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Bakgrund 

WSP Brand & Risk har anlitats av Kungälvs kommun för att vara behjälpliga med att 

upprätta ett beslutsunderlag och förslag till planbestämmelser vid detaljplanering av 

Eriksbergs verksamhetsområde, beläget längs väg 168 mellan Kungälv och Marstrand. 

Planområdet omges av naturmarker och vattenområdet Mjölkekilen, till vilka förorenat 

släckvatten inte får spridas.  

Kungälvs kommun vill pröva om det går att reglera planerad bebyggelse så att inte nå-

got konventionellt brandvattensystem erfordras. 

 

Figur 1. Illustrationsplan  
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Inom planområdet föreslås marin verksamhet som t ex båthallar, tillverkning av båttill-

behör, försäljning av båtar och båttillbehör samt en återvinningscentral. 

Byggnaderna föreslås vara max 20 m breda och 40 m långa. Byggnader får samman-

byggas upp till 1800 m
2
. Byggnadshöjd föreslås till max 13 m. 

Syfte 

Syftet med denna utredning är att presentera förslag till utformning av planerad bebyg-

gelse till följd av att konventionellt brandpostsystem inte planeras. 

Internkontroll 

PM:et är upprättat av Markus Glenting (Brandingenjör) och Marcus Knutsmark (Bran-

dingenjör och Civilingenjör i Riskhantering). I enlighet med WSP:s miljö- och kvali-

tetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna hand-

ling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en fristående person grans-

kar förutsättningar och resultat i handlingen. Ansvarig för denna granskning har varit 

Fredrik Larsson (Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering). 

Konventionellt brandpostsystem 

I Sverige har Svenskt Vatten
1
 gett ut anvisningar (VAV P83) om hur brandpostsystem 

bör anordnas och vilka flöden som brandpostsystemet ska dimensioneras efter för att ge 

nödvändigt brandvatten vid olika typer av bebyggelse. För verksamheter med hög 

brandbelastning, vilket planerade verksamheter anses göra, rekommenderas ett flöde av 

2400 l/min.  

Brandpostsystemet är sammankopplat med dricksvattensystemet och under de senaste 

åren har högre krav på bl a renhet ställts på dricksvattenförsörjningen som kan försvåra 

möjligheten att använda dricksvatten som brandvatten. I ett dricksvattensystem efter-

strävas hög omsättning vilket fås av bl a mindre rördimension. För att kunna ta ut vat-

ten motsvarande flöden som behövs vid brandsläckning krävs istället större dimension-

er.  

Alternativsystem 

I vissa kommuner där konventionella brandpostsystem inte finns, låter man räddnings-

tjänsten ombesörja brandvattenförsörjningen med tankbilar. För att det effektiva flödet 

av brandvatten ska bli tillräckligt högt krävs att det finns flera tankbilar och att dessa 

kan köra och fylla vatten i så kallade superbrandposter med större tryck och flöde. Av-

ståndet mellan dessa superbrandposter och skadeplatsen får inte vara alltför stor. Med 

alternativsystem krävs att nödvändiga fordon och bemanning finns i beredskap. 

Alternativsystem brukar tillämpas för bostadsbebyggelse, men inte för industriområden 

som är aktuellt i detta fall. Det är möjligt att motsvarande brandvattenförsörjning som 

VAV P83 rekommenderar skulle kunna uppnås genom att tillämpa alternativsystem. 

För detta förutsätts dock att räddningstjänsten är dimensionerad för denna beredskap 

avseende personal, fordon och att superbrandposter finns i närområdet. Om dessa förut-

sättningar finns är det möjligt att utreda vilket flöde av brandvatten som skulle kunna 

erhållas. I denna utredning är dock inte alternativsystem aktuellt. 

                                                      

1
 Svenskt Vatten, www.svensktvatten.se 2013-03-25 

http://www.svensktvatten.se/
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Övergripande förslag för att erhålla motsvarande skydd som VAV P83 

WSP har identifierat fyra principiella alternativ till att anordna ett brandvattensystem 

enligt VAV P83: 

1. Föreskriva in- och/eller utvändiga sprinklerinstallationer i planbestämmelserna. 

2. Anordna ett lokalt brandpostsystem. 

3. Ändra räddningstjänstens dimensionering så att alternativsystem medges för 

denna typ av bebyggelse. 

4. Föreskriva skyddsavstånd i planbestämmelser alternativt åtgärder för att 

minska skyddsavstånd. 

I detta uppdrag ingår endast att ge förslag på hur alternativ 4 kan utformas. 

Brandspridning mellan byggnader inom Eriksbergs verksamhetsområde 

Det bedöms inte finnas brandvatten för att genomföra annat än en livräddningsinsats i 

planerad bebyggelse i händelse av brand. Även om byggnaderna utformas enligt Bo-

verkets Byggregler
2
 kan det inte uteslutas att branden sprids inom byggnaden utan att 

räddningstjänsten kan begränsa eller släcka branden. En brand i en byggnad får dock 

inte spridas till närliggande bebyggelse genom strålning. WSP har utfört strålningsbe-

räkningar, se bilaga, för att erhålla nödvändiga skyddsavstånd, givet att ingen kyl-/ 

släckinsats från räddningstjänsten sker. 

Resultatet blir att nödvändigt skyddsavstånd blir ca 30 m för en byggnad med bränn-

bara fasader och takkonstruktioner och som har en bredd av 20 m och en höjd av 13 m. 

Dessa avstånd gäller under förutsättning att vindförhållanden inte påskyndar brand-

spridningsförloppet eller att brandspridning sker via gnistregn eller flygbränder. I dessa 

fall kan längre skyddsavstånd behövas. Vid vindpåverkan bedöms dock även genomfö-

randet av en räddningsinsats med brandvattenförsörjning motsvarande VAV P83 för-

svåras. 

Beskrivning av nödvändiga funktionskrav 

Om bebyggelsen utformas så att alla byggnader har ett skyddsavstånd till omgivande 

bebyggelse, både inom fastigheten och till grannfastigheter, på 30 m (i stället för 8 m 

som normalt gäller enligt BBR 20) bedöms ungefär motsvarande skydd erhållas som 

om brandvatten enligt VAV P83 fanns att tillgå. 

Avståndet förutsätter att brännbart material inte förvaras mellan byggnader. Uppställ-

ningsplatser för fordon och andra brännbara föremål samt vegetation tillåts ej, men kan 

dessvärre vara svåra att reglera och säkerställa efterlevnad över tiden. 

Skyddsavståndet 30 m mellan väg 168 och planerad bebyggelse bedöms även vara till-

lämpligt för att säkerställa att en brand inte ska omöjliggöra fordonsrörelser på vägen, t 

ex för ambulanser. Beroende på vindriktning kan dock fordonsrörelser på väg 168 

omöjliggöras på grund av rök som ger reducerad sikt samt är hälsofarlig att inandas. 

Enligt 47 § väglagen ska ett byggnadsfritt avstånd om 30 m finnas utmed väg 168 vil-

ket överensstämmer med ovanstående skyddsavstånd. Vid diskussion mellan Trafik-

verket och Kungälvs kommun kan dock Trafikverket tänka sig att minska detta avstånd 

utifrån trafikaspekten. Om fasader utförs i brandteknisk klass REI 60 alternativt 

                                                      

2
 Boverkets byggregler, BBR 19, Boverket, 2011 
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REI 120 bedöms avståndet mellan väg 168 och byggnad kunna reduceras. Under tiden 

som motsvaras av den brandtekniska klassen kan byggnaden placeras intill vägen sett 

ur brandspridningssynpunkt. Dock går det inte att beräkna hur stor del av fasaden som 

kvarstår efter den angivna tiden och därmed går det inte att säkerställa att fordonsrörel-

ser kan tillåtas efter den angivna tiden. Det bedöms inte troligt att ett skyddsavstånd om 

30 m behövs men det är tyvärr inte möjligt att beräkna ett skyddsavstånd med givna 

förutsättningar. Därmed rekommenderas att skyddsavståndet om 30 m behålls även om 

fasader utförs i brandteknisk klass. 

I de fall en fastighetsägare inte vill hålla nödvändiga skyddsavstånd mellan byggnader 

är det möjligt att byggnader utförs med fasader i brandteknisk klass REI 120 med 

obrännbar fasad. Kravet på 120 minuter för respektive byggnad grundas på att en brand 

kan vara i upptill 4 timmar. Uppställningsplats mellan byggnaderna accepteras även 

med aktuell utformning. Med uppställningsplats avses förvaring av brännbart material 

inklusive parkering av exempelvis båtar och bilar. 

En alternativ utformning är att byggnadens fasader utförs i brandteknisk klass REI 60 

med obrännbar fasad samt ett skyddsavstånd på 15 m till angränsande byggnad i brand-

teknisk klass REI 60 med obrännbar fasad. Utformningen kan vara möjlig då det inte är 

troligt att väggen raseras momentant efter ett 60 minuters brandförlopp. Troligtvis 

kommer delar av väggen att stå kvar längre vilket bidrar till att reducera strålningsytan. 

Detta i kombination med ett skyddsavstånd bidrar till att den angränsande fasaden ut-

sätts för lägre temperaturer än vad väggen utsätts för vid provning enligt standard-

brandkurvan. Den alternativa utformningen behöver dock verifieras i aktuellt fall där 

hänsyn tas till bl a byggnadens utformning, mängden brännbart material mm. Eventuell 

uppställningsplats ska placeras på ett skyddsavstånd av 15 m till angränsande byggnad.  

För att förhindra brandspridning till omgivande bebyggelses takkonstruktioner via 

gnistregn, flygbrand eller strålning behöver all bebyggelse ha obrännbara tak, för-

slagsvis i klass A2-s1,d0, alternativt med material av lägst klass BROOF (t2) på underlig-

gande material av klass A2-s1,d0.  

Möjliga förslag till funktionskrav att reglera i planbestämmelser 

Till följd av att kommunen önskar att all bebyggelse utförs med fasader i lägst brand-

teknisk klass REI 60 med obrännbar fasad (detta för att inte minska granntomtens möj-

lighet till byggnation och uppställningsytor) redovisas följande planbestämmelser för 

att hantera brandspridning mellan byggnader.  

A. Byggnader utförs med fasader i brandteknisk klass REI 120 samt med obränn-

bara fasader. Uppställningsplats intill byggnader kan ske utan skyddsavstånd. 

Enligt önskemål från kommunen placeras byggnader minst 4 m från fastighets-

gräns.  

B. Byggnader utförs med fasader i brandteknisk klass REI 60 samt med obränn-

bara fasader och ett skyddsavstånd på 15 m mellan byggnader. Uppställnings-

plats intill byggnader kan ske med ett skyddsavstånd på 15 m. Enligt önskemål 

från kommunen placeras byggnader minst 7,5 m från fastighetsgräns. Detta al-

ternativ kräver dock en verifiering vid bygglovsansökan för att säkerställa att 

tillräcklig brandteknisk klass samt skyddsavstånd erhålls i aktuellt fall. 

För att förhindra brandspridning till omgivande bebyggelses takkonstruktioner via 

gnistregn, flygbrand eller strålning behöver all bebyggelse ha obrännbara tak, för-

slagsvis i klass A2-s1,d0, alternativt med material av lägst klass BROOF (t2) på underlig-

gande material av klass A2-s1,d0.  
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Slutsats 

Det är svårt att avgöra vad som är ett tillräckligt skydd mot brandspridning mellan 

byggnader till följd av begränsad brandvattenförsörjning. Detta dokument utgör en 

grov uppskattning för att ge en generell bild över vilka åtgärder som behöver vidtas för 

att ungefär motsvarande skydd som om brandvatten enligt VAV P83 fanns att tillgå. 

WSP är dock tveksamma till om de åtgärder som beskrivs ovan är tillräckligt attraktiva 

för att uppföra byggnader inom planområdet då kraven på brandteknisk klass är höga. 

Andra lösningar bör undersökas för att göra planområdet mer attraktivt för nybyggnat-

ion. Ett alternativ är att reglera funktionskravet ”den fysiska utformningen av bebyg-

gelsen ska säkerställa att brandspridning inte kan ske mellan byggnader då räddnings-

tjänsten inte genomför annan räddningsinsats än livräddning” i planbestämmelserna. I 

planbeskrivingen kan det då istället anges att planbestämmelsens efterlevnad verifieras 

i det enskilda bygglovsärendet. 

 

 

Göteborg 2013-10-02 

 

WSP Brand & Risk 

Handläggare:       Granskare: 

Markus Glenting och Marcus Knutsmark   Fredrik Larsson 



Uppdragsnr: 1017 6312 6 (10) 
 

 

 
WSP Brand & Risk 
Box 13033 

402 51 Göteborg 

Besök: Ullevigatan 19 

Tel: +46 10 722 50 00 

Fax: +46 10 722 74 20 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

Styrelsens säte: Stockholm 

www.wspgroup.se 
 

Bilaga - Strålningsberäkningar 

En riskbedömning av verksamhetsområde Eriksberg, Kungälv, har genomförts för att 

kunna se vilka åtgärder som behöver genomföras till följd av begränsad brandvatten-

försörjning. För att reducera risken av brandspridning mellan byggnader kan flera olika 

åtgärder vidtas. Exempelvis kan brandens omfattning, strålningsarea, brandbenägenhet 

och storlek hos exponerade fasadytor begränsas. Ett annat alternativ är att erhålla till-

räckliga skyddsavstånd mellan byggnader. För att beräkna strålningsnivån som infaller 

mot en angränsande byggnad kan strålningsberäkningar via synfaktorer användas. Ne-

dan presenteras beräkningsgången som har använts till beräkningarna. 

Brandförlopp 

För att få en uppskattning av hur länge ett brandförlopp kan pågå har det antagits att det 

får plats 30 båtar á 10 ton i en 1800 m
2
 stor båthall. Antaget material i beräkningarna är 

polyeten och antagen yta där branden brinner med full intensitet är halva byggnads-

arean, dvs 900 m
2
. Antagen brinnyta ska ses som ett medelvärde då en mindre yta brin-

ner i början av brandförloppet och en större yta kan brinna under den senare delen av 

brandförloppet.    

Antagen total mängd plast:  M = 300 ton 

Massavbrinning polyeten:  m’= 0,026 kg/m
2
s (Karlsson & Quintiere, 2000) 

Antagen brinnande yta:  A = 900 m
2 

  
 

    
 

Brinntiden vid fullständig förbränning blir 300/(0,026*900) = cirka 4 h.  

Beräkning av synfaktor 

Rektangulär källa 

Synfaktorn F anger hur stor andel av den emitterade strålningen som når den motta-

gande punkten eller ytan (se figur 2). 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.  
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Figur 2: Synfaktor. 

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

struktion som beräknas enligt Drysdale
3
: 

2,12,12,12,12,1 DCBA FFFFF 
 

där FA1,2 beräknas enligt följande: 
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där 1 och 2 är infallande vinkel, dvs. 0, och FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas på samma 

sätt för dess mått där A1 = L1 x L2, enligt Figur 2, för beräkning av respektive ytas syn-
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4
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3
 An Introduction to Fire Dynamics – second edition, Drysdale, University of Edinburgh, UK 

1999 

4
 Thermal Radiation Heat Transfer, 3

rd
 ed., Seigel & Howell, USA 1992 
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Figur 3. Synfaktor. 

Om ytorna A, B, C och D är lika stora betyder det att den mest kritiska punkten på av-

ståndet d från branden studeras. Detta betyder att strålningen på halva flammans höjd 

studeras. Vidare kan brandens totala area delas upp i olika stora ytor, synfaktorn och 

värmestrålningen bestämmas då för en punkt på avståndet d från branden på en specifik 

höjd. Detta är lämpligt när man studerar exempelvis avstånd till kritisk värmestrålning 

för människor eller då det är olämpligt att studera värmestrålningen på en höjd av halva 

flamman om flamman är alltför stor. 

Synfaktorn mellan flamman och en punkt kan även tas fram med hjälp av tabellvärden. 

I beräkningarna har byggnadens höjd antagits till 13 meter vilket är den maximala 

byggnadshöjden enligt detaljplan för verksamheter vid Eriksberg Kungälvs kommun 

med datering 2013-02-25. Flammans bredd har varierats mellan 2, 5, 10, 15 och 20 me-

ter då byggnadens bredd är okänd. Strålningsmottagaren på motstående byggnad antas 

vara placerad mitt framför flamman enligt figur 2 och 3. 

Atmosfärisk transmissionsförmåga 

På 20 m avstånd kan fuktig luft vid hög temperatur reducera strålningen med upp till 40 

%. Vid låg temperatur (0 C) och lägre luftfuktighet (40 %) blir dock reduktionen på 20 

m bara 10 % (-10 C och 40 % luftfuktighet ger 5 %). Absorptionen kan därför ofta för-

summas för avstånd under 20 m och även på längre avstånd med ett konservativt syn-

sätt. 

Infallande strålning 

Den infallande strålningen kan beräknas genom: 

FPqr   

Där rq   = Infallande strålning (kW/m
2
) 

 F = Synfaktor 

 P = Strålning från flamman (kW/m
2
) 
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I beräkningarna har den infallande strålningen antagits utifrån BBRAD3 där rekom-

mendationen för industribyggnader är 168 kW/m
2
 (1039° C med en emissionsfaktor 1). 

Brandskyddshandboken (2005) rekommenderar att den extra strålningen från flammor 

utanför fönsteröppningen kompenseras genom att öka strålningsintensiteten med 20 

procent, det vill säga en total strålningsintensitet på 202 kW/m
2
. Då byggnadens fönste-

rarea är okänd antas att 168 kW/m
2
 är ett representativt värde för en brännbar fasad 

med oklassade fönster. Det tillskott av strålning som avges från flammor över taknock-

en då byggnadens tak brunnit igenom bedöms rymmas inom antagandet att hela fasa-

den utgör en omfattande strålningsskärm. 

Kritisk strålningsintensitet 

En kritisk strålningsintensitet kan anges som ett mått på hur hög strålningsnivå exem-

pelvis en byggnad kan utsättas för utan att särskilda åtgärder behöver vidtas. I Bover-

kets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BBRAD3) 

anges ett allmänt råd att byggnader bör utformas så att strålningsnivån mot närliggande 

byggnad understiger 15 kW/m
2
 i minst 30 minuter. Det går även att ansätta alternativa 

strålningsnivåer utifrån fasadytornas utformning och material. I Brandskyddshandbo-

ken (2005) anges att normalt float glas spricker vid en strålningsintensitet av 10 kW/m
2
 

och att möbler antänds efter en långvarig exponering på 13 kW/m
2
. 

I internationella byggregler används ofta ett värde på 12,5 kW/m
2
 vilket baseras på det 

lägsta värdet där torrt trä kan antända med hjälp av en tändkälla. 1975 genomförde den 

Nordiska industrigruppen en serie försök där kritiska strålningsnivåer för målat och 

omålat trä mättes för fullskaleförsök och i laboratorier. Vid laboratorieförsöken erhölls 

15 kW/m
2
 som kritisk strålningsintensitet för en målad träyta vilket sedan har föreskri-

vits i de svenska byggreglerna (Björnfot, 2008).  

I beräkningarna har en kritisk strålningsintensitet på 15 kW/m
2
 används då det värdet 

utgör det allmänna rådet i BBRAD3. 

Resultat 

För strålning mellan byggnader anges att strålningen bör understiga 15 kW/m
2
 i minst 

30 minuter utan särskilda åtgärder i form av brandklassad fasad
5
.  

Tabell 1. Skyddsavstånd mellan byggnader beroende på val av bredd på flamma. Hela 

fasaden antas ha en strålningsnivå på 168 kW/m
2
. 

Höjd flamma (m) Bredd flamma 

(m) 

Synfaktor (-) Skyddsavstånd 

(m) 

13 2 0,084 8,5 

13 5 0,086 14,5 

13 10 0,089 20,5 

13 15 0,087 25,5 

13 20 0,089 29 

                                                      

5 BBR, Boverkets Byggregler, BFS 1993:57 med ändringar t o m BFS 2006:12, Boverket, 2006 
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Diskussion 

Då strålningsnivån är ansatt för fönsterytor är det möjligt att värdet på strålningsnivån 

är för hög jämfört med en brännbar fasad. Dock rekommenderar Brandskyddshandbo-

ken (2005) att strålningsnivån för eventuella fönster ska ökas med 20 procent. Därmed 

representerar vald strålningsnivå eventuellt en brännbar fasad på ett bra sätt. Arean av 

eventuella flammor som överstiger byggnadshöjden antas täckas in i den valda fasady-

tan. 

I beräkningarna har det inte tagits hänsyn till eventuell vindpåverkan. Exempelvis 

skulle en vindhastighet på 2 m/s medföra att flamman för en fritt brinnande brand 

skulle luta upp till 45 grader, vid en hastighet över 5 m/s är vinkeln cirka 60 grader och 

vid högre vindhastigheter kan flamman nästan vara horisontell. Detta medför en ökad 

risk för brandspridning till byggnader som är placerade i vindriktningen (brandskydds-

handboken, 2005). 

Slutsatser 

Utifrån givna förutsättningar blir skyddsavståndet för en byggnad (20 meter bred) med 

oklassad fasad 30 meter. WSP har inte lagt på några specifika säkerhetsfaktorer utan 

bedömer att genomförda beräkningar har genomförts konservativt. Beräkningarna har 

ej tagit hänsyn till eventuell vindpåverkan. 
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