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Inledning
På fastigheten Tomteboda 10 i Solna planeras för en ny transformatorstation. I och med
nybyggnationen har Sweco bland annat fått uppdraget att utreda eventuella olycksrisker som
kan förknippas med planen och dess omgivningspåverkan.

Detta dokument har efter yttrande från Storstockholms brandförsvar (daterat 22 nov 2021)
kompletterats, i huvudsak med förtydliganden och tydligare hänvisningar.

Den föreslagna detaljplanen möljiggör att det byggs en transformatorstation inom fastigheten.
Exakt detaljprojektering av tekniska lösningar styrs inte av planen, men Vattenfall har under
flera års tid arbetat parallellt med utformning och projektering av tekniska lösningar. Med hjälp
av underlag från Vattenfall och förutsättningarna i området är målet med detta PM att visa att
det går att bygga en transformatorstation på tomten på ett sätt som inte innebär oacceptabel
risk för omgivningen.

På angränsande fastigheter ligger en befintlig bensinstation och en snabbmatsrestaurang med
uteservering. I området sydöst om den planerade transformatorstationen har under 2020 en ny
detaljplan vunnit laga kraft, som tillåter bostäder i flera plan och även förskola på intilliggande
fastighet.

Riskbedömningen för transformatorstationen baseras på följande underlag:

1. Gestaltningsprogram, Tomteboda 10, Regionnätstation Solnavägen, 2021-10-05.
(https://www.solna.se/solna-vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/ny-
regionnatstation-i-haga).

2. Plankarta. Antagandehandling april 2022, framtagen av Solna stad.

3. Uppgift från Clas Egnér på Vattenfall om oljemängd 20 april 2016.

4. Placering byggnadslayout och principer för brandskydd, erhållet via mejl från Marcus
Attsäter på Vattenfall den 7 februari 2018. Uppdaterat efter muntlig kommunikation med
Robert Käck under 2021 och 2022.
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5. Fördjupad utredning (olycksrisker förknippade med regionnätstation) daterad 2020-02-
06, framtagen av Brandskyddslaget inom arbetet med intilliggande detaljplan för del av
kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen (https://www.solna.se/solna-
vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/bostader-forskola-och-foretagslokaler-vid-
solnavagen).

Explosion och brand i transformatorstation
I en transformator finns både passiva och aktiva skyddsystem som verkar för att minska risken
för allvarligare fel. Det finns dock sällsynta fall där dessa skyddssystem inte lyckats hindra
allvarliga fel i transformatorer vilket gett upphov till explosioner och bränder.

Ett möjligt scenario är att det uppstår fel i transformatorn som leder till att en ljusbåge uppstår.
Ljusbågen kan då hetta upp transformatoroljan, med gasbildning och tryckuppbyggnad som
följd vilket kan leda till att transformatorns inneslutning brister.

Efter denna inledande mindre explosion kan gaser och oljedimma från transformatorn spridas
och i ett värsta scenario antändas, varpå en gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion kan ske.
Om detta sker i ett mindre inneslutet rum kan tryckuppbyggnaden bli relativt hög (Iseklint 2012).

Därefter finns en risk att den olja som finns kvar i transformatorn och som läckt ut i
tranformatorrummet antänds, vilket då leder till en efterföljande brand.

Enligt uppgift ska den aktuella stationen innehålla totalt närmare 20 ton olja, vilket motsvarar
uppskattningsvis 25 000 liter olja (kan variera mellan produkter, beroende på densiteten). Oljan
ska vara uppdelad på två transformatorer som är separerade från varandra i två bås, se Figur 1.

I detaljplanen ingår även en mindre lokalnätstation. Där står i nuläget en lokalnätstation med
oljetransformator, men denna kommer enligt Vattenfall att bytas ut mot torrisolerade
transformatorer, vilket innebär att det inte finns risk för brand och explosion.
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Figur 1. Planerad skiss över transformatorbåsens placering inom transformatorstationsbyggnaden. Från
gestaltningsprogram för Tomteboda 10, daterad 2021-10-05.

Krav på transformatorbyggnaden

Eftersom transformatorerrna i detta fallet ligger i en byggnad finns möjlighet att anpassa
byggnaden för att minska risken för omgivningen. Vattenfall planerar att projektera de två
transformatorbåsen så att det ska kunna inträffa en explosion och efterföljande brand i den ena
transformatorn utan att den andra transformatorns funktion påverkas.

Vattenfall planerar i nuläget för att dimensionera betongstommen i transformatorbåsen att tåla
ett övertryck på 5 kPa. Beräkningar som Vattenfall tagit fram resulterar i ett övertryck på som
högst 3,6 kPa vid en transformatorexplosion orsakad av ljusbåge. Även tryckavlastningsluckor
planeras som ytterligare åtgärd för att förhindra att tryckökningen i byggnaden kan bli så hög att
byggnaden rämnar. Tryckavlastningsluckorna är av en självstängade typ så att
släckningssystem ska kunna fungera optimalt. Tryckavlastningsluckorna går att placera på
relativt hög höjd så att det inte finns någon risk att personer kan träffas av en lucka som öppnas.

Utöver sina egna framtagna krav följer Vattenfall standarden EN 61936-1 som ställer följande
minimikrav på driftrum för transformatorer:

· < 1 000 liter olja; brandklass EI 60

Transformatorbås
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· > 1 000 liter olja, brandklass EI 90 alternativt EI 60 tillsammans med automatisk
sprinkler

· alternativt att isolervätskor med mindre brandfarliga egenskaper väljs.

Brandklass EI innebär att väggen kommer vara intakt (E - integritet) och inte bli så varm på
andra sidan (I - isolering) att en brand inte kan spridas genom väggen på minst tiden som anges
(60 alterntativt 90 minuter). För bärande delar tillkommer krav på bärigheten (R – bärighet) ska
upprätthållas under minst 60 minuter vid brand.

Enligt underlag från Vattenfall kommer transformatorbåsens väggar och tak kommer vara
brandklassade enligt RE 120, det vill säga att väggarna ska kunna upprätthålla sin bärande
förmåga och vara täta i minst 120 minuter vid brand. Krav på isolering (I) bedöms inte vara
nödvändigt eftersom byggnaden inte står i direkt anslutning till andra byggnader. Väggar kan
därmed bli varma på utsidan, men detta utgör ingen risk för brandspridning.

Vattenfall kommer att utforma släcksystem i senare skeden, men har i nuläget projekterat för att
ventilationen till transformatorbåsen ska kunna stängas automatiskt vid incident för att på så vis
minska syretillförseln vid risk för brand.

I arbetet med intilliggande detaljplan för del av kv Tomteboda m fl. vid Solnavägen (Solna stad
2020) har värmestrålningsberäkningar genomförts för det mycket osannolika scenariot att oljan i
transformatorstationen brinner och att det har blivit ett större hål i fasaden. Beräkningarna är
genomförda av Brandskyddslaget (2020) och kritiska strålningsnivåer endast når 10 meter från
transformatorstationens fasad. Avstånden till den planerade bebyggelsen inom kv Tomteboda m
fl. vid Solnavägen planeras på 10,7 meter. I planbeskrivningen (Slona stad 2020) dras
slutsatsen att ”ur risksynpunkt så kommer aktuell detaljplan med nuvarande utformning inte
riskera att begränsa förslag till detaljplan för del av Tomteboda, ny regionnätstation.” Det
scenario som beskrivs i riskanalysen är inte realistiskt utifrån den anläggning som nu planeras
av Vattenfall, men visar att oavsett utformning på transformatorstationen så är riskerna för
intilliggande bebyggelse låg.

Sannolikheten att omgivningen påverkas vid en brand eller explosion inne i
transformatorstationen bedöms därmed vara så låg att lokaliseringen av transformatorstationen
inte utgör någon oacceptabel risk för omgivningen.

Diskussion kring skyddsavstånd till bebyggelse

För transformatorerna som är placerade utomhus anger standarden EN 61936-1 att ett avstånd
på 20 meter ska upprätthållas mellan transformatorer och brännbar byggnadsfasad. Det finns
dock inga riktlinjer i standarden EN 61936-1 för säkerhetsavstånd till inbyggda transformatorer,
endast för transformatorer utomhus. Detta tolkas som att inbyggda transformatorer inte utgör
någon betydande risk för omgivningen så länge brandskyddskraven enligt ovan uppnås. Om
skyddsavstånd ändå kan upprätthållas innebär det dock ytterligare säkerhetsmarginal.
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Enligt det tillgängliga underlaget är avståndet till den befintliga snabbmatsrestaurangen i
sydväst och det befintliga bostadshuset i öst ca 20 meter, se Figur 2. Den nya detaljplanen
sydöst om transformatorstationen medger ny bebyggelse på ca 10 meters avstånd, där förskola
ingår i möjlig bebyggelse.

Figur 2. Utdrag från plankarta, antagandehandling april 2022 framtagen av Solna stad. Några relavanta
avstådn till intilliggande nuvarande bebyggelse inritade med röda avståndsmarkeringar.
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Med det brandskydd som planeras vid anläggningen bedöms det inte vara nödvändigt att
upprätthålla 20 meters avstånd från transformatorstationen och närliggande bebyggelse.

Boverkets byggregler kap 5 – Brandskydd ställer vissa krav på brandskyddet i en byggnad i
som kan innehålla förskola avseende bland annat utrymningsvägar och val av byggmaterial.
Byggnaden med förskola bedöms alltså inte vara extra känslig för brand. Några ytterligare
fysiska barriärer utöver dessa bedöms inte vara nödvändiga i förhållande till den låga risk
avseende brand och explosion som transformatorstationen utgör.

Själva verksamheten som förskoleverksamhet innebär kan dock betecknas som extra känslig,
främst då barn vistas utomhus. På grund av detta bedöms det här att det är motiverat att
omgivningen görs uppmärksam på en eventuell brand i transformatorstationen, även om
risknivån är låg. Därför rekommenderas att en ljud- och ljussignal utvändigt på byggnaden
kopplas till brandlarmet. På så vis uppmärksammas förskolepersonal som befinner sig utomhus
och de kan flytta barn i till förskolebyggnaden så att barn inte riskerar att komma i vägen för
antingen personalens utrymning från transformatorstationen eller en eventuell insats från
räddningstjänsten.

Närhet till bensinstationen

För elektriska starkströmsanläggningar har Elsäkerhetsverket utfärdat vägledande mått mellan
friledning och riskområde med brandfarlig vara, eftersom det i vissa fall kan finnas risk för
antändning på grund av elektrostatisk laddning. Riktlinjer för markförlagda ledningar eller
inomhusanläggningar finns ej eftersom de inte utgör någon relevant risk. Eftersom det inte
kommer att dras några luftledningar till transformatorstationen behövs inga skyddsavstånd ur
detta perspektiv.

En eventuell brand i transformatorstationen bedöms inte utgöra någon betydande risk för
spridning till bensinstationen på grund av de höga brandskyddskrav som ställs på
transformatorstationen.

En eventuell brand på bensinstationen bedöms inte heller utgöra någon betydande risk för
transformatorstationen. Det går att planera brandskydd transformatorbyggnaden som ger ett
mycket gott skydd både för transformatorernas funktion och anläggningens servicepersonal.

Enligt den handbok som finns utgiven av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)
är det viktigt att riskkällor inom en bensinstation, t.ex. mätarskåp, avluftningsrör, cistern ovan
mark, cisternanslutningar, lossningsplats för tankfordon etc. placeras på betryggande avstånd
från byggnader och andra verksamheter.

Den anläggningsdel där längst skyddsavstånd anges är påfyllningsanslutning till cistern. Det
längsta avståndet som behöver upprätthållas till påfyllningsanslutning till cistern är 25 meter och
gäller platser där människor vanligen vistas (t.ex. bostad, kontor, gatukök, butik, servering,
busshållplats), verksamheter och objekt med stor brandbelastning, verkstad eller annan lokal
där gnistbildande verksamhet eller öppen eld förekommer. Av situationsplan som tagits fram av
Preem i samband med tillståndsansökan 2018, framgår att centralpåfyllning med avluftning
ligger i nordvästra delen av bensinstationens fastighet. Minst 28 meter kommer kunna
upprätthållas mellan påfyllningsanslutning och byggnader och parkeringsplatser inom
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Tomteboda 10, se Figur 3. Placeringen av påfyllningsanslutningen föranleder därmed inte några
krav på skyddsavstånd för bebyggelsen inom Tomteboda 10.

Mätarskåpen (drivmedelspump med utrustning för fyllning av drivmedel i form av vätska) ligger
under tak relativt nära Tomteboda 10. Till mätarskåp ska ett avstånd på 18 meter upprätthållas
till platser där människor vanligen vistas (t.ex. bostad, kontor, gatukök, butik, servering,
busshållplats), verksamheter och objekt med stor brandbelastning, verkstad eller annan lokal
där gnistbildande verksamhet eller öppen eld förekommer. Inom transformatorbyggnaderna
kommer människor inte vanligen att vistas, personal kommer bara vara på plats vid
servicearbeten och kontroller. Brandskyddet som projekteras inom transformatorbyggnaden är
tillräckligt omfattande så att de båda transformatorerna inte ska kunna påverka varandra vid en
brand, för att förhindra att båda transformatorerna slås ut och därmed orsaka mycket
omfattande elavbrott. Dessa två faktorer leder till bedömningen att transformatorbyggnaden
snarare utgör vad som kallas ”andra byggnader” och det bedöms inte vara nödvändigt att
upprätthålla 18 meter till mätarskåp. För andra byggnader och parkeringsplatser anges ett
skyddsavstånd på 3 meter. Det motsvarar ungefär avståndet från taket över spillzonen där
mätarskåpen står och tomtgräns. Det går alltså att upprätthålla de generella rekommenderade
skyddsavstånden från bensinstationens olika anläggningsdelarna och den planerade
markanvändningen inom Tomteboda 10, utan att behöva reglera detta i detaljplanen.

Enligt nuvarande förslag på utformning avskiljs fastigheterna med en 40 cm hög mur. En sådan
mur kan hindra brandfarlig vara från att rinna från bensinstationen mot tomten där
transformatorstationen planeras. Detta är gynnsamt ur ett riskperspektiv, men bedöms inte vara
nödvändigt för att uppnå en acceptabel risknivå och behöver därför inte regleras i detaljplanen i
detta avseende.

Närheten till bensinstationen (Preem) bedöms baserat på ovanstående inte utgöra något hinder
för detaljplanen ur ett riskperspektiv. Omvänt så bedöms inte heller den föreslagna detaljplanen
för transformatorstation inom Tomteboda 10 utgöra något hinder för bensinstationens
verksamhet. De olika skyddsavstånd som rekommenderas kan upprätthållas.
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Figur 3. Utdrag från plankarta, antagandehandling april 2022 framtagen av Solna stad. Avstånd inritade
med röda pilar, dels från bensinstationens påfyllningsanslutning med avluftning till fastgihetsgräns och det
område som är markerat som bebyggelsefritt inom Tomteboda 10, dels avståndet mellan taket över
mätarskåpen (pumpar) och tomtgräns.

Parkeringsplatser inom fastigheten
Inom detaljplanen för transformatorstationen planeras även för parkeringsytor (markerat som
gräsarmering i Figur 2. Eftersom parkeringsplatser är ytor där människor normalt inte uppehåller
sig brukar det i risksammanhang vara acceptabelt relativt nära olika riskkällor. Själva
transformatorstationen bedöms inte utgöra någon betydande risk avseende parkering inom
fastigheten. Vid en eventuell brand i transformatorstationen kan personer på parkeringsytor
snabbt flytta sig bort från området.

De rekommenderade skyddsavstånden mellan parkeringsplatser och bensinstationens olika
anläggningsdelar kan upprätthållas utan särskilda planbestämmelser.
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Utsläpp av olja
Transformatorbyggnaden kommer att utformas så att olja från transformatorerna inte kan rinna
ut på ett okontrollerat sätt, både ur ett brand- och miljöriskperspektiv. Det finns olika sätt att lösa
detta på rent tekniskt och vissa av dessa lösningar kan också minska brandrisken (CIGRE
2012). Det bedöms inte vara nödvändigt att fastställa val av metod i detaljplaneskedet, detta
kommer kunna lösas vid detaljprojektering av anläggningen.

Slutsats
Vad gäller olycksrisk (brand, explosion och utsläpp av olja till miljön) bedöms risknivån för
omgivande bebyggelse vara acceptabel med de riskreducerande åtgärder som Vattenfall angett
avseende byggnadens tålighet mot tryckuppbyggnad, tryckavlastningssystem och brandteknisk
klass på byggnaden.

Utvändigt placerad ljud- och ljussignal som är kopplad till branddetektor i
transformatorbyggnaden bör installeras så att omgivningen kan bli varse en eventuell brand i
byggnaden.

Kommunen rekommenderas att tillse att personalen på förskolan informeras om hur de ska
agera när ett larm går vid transformatorstationen, exempelvis att barn flyttas inomhus. Detta är
dock inte något som hanteras inom planbestämmelser, och det är inte heller något krav för att
kunna genomföra den aktuella detaljplanen.

För att undvika miljöskada behöver transformatorbyggnaden konstrueras så att oljan och
eventuellt släckvatten inte kan spridas på ett okontrollerat sätt. Detta finns flera olika tekniska
möjligheter för detta som kan detaljprojekteras i senare skede.
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