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Projekt: Kompletterande dokument till Riskanalys för 

närliggande bensinstation och transporter till den 

samma, vid nybyggnation av bostadshus 

1 Allmänt 
Detta dokument är ett beslutsunderlag angående utformning av fasadvägg som vetter 

mot österleden för planerad bebyggelse av punkthus (bostadslägenheter) inom 

kvarteret Låset. 

I riskanalysen för aktuellt objekt (daterad 2018-04-18) framgår föreslagna 

konsekvensreducerande åtgärder för utformningen av punkthusen. En av de föreslagna 

åtgärderna är att fasad som vetter mot Österleden (för punkthus placerat närmast 

Österleden) bör utformas i obrännbart material. 

Aktuell fasad önskas att utföras i enighet med SP Fire 105 vilket inte är att betrakta 

som obrännbar fasad. Detta dokument avser att utreda vilka skillnader en fasad 

utforman enligt SP fire skulle generera i jämförelse mot en obrännbar fasad avseende 

risknivån med läckage och antändning vid leveranser till bensinstationen. 

2 Metod 
För att påvisa skillnader i brännbar och obrännbar fasad har beräkningar utförts på en 

pölbrand som skulle kunna vara konsekvensen av en transportolycka till 

bensinstationen. 

Beräkningarna har utförts genom statistik från Handbok för riskbedömning av 

transporter med farligt gods på väg eller järnväg (1996 Statens räddningsverk, 

Karlstad Risk- och miljöavdelning). 

För beräkningarna har acceptabel infallande strålning på 15 kW/m2 enligt Boverkets 

byggregler (BFS 2017:5, BBR 25) använts för strålning mellan byggnader. Utfallande 

strålning har beräknats enligt Handbok för riskbedömning av transporter med farligt 

gods på väg eller järnväg (1996 Statens räddningsverk, Karlstad Risk- och 

miljöavdelning) avseende litet utsläpp, medel utsläpp samt stort utsläpp. Detta 

motsvarar ett utsläpp på 38, 3 samt 0,3 kubikmeter bensin. 
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3 Resultat  
Tabell nedan visar på vilka avstånd som den infallande strålningsnivån från en 

pölbrand mot aktuell byggnad understiger 15 kW/m2. Avståndet avser mellan 

flammans centrum för en pölbrand till fasaden. 

Tabell 1: Avstånd mellan pölbrand och fasad 

 Avstånd Infallande strålning 

Stort utsläpp 63,7 m <15 kW/m2 

Medel utsläpp 16,8 m <15 kW/m2 

Litet utsläpp 4,6 m <15 kW/m2 

 

Aktuellt avstånd från aktuell fasad till vägens mitt är cirka 17,2 m vilket medför att 

byggnadens fasad kommer att ligga på ett acceptabelt avstånd vid ett litet och medel 

utsläpp. 

4 Analys 
Vid fasadutformning enligt SP fire 105 kommer en brand i ett stort utsläpp kunna 

sprida sig till bostadsbyggnaden, notera att detta kan hända även med en obrännbar 

fasad då strålningsnivåerna även in genom fönster överstiger kriteriet för 

brandspridning. 

Ett litet- och medelstort utsläpp hade medfört att en SP fire 105 fasad hade varit 

acceptabel med hänsyn till den infallande strålningen från pölbranden. Det vill säga 

utformningen med en obrännbar fasad samt fasad enligt SP Fire hade uppfyllt samma 

säkerhetsnivå vid ett litet samt medel utsläpp. 

Beräknad sannolikhet för olycka som leder till utsläpp och antändning är enligt 

riskanalysen 1 gång på cirka 5 miljoner år. I riskanalysen tas inte hänsyn till om 

utsläppet är stort, medel eller litet. Enligt Handbok för riskbedömning av transporter 

med farligt gods på väg eller järnväg (1996 Statens räddningsverk, Karlstad Risk- och 

miljöavdelning) antas hälften av farligt gods olyckor resultera i stora utsläpp om 

transporten sker med släp. Om transporten sker utan släp förväntas hälften av 

olyckorna medföra litet utsläpp. 

Med hänsyn till ovanstående är sannolikheten för stort utsläpp 1 gång på 10 miljoner 

med förutsättningar att transporten alltid sker med släp. Vid transporter utan släp är 

sannolikheten för olycka som påverkar bostadshuset 1 gång per 20 miljoner år. 
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5 Slutsats 
Med hänsyn till framräknad sannolikhet enligt ovanstående bedöms en fasad enligt SP 

Fire 105 utgöra en acceptabel nivå för utformningen av bostadshusen. Förslag att 

utföra fasaden i obrännbart material upp till första våningen på bostaden har 

framkommit. Detta utförande skulle medföra att en konsekvens vid en olycka skulle 

minska med hänsyn till att mindre del av fasaden kan antända samt att 

brandspridningen inte skulle bli lika omfattande. 

Konsekvensen i riskanalysen ligger på en acceptabel nivå oavsett om fasaden utförs 

obrännbar eller enligt SP Fire 105. Eftersom aktuell väg där transporter sker inte utgör 

en farligt gods led samt att sannolikheten för en olycka är så pass liten uppnås en 

acceptabel risknivå med fasad utförd enligt SP Fire 105. Utförs fasaden i obrännbar 

fasad medför detta dock att konsekvensen av en olycka kommer att minskas då risken 

för brandspridning till lägenheterna kommer att fördröjas vid ett stort utsläpp. Dock är 

sannolikheten för olycka med stort utsläpp enligt ovanstående avsnitt en olycka på 

mellan 10 och 20 miljoner år. Vid ett litet- samt medelstort utsläpp kommer 

konsekvenserna vara densamma oavsett utformningen av fasaden.  
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