utsätts för vid ett sådant scenario. 

5 FÖRDJUPAD KONSEKVENSANALYS  

5.1 KONSEKVENSER AV BRAND PÅ BENSINSTATIONEN 
Flera olika brandscenarion är tänkbara vid bensinstationen. På grund av avstånden som 
presenteras i den översiktliga bedömningen är det dock antändning av ett utsläpp i samband 
med tankning av bränsle (diesel, bensin eller E85) som är dimensionerande. Övriga scenarion 
med brandfarlig vätska kommer antingen vara mer begränsade i omfattning och/eller ha större 
skyddsavstånd så att de på olika sätt inte kommer påverka den tänkta bebyggelsen i 
betydande omfattning. Scenarion kopplade till stationens gasolhantering skrivs också bort då 
avståndet till förvaringen med råge överstiger de rekommenderade skyddsavstånden som 
återfinns i SÄIFS 2000:4 och leveranser av gasolflaskor sker än mer sällan än transporter av 
drivmedel.  

Nedan görs därför en kvantitativ konsekvensutredning av vad ett större utsläpp av brandfarlig 
vätska kan medföra om det i samband med lossning läcker ut och antänds.  

Strålningsberäkningarna har genomförts med handberäkningar och följande förutsättningar: 

• Läckage som medför att hela spillzonen täcks med drivmedel (spillzonen ses 
konservativt som en stor spillzon under taket där mätarskåpen står 20 x 10 meter, 200 
m2). Storleken på pölen varieras i en känslighetsanalys. 

• Läckage av bensin  

                                  

6 ALARP-zon enligt Värdering av risk (FOI, 1997) 
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• Bedömningskriteriet sätts till 15 kW/m2 (denna strålningsnivå motsvarar 
acceptanskriterium för brandspridning mellan byggnader enligt BBR om inga 
byggnadstekniska åtgärder beaktas). 

• Inga barriärer har beaktats mellan pölbranden och den nya bebyggelsen och ingen 
hänsyn tas till att den tänkta pölen är placerad under tak. 

5.1.1 Brandeffekt 
Brandeffekten för pölbrand kan beräknas genom följande samband7: 

fc AHmQ ⋅∆⋅′′⋅= && χ  där 

 

Q&  = utvecklad effekt (kW) 

χ  = förbränningseffektivitet (i de flesta används värdet 0,7)3 

m& ′′  = förbränningshastighet per ytenhet (kg/m2s) 

CH∆  = förbränningsvärme (MJ/kg) 

fA  = brinnande yta (m2) 

 

m& ′′ och CH∆  är beroende av den brinnande vätskan. För bensin är värdena3: 0,048 kg/m2s 

respektive 44,7 MJ/kg. 

För större pölbränder minskar ofta effektiviteten i förbränningen med påföljd att 
rökutvecklingen tilltar och att temperaturen i flamzonen sjunker. En tilltagande rökutveckling 
resulterar därmed i att en del av strålningen absorberas i omgivande rök (se vidare nedan). 
Med hänsyn till detta kan ovanstående ekvation normalt förenklas till 1 MW per kvadratmeter 

horisontell bränslearea8, d.v.s. 
fAQ ×= 1&  

Enligt ovan antas det dimensionerande brandscenariot till en pölbrand med  
Af = 20 x 10 m = 200 m2. Med den förenklade ekvationen ger detta en brandeffekt Q = 200 
MW.  

5.1.2 Flamhöjd 
För en pölbrand med rektangulär form där flammans långsida är över tre gånger kortsidan 
gäller följande samband mellan flamstorlek (höjd och längd) och brandeffekt3: 

3/2)(035.0
B

Q
H f

&

⋅= där B = flammans långsida i meter 

Med ovanstående förutsättningar avseende brandeffekt beräknas flamhöjden till: 

8,18)
16

64
(035.0 3/2

, =⋅=pölfH  meter 

                                  

7 Enclosure Fire Dynamics, Karlsson & Quintiere, 2000 

8 Brandskyddshandboken, Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund, 2005 
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5.1.3 Utfallande strålning  
Den utfallande strålningen (kW/m2) är beroende av pölbrandens storlek. 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 där diametern approximerats 
från en cirkulär pölbrand med samma area9:  

DI ⋅−⋅= 00823,0

0 1058
 

Den ekvivalenta branddiametern för det dimensionerande brandförlopp är Dekv = 16,0 meter. 

Den utfallande strålningen beräknas utifrån detta till I0 = 42.9 kW/m2. 

5.1.4 Synfaktor 
Synfaktorn F anger hur stor andel av den emitterade strålningen som når den mottagande 
punkten eller ytan (se figur 1). Vid beräkningen av synfaktorn för en fritt brinnande flamma så 
antas det 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. 

 

  

Figur 4. Synfaktor. 

Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion 

som beräknas enligt10: 

2,12,12,12,12,1 DCBA FFFFF +++=
  

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

                                  

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

10 An Introduction to Fire Dynamics – second edition, Drysdale, University of Edinburgh, UK 
1999 
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 beräknas enligt figur 1. 

5.1.5 Infallande strålning 
Den från branden infallande värmestrålningen (kW/m2) som når omgivningen minskar med 

avståndet från branden och beräknas genom:  

0IFI ×=  

Resultatet redovisas i figuren nedan, där infallande strålning upp till 35 meter från pölbranden: 

 
Figur 5. Infallande strålning som funktion av avståndet 

5.1.6 Känslighetsanalys - strålningsberäkningar 
Känslighetsanalysen görs i två steg för att verifiera resultatet om ingångsvärden för 
brandeffekt eller pölutbredning varieras.  

1. Enligt tidigare beräknas brandeffekten för dimensionerande brandscenario utifrån en 
ekvation som beaktar reducerande faktorer p.g.a. pölens storlek. Om dessa faktorer ej 
beaktas skulle brandeffekten bli 300 MW. För den dimensionerande pölbranden 
studeras därför infallande strålning med en högre brandeffekt (vilket i sin tur påverkar 
dimensionerande flamhöjd). 

2. Infallande strålning med en större brandarea studeras även, totalt 300 m2. 

3. En kombination av högre brandeffekt (300 MW) och en större pöl (300 m2) studeras 
avslutningsvis. 

Som en känslighetsanalys görs beräkningarna med justerad brandeffekt och justerad 
brandarea, samt kombinationen av dem båda. Resultatet av känslighetsanalysen visas i figur 2. 
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Figur 6. Känslighetsanalys, infallande strålning som funktion av avståndet 

5.1.7 Slutsats brandscenarier, värdering av risk 
Resultatet av beräkningarna visar att den infallande strålningen är under kriteriet för skydd 
mot brandspridning på avstånd som motsvarar det faktiska avståndet mellan bensinstationen 
och den tänkta bebyggelsen på Bällsta 2:158 varför inga konsekvensreducerande åtgärder 
bedöms nödvändiga. Strålningen är så låg på avståndet för bebyggelsen att balkonger kan 
utföras mot bensinstationen om planförslaget kompletteras med detta. 

5.2 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 
Analysen visar att det inte föreligger någon risk för att en uppkommen pölbrand på 
bensinstationen riskerar att spridas till området. Analysen visar även att antalet transporter till 
stationen är få (ungefär 2 stycken per vecka) att mycket låga risknivåer förväntas vid 
framräkning av individ-/samhällsrisk. De planerade bostäderna kommer dock placeras väldigt 
nära både Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen där transporterna passerar varför vissa 
åtgärder föreslås trots den låga risknivån.  

Observera att åtgärderna som rekommenderas nedan endast utgör ett förslag och att det är 
upp till kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. De åtgärder som man beslutar om ska 
sedan formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och 
bygglagen (2010:900). Text i kursiv stil ska läsas som en kommentar till hur åtgärden kan 
uppfyllas. 

• Utrymningsmöjligheter ska finnas bort från vägen (uppfylls med gällande planförslag) 

• Friskluftsintag ska riktas bort från vägarna (löses i projekteringen av husen) 

• Befintliga diken utmed Stockholmsvägen och Gamla Karlbergsvägen bör behållas för 
att förhindra att ett läckage av brandfarlig vara rinner in mot den nya bebyggelsen. Ny 
körväg in till området bör utföras så att ett läckage inte riskerar att rinna mot husen 
via körbanan. Exakt lösning kan tas fram markprojekteringen av området men exempel 

på lösningar kan vara: 

o att anslutningen av den nya vägen och Gamla Karlbergsvägen utgörs av ett 

backkrön 

o att den nya vägen doseras mot diken för att hindra avrinning från Gamla 

Karlbergsvägen mot området 

o att den nya vägen utförs som bro utan hårdgjord yta över befintligt dike 
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6 SLUTSATSER  
Denna riskanalys har visat att förutsättningarna med presenterat planförslag går att 
genomföra utan att risk föreligger för att en uppkommen brand på bensinstationen Statoil 
riskerar att spridas till planområdet.  

Antalet transporter som kommer till och från stationen är så pass få att risknivåer utmed 
Gamla Karlbergsvägen och Stockholmsvägen utmed planområdet bedöms vara under ALARP 
och då krävs egentligen inte säkerhetshöjande åtgärder. 

Risknivån bedöms därmed vara acceptabel för den tänkta planförändringen med avseende på 
transporter av farligt gods och närhet till bensinstationen, men då transporter till och från 
stationen passerar området med kort avstånd bedöms nedanstående punkter vara relevanta 
att arbeta in i detaljplanen. Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är 
upp till kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. De åtgärder som man beslutar om ska 
sedan formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

• Utrymningsmöjligheter ska finnas bort från vägen  

• Friskluftsintag ska riktas bort från vägarna  

• Utsläpp av brandfarlig vätska ska inte kunna rinna närmare planområdet än diket som 
finns utmed Gamla Karlsbergsvägen och Stockholmsvägen 
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