Briab Brand & RiskingenjörernaAB
MagnusLadulåsgatan65
118 27 Stockholm
Orgnr 556630-7657

0 av 38

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-02-03, Dnr 2019-05964

Örnsberg– överdäckningav
tunnelbanestation

KvPincetten,Stockholmskommun
Analytiskdimensioneringav
brandgasventilation
2022-02-03

Briab Brand & RiskingenjörernaAB
MagnusLadulåsgatan65
118 27 Stockholm
Orgnr 556630-7657

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-02-03, Dnr 2019-05964

Projektinformation
Projektnamn:
Fastighet:
Kommun:
Ärende:
Uppdragsgivare:

Örnsberg– överdäckningav tunnelbanestation
KvPincetten
Stockholmskommun
Analytiskdimensioneringav brandgasventilation
JohnMattson FastighetsföretagenAB

Kontaktperson:

Martin Landerby,ChefProjekt
martin.landerby@johnmattson.se
Telefon:073-27983 50

Uppdragsansvarig:

RobertBerg
robert.berg@briab.se
010-20380 36

Handläggare:

MagnusNordgren
magnus.nordgren@briab.se
08-406 66 23

Datum
Typav handling
Upprättad av
2022-02-02 Analytiskdimensioneringav brandgasventilation MagnusNordgren

Kontrolleradav
FredrikNystedt

Örnsberg– överdäckningav tunnelbanestation,Kv Pincetten, Stockholm
BrandteknisktPM, Utrymningsanalys
2022-02-03

2 (38)

Sammanfattning
Dennahandlingredovisaröversiktligthur brandskyddetskasäkerställasvid överdäckningav
Örnsbergstunnelbanestation.Stationenbeståridag av en stationsbyggnadsamt
plattform/perrong som delvisär försett med ett regn-/väderskydd.
Handlingenär inte att betrakta som fullvärdigbrandskyddsbeskrivning
utan behandlari huvudsak
de fysiskaförutsättningarnaför överdäckningenochhur utrymningssäkerhetenkan lösas.
PM:et beskriverkravet på tillgång till utrymningsvägaroch utformning av lämpligbrandgasventilation för säkerställandeatt utrymning vid brand kan skeunder godtagbarexponeringav
värmestrålning,temperatur och toxiskagaser.
Det dimensionerandepersonantaletär framtaget till2400 personeri enlighetmed
Trafikförvaltningensanvisningar.
Utrymning från plattform skerdels via den befintliga stationsbyggnadenoch delsmed en ny 2,0
meter bred utrymningstrappasom startar på plattformen utanför överdäckningenoch mynnar
uppe på överdäckningen.Frånutrymningstrappansanslutningtill överdäckningenska
utrymningsförloppetkunna fortsätta utan efterföljande flaskhalsar.
Anpassningarinom stationsbyggnadenför ökat personflödebehövergörasenligt följande:
•

Dörrar i glaspartimellan stationsbyggnadoch plattform skabreddastill totalt minst 2,5
meter.

•

Ett automatisktheltäckandebrand- och utrymningslarm(enligt SBF110:8) skainstalleras.

•

Barnvagnsrampi befintlig stationsbyggnadskatas bort så att hela den fasta trappansbredd
kan tillgodoräknas.

•

Dörrar till det fria i övre biljetthallsnivåskabreddastill totalt minst 2,5 meter.

•

Summanav utåtgåendeeller reversiblaspärrarskavaraminst 5.
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Utrymning av personermed nedsatt rörelse-och orienteringsförmågamöjliggörsenligt följande:
•

Dörrar och hissutformas för utrymning av personermed nedsattrörelse-och
orienteringsförmågainom stationsbyggnadenför egenutrymning till det fria.

•

Utrymningsplatspå plattformen vid den nya utrymningstrappan.

Brandgasventilationav plattformsdel under överdäckningsker enligt följande:
•

Mekaniskbrandgasventilation(brandgasfläktarplacerademed jämn fördelningi
överdäckningenöver plattform/spår) med ett totalt flöde på 60 m3/s, som aktiverasvid
brand.

•

Tvåkompletterandeimpulsfläktarsom aktiverari händelseav felfungerande
brandgasventilation.Ansattkapacitetper fläkt är att ge upphov till luftrörelser på 10 m/s
bort från stationsbyggnaden.

Stationsbyggnaden
utförs brandteknisktavskildfrån plattformen. Avskiljningenutförs i lägstklass
E 30, med dörrar i lägstklassE 30-C.
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Inledning

1.1 Syfte
Dennahandlingredovisarhur brandskyddetskasäkerställasvid en delvisöverdäckningav
plattformen för Örnsbergstunnelbanestation.
Handlingenbyggerpå utredning och analysmed avseendepå personbelastning,tillgång till
utrymningsvägaroch brandgasventilationför att säkerställaen trygg och robust
utrymningsstrategi.

1.2 Regelverkoch styrande dokument
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Den brandskyddstekniska
dimensioneringenhar i huvudsakskett mot följandelagar och regelverk:
•

Plan-och bygglag(2010:900)

•

Plan-och byggförordning(2011:338)

•

Transportstyrelsens
författningssamling,TSFS2017:119,Transportstyrelsens
föreskrifter
och allmännaråd om personsäkerheti tunnlar och plattformsrum för tunnelbanaoch
spårväg

•

Riktlinjer Brandskydd,SSÄSÄB-0801BrandsäkerhetKravoch rekommendationerför
brandskyddi byggnad,anläggningoch fordon, Trafikförvaltningen,2020-03-06[1].

•

SSÄSÄB-0802Brandsäkerhet,Vägledningför analytiskdimensioneringav brandskydd,
Trafikförvaltningen,2020-03-06[2].

•

SSÄSÄB-0803Brandsäkerhet,Utformning av brandskyddi byggnadoch anläggning,
Trafikförvaltningen,2020-03-06[3].

Eftersomdet finns arbetsplatserinom anläggningenhar brandskyddetäven dimensioneratsefter
Arbetsmiljöverketsföreskrifter om arbetsplatsensutformning samt allmännaråd om
tillämpningenav föreskrifterna(AFS2020:1).
I referenserpå sidan12 listasövriga aktuellareferensersomi huvudsakanvändstill i detta PM
utförda analytiskadimensioneringar.

1.3 Omfattning och avgränsningar
Dennahandlingomfattar brandskyddetvid planeradöverdäckningav delar av Örnsbergs
tunnelbanestationsplattform.
Plattformeningår somhelhet dvs.både del somblirunder överdäckningoch del somär befintligt
utomhus.
Stationsdeli form av biljetthall mm omfattas av handlingeneftersom en stor andelutrymmande
personermåstepasseraden för att nå säkerplats.
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Handlingenär inte att betrakta som fullvärdigbrandskyddsbeskrivning
utan behandlari huvudsak
de fysiskaförutsättningarnaför överdäckningenochhur utrymningssäkerhetenbör lösas.Detta
innebäri detta fall:
•

tillgång till utrymningsvägaroch

•

utformning av lämpligbrandgasventilationför säkerställandeatt utrymningkan skeunder
godtagbaraförhållanden.

Övrigabrandskyddsåtgärdersominte påverkarden fysiskautformningen såsomytskikt,
vägledandemarkering,belysningetc. specificerasinte i detta skedeoch förutsättshanterasi
senaremer detaljeradprojektering.
Detaljnivånför detta PM brandskyddskamotsvarasystemhandlingför de delar somberörs enligt
ovan.

1.4 Kvalitetssystem
Handlingenoch dessunderliggandeutredningaromfattas av kontroll enligt anvisningarnai Briabs
ledningssystem,vilket är certifierat enligt ISO9001 och ISO14001.Handläggaren,
uppdragsansvarig
samt särskildutseddakontrollant inom Briab kontrollerar att relevantakrav och
råd tillgodoses.
Analytiskdimensionering:verifieringav analytiskdimensioneringi bilagortill dennarapport har
kvalitetskontrolleratsav FredrikNystedt,Briab.

1.5 Revideringar
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Handlingenär en andra versionoch har statussom skamotsvarasystemhandling.Ändringarmot
handlingensförsta versionär uppkomnagenomönskemålatt utreda en ny lösningdär naturlig
brandgasventilationi form av ett vertikalt släppnärmast Örnsbergsvägen
utgår.
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Allmännaförutsättningar

Nedan beskrivskortfattat de grundläggandeförutsättningarnaför brandskyddetsutformning.

2.1 Underlag
Nedanståendetabell angerunderlagetför handlingen:
Handling
RelationsritningarSL1
Principiellsituationsplan
Situationsplan
Förslagsskiss,
utkast
Utrymning från perrong

Ritningsnummer
Datering
60-talet,1986 och1987
A303
2020-09-14
A333
2021-06-03
10-301–10-303
2021-04-19
A344
2021-09-21
A-40-1-09– A-40-1-19, 2021-11-09
A-40-2-01– A-40-2-03

Upprättad av
SL
LindbergStenbergArkitekter
LindbergStenbergArkitekter
ELU
LindbergStenbergArkitekter
LindbergStenbergArkitekter

Platsbesökhar genomförtsi augusti2021av MagnusNordgren,Briab.

2.2 Objektsbeskrivning
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Den befintliga stationsbyggnaden
plattform mm är i huvudsakutfört med betong eller tegel.

Figur1. Foton 1 och 2. Den befintliga plattformen med tak och yttre del utan tak, 2021-08.

1

Omfattar ett 40-tal relationsritningarupprättade av SLABStorstockholmLokaltrafikpå 60-talet samt1986-1987.
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Figur 2. Den befintliga stationsbyggnaden,till vänstermot plattformen och till höger den
befintliga stationsbyggnadenmot rulltrappa/trappa. Foton är tagna 2021-08.

2.2.1 Överdäckningen
Den planeradeutformningen framgårav ritningar, A344,A333LindbergStenbergArkitekter 202109-21resp. 2021-06-03,HEFAB,enligt ritning nedanoch delspå ritningar 10-301,10-302 och10302,ELU,2021-04-19.
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Nedansesöverdäckningensomfattning: med byggnader,gårdar,förskolegårdoch
tunnelbaneuppgångtill höger somleder till torget Örnsberg.Utdrag ur ritning A308,Lindberg
StenbergArkitekter,HEFAB,2020-09-14.
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Figur 3. Utdrag ur ritning A308,LindbergStenbergArkitekter.

3

Brandtekniskaförutsättningar

Utrymmet på plattformen dimensionerasför verksamhetdär det vistasfler än 150 personersom
inte kan förväntasha god lokalkännedom,somhar förutsättningaratt självasätta sigi säkerhet
och som kan förväntasvara vakna.
Brandskyddetär dimensioneratför ett personantalsomunderstiger2400personer,i enlighetmed
Trafikförvaltningensanvisningar.Seäven AppendixA, Dimensionerandepersonantal.
Anläggningenär stundtalspersonintensivoch är därmedbedömd att tillhöra skyddsnivå22.
Brandskyddethar dimensioneratsför en brandbelastningunderstigande800 MJ/m2 (golvarea).

2 SSÄSÄB-0801
Brandsäkerhet,Riktlinjer brandskydd,Trafikförvaltningen,2020-03-06.
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Brandcellsindelning

Följandebrandtekniskaavskiljningaroch brandcellsindelninggäller;stationsbyggnaden
utförs
avskildfrån plattformen. Avskiljningenutförs i lägstklassE 30, med dörrar i lägstklassE 30-C
(C=självstängande).
SeävenFigur 4 AppendixA.
Typgodkändalösningarför täta E 30-skjutdörrarfinns i mycketbegränsadomfattning på
marknaden.Möjliga och funktionellalösningarför brandavskiljningstationsbyggnad-plattformska
därför beaktasi senareskedeav projekteringen.
Vidareskaöverdäckningenutföras brandavskiljandeför att brandteknisktskiljaperrongenfrån
förskolegård.Avskiljningenbedömsbehövautföras iklass REI120, seävenkapitel 6 Bärande
konstruktioner.Exaktutformning fastställsi senareskede.

5

Möjlighet till utrymning

5.1 Utrymningsvägar
Grundläggandekrav för utrymning är att det, från utrymme där personervistasmer än tillfälligt,
skafinnasminst två av varandraoberoendeutrymningsvägar.
Utrymningsvägmed ny trappa till gårdenpå överdäckningenförutsätter att gårdenär öppen mot
gatunätet.I annat fall kan det krävasservitut föratt möjliggörautrymning till säkerplats; allmän
plats utanför gården/överdäckningen.
Utrymningsvägar,se även figur 5 AppendixA.

Utrymningskoncept
Utrymning från plattform skervia:
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•
•

Stationsbyggnad.Anpassningar
inom stationsbyggnadenför ökat personflödebehöver
göras,se AppendixA, avsnitt Slutsatserfrån analytiskdimensioneringpåsidan29.
Ny utrymningstrappasom startar på plattformen utanför överdäckningoch mynnaruppe
på överdäckning.

Dimensioneringav utrymningenhar i huvudsakskett med analytiskdimensionering,och
verifieringenskeri detta fall med scenarioanalys.
Val av scenariernahar utgått från
riskidentifieringmed hänsyntill att förutsättningarnaoch självapåfrestningeni sigkan variera.
De erfordradebrandscenariernaär identifierade ochmotiverade så att de utgör en trolig värsta
påfrestning.En känslighetsanalys
för att identifiera variablersomhar stor påverkanpå
säkerhetsnivånhar utförts för att avgöraom den föreslagnabrandskyddslösningen
är
tillfredsställande.I scenarioanalysen
har säkerhetenutvärderatsdirekt mot de kriterier för
godtagbarexponeringsom angesi SSÄSÄB-0802Brandsäkerhet,Vägledningför analytisk
dimensioneringav brandskydd[2].Utöver listade acceptanskriterierhar i dettafall även
siktbarhetenanalyseratsför att säkerställaatt utrymning kan genomföraspå ett tryggt sätt.
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Frångänglighetoch utrymningsplats
Det skasäkerställasatt det finns två ytor på 12 m² varderasidaav överdäckningen,där personer
med funktionsnedsättningkan invänta assisteradutrymning.En framför hissinom
stationsbyggnad,och en vid den tillkommandetrappan. Vid dessautrymningsplatserskadet finnas
möjlighet till tvåvägskommunikation.Vidareskaytorna placerasoch utformas på ett sätt sominte
har negativinverkanpå övrigapersonflöden.

5.2 Utformning av utrymningsvägar
Utrymningsvägarskagenerelltutföras med en minstafri höjd om 2,00meter. Vidarebör ett fritt
mått om minst 2,25meter eftersträvasinom räddningstjänstensangreppsvägar[1].
Den fria breddenpå utrymningsvägarskautföras enligt följande:
•

Utrymning via stationsbyggnad
o utförs med fri dörrbredd om minst 2,5 m
o utförs med fri bredd i fast trappa om minst 3,1 m
o utförs med existerandeuppåtgåenderulltrappa
o utförs med hiss
o samt 5 utåtriktade eller reversiblaspärrar.
• Ny utrymningstrappa:trappansfria bredd skavaraminst 2,0 m
Mellan dörr och trappa eller ramp skaett vilplan finnas.Avståndetmellan dörr och trappa eller
ramp skavaraminst 0,80meter.

5.3 Dörrar
Dörröppningarskai aktuellt fall alltid ha en fri bredd på minst 1,20 meter och en fri höjd om minst
2,00meter (2,25m inom angreppsvägar[1]).
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Slagdörrarför utrymning skavarautåtgåendei utrymningsriktningen,det vill sägaupp mot den
nya trappanrespektivein mot stationsbyggnaden,
sett från plattformen.
Detaljer om dörrar såsombeslagningmed mera redovisasi senareskedeav projekteringen.
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Bärandekonstruktioner

För överdäckningskabyggnadsdelartillskrivasen brandsäkerhetsklass
och brandtekniskklass.
Generelltgäller följandeutdrag ur SSÄSÄB-0801Brandsäkerhet,Riktlinjerbrandskydd[1].
Bärförmågavid brand
•
•

Bärverkoch konstruktionersomutgör bärandehuvudsystemför plattformsrummet ska
uppfylla bärverkskravetR120.
Övrigabärverk och konstruktionersomutgör bärandehuvudsystemskagenerelltuppfylla
bärverkskravetR90.Möjlighet finns att i vidareutredning undersökaom lägrekrav kan ställas
för utrymmen och konstruktionersominte påverkarplattformsrummet.

Detaljer om brandskyddpå bärandekonstruktionerredovisasi kommande
brandskyddsbeskrivning.

7

Installationer och utrustning

Detaljer, utöver nedan,om installationeroch utrustning såsomtex. vägledandemarkering,
belysningmm redovisasi senareskedeav projekteringen.

7.1 Automatiskt brand- och utrymningslarm
Brandlarmskainstallerasovanplattform under överdäckningenoch i stationsbyggnadensom följd
av den aktuellautrymningsstrategin,vilkenkräver automatisktaktiveratutrymningslarmi form av
talat meddelande.Utrymningslarmmed omfattning av yttre del av plattform (är belägenutanför
överdäckningen)är en förutsättning för brandskyddet.
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Komponenternai det automatiskabrandlarmetskaverifierasi enlighetmed standardserienSS-EN
54 och komponenterutförda enligt SS-EN54-21 skautformas som typ 1.
Utrymningslarmskautföras enligt SBF110:8 och SBF502:1- Reglerför utrymningslarmmed talat
meddelande.

7.2 Brandgasventilation
Brandgasventilationav plattformsdelunder överdäckningskerenligt följande:
•
•

Mekaniskbrandgasventilation(brandgasfläktarplacerademed jämn fördelningi
överdäckningenöver plattform/spår) med ett totalt flöde på 60 m3/s, som aktiverasvid brand.
Tvåkompletterandeimpulsfläktarsom aktiverarom brandgasventilationenfelfungerar.Ansatt
kapacitetper fläkt är att ge upphov till luftrörelser på 10 m/s.

Detaljer för utformning brandgasventilationframgårav; AppendixA – Utrymningsanalysoch
AppendixB – FDSoch geometriskmodell.
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Möjlighet till räddningsinsats

8.1 Insatstid
Insatstidenför räddningstjänstenbedömsunderstiga10min.

8.2 Åtkomlighet
Räddningstjänstens
tillträde till plattformen utgörs av passagegenomden befintliga
stationsbyggnaden.Alternativ tillträdesvägtill plattformen är via gårdenpå överdäckningenoch
den nya utrymningstrappan.
Den nya utrymningstrappanutförs tillgängligför räddningstjänstenvia portik, eller motsvarande,i
nya byggnader.
Stationsbyggnaden
är tillgängligfrån det ordinarievägnätetoch de nya byggnadernautförs
tillgängligafrån det ordinarie vägnätet.
Räddningstjänstenåtkomlighetenligt ovan förutsätter att gårdenär öppen mot gatunätet.I annat
fall kan det krävasservitut för att möjliggöraräddningsinsats.
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Briab – Theright sideof risk
RobertBerg
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AppendixA – Utrymningsanalys
I följandebilagor till dennahandlingredovisasgenomfördanalysav utrymningssäkerhetenför
Örnsbergstunnelbanestationmed avseendepå tillkommandeöverdäckning.Verifieringav
utrymningssäkerhetengenomförsgenomanalytiskdimensioneringi form av brandgasfyllnads-och
utrymningssimuleringar.Syftet med utredningenär att utvärderahur utrymningssäkerhetenvid
händelseav brand påverkasav tillkommandeöverdäckning,och målet är att tillhandahålla
beslutsunderlagför de utformningsalternativsombedömsuppfylla erforderlig
utrymningssäkerhet.
Användmetodik och indata följer de rekommendationersompresenterasi SSÄSÄB-0802
BrandsäkerhetVägledningför analytiskdimensioneringav brandskydd[2]. Vidarehar styrande
dokumentenligt avsnitt1.2 beaktats.

Dimensionerandeförutsättningar
I detta kapitel beskrivsstationensoch överdäckningens(generella)utformning. Tillgångtill
utrymningsvägarsamt övergripandebrandskydd.

Objektsbeskrivning
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Nedangesen översiktligbeskrivningav tunnelbanestationen.Den tilltänkta utformningen visasi
Figur 4 och Figur5 nedan.

Figur 4. Schematisköversiktsbild av överdäckning,plattform och stationsbyggnaden.Dörrarna
mäter 1,6 m och den fasta trappan 2,1 m. Takhöjduppgår till 3,4 m under överdäckningen.

Utrymningsvägar
Avstämdbeställarambition(tillika lagkrav)för projektet har varit att säkerställaatt
förutsättningarnaför säkerutrymning inte skaförsämrasav överdäckningen.Utvärderingskriterier
för detta har valtsutifrån Vägledningför analytiskdimensioneringav brandskydd[2].Med
anledningav detta har analysenav stationensutrymningssäkerhetutförts under förutsättning av
en tillkommandetrappa från den del av plattformen som förblir i det fria upp till överdäckningen,
seFigur5.
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Figur 5. Schematiskbeskrivningav stationensutrymningsstrategi.Brandcellsgränsi glasparti
mellan plattform och biljetthall.

Dimensionerandepersonantal
Enligtkravställningi SSÄSÄB-0802skapersonantalanalyserasutifrån tre perspektivoch ansättas
till maximumav dessa:
• Trafikantprognoser
• Personantalmotsvarandeett fullt tåg per spår– totalt 2400personer,och
• Evenemangsscenario
Örnsbergsstation liggerinte i nära anslutningtill någrastörre arenor, vilket medför att ett
evenemangsscenario
inte förväntasöverstiga2400personer.
Trafikantprognos
Nedangenomförsen skattningav antalet resenärervid Örnsbergsstation år 2050.
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Antal förbipasserande
Somstöd i skattningav antalet personersomunder maxkvartenbefinner sig ombord på ett
tunnelbanetågvid Örnsbergstunnelbanestationhar utlåtandet Information om genomförd
utredning av trängselni kollektivtrafiken,sompresenterarresultat utifrån upplevd trängsel,
använts[4]. Fyllnadsgraden
inom en tunnelbanevagnhar i rapportenkategoriseratsenligt sex
intervall som sträckersig från under 50 % till 329%, och där 100 % innebär att samtligasittplatser
nyttjas, men att ingen behöverstå.Frånrapporten användauppgifter återgesi Figur6, Figur7 och
Tabell2 nedan.För att säkerställakonservativaantagandenanvändsmaximumav varjeintervall
hellre än dessmedelvärde.
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Tabell1. Exempelpå olika nivåer av trängseloch hur dessarelaterar till total beläggningsgrad.
Kategori

Antal resenärer

Beläggningsgrad Andelståplats

Maxkapacitet

1242

329 %

100 %

Praktiskkapacitet

720

190 %

40 %

Mål i trafikstrategin

810

214%

50 %

Godstandard(Riplan) <551

<146%

<20%

Lågstandard(Riplan)

>192%

>40%

>724
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Figur 6. Användaintervall från trängselutredningen[4]. Södergåendetåg.
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Figur 7. Användaintervall från trängselutredningen[4]. Norrgåendetåg.
Tabell 2. Redovisadträngselinom norrgåendetåg vid Örnsbergsstation. Summa=591.
Procent

Andel

Produkt

Personer

50%

2,23%

0,01

4

100%

35,8%

0,36

136

150%

31,5%

0,47

179

200%

15,0%

0,30

113

250%

11,2%

0,28

106

329%

4,25%

0,14

53
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Tabell3. Redovisadträngselinom södergåendetåg vid Örnsbergsstation. Summa=322.
Procent

Andel

Produkt

Personer

50%

34,9%

0,17

66

100%

60,3%

0,60

228

150%

4,92%

0,07

28

200%

0%

0

0

250%

0%

0

0

329%

0%

0

0

I Stockholmsöversiktsplan,RUFS,för år 2050angesenbefolkningstillväxtpå över 50 % relativt
dagensinvånarantal[5]. Framtidabeteendemönsteroch antalet tillkommande
kommunikationsmedelär okända,så för att i bästamöjliga mån säkerställaett konservativt
antagandeom antalet resenärergörs en uppräkningmed 60 % av ovanståendevärden.Detta ger
ett personantalpå 1460 inom södergåendeplus norrgåendetåg år 2050.
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Personantalpåstigande
Antaletpåstigandevid Örnsbergbaseraspå Fakta om SLochLänet2018.Eftersomantalet
avstiganderedan är inkluderadei ovanståendepersonantalavgränsasberäkningenför
plattformen till antalet påstigande.Antaletpåstigandeangavsvara950 påstigandeunder
maxtimman.Med fyraminuterstrafikinnebär detta cirka 65 personeri genomsnitt,vilket
motsvarar100 år 2050.För att ta höjd för snedfördelningarunder maxkvartenantas140 nya
resenärerbefinna sigpå plattformen vid dimensionerandescenario.
Personantal– konklusion
Utifrån ovanståendeanalysansättspersonantaltill2400 personer.

Metod
I detta avsnitt sammanfattasutredningensscenariobeskrivning.
Analysenomfattar
brandgasfyllnadsberäkningar
genomfördamed CFD-programmet
FDSversion6.7.6[6] samt
utrymningsberäkningarvia programvaranPathfinder4.6.0[7].

Scenarioanalys
Analysenföljer den metod som angesi SSÄSÄB-0802BrandsäkerhetVägledningför analytisk
dimensioneringav brandskydd[2]. Det innebär att utrymning skakunna sketillfredställandenär
stationenutsätts för ett allvarligtbrandförloppmed antagandetatt installeradeskyddssystem
fungerarsom avsett,men även vid mindre påfrestandebrandförlopp då ett brandteknisktsystem
fallerar.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-02-03, Dnr 2019-05964

Möjligheten till utrymning vid brand utgår från en jämförelsemellan krävd tid för utrymning och
tillgängligtid (i termer av godtagbarexponering).Vid analysav utrymningssäkerhetenskaden
tillgängligatiden för utrymning varalängreän utrymningstidenför samtligaaktuellascenarion.
Olikascenarionkan inträffa beroendepå var på stationenbrandeninträffar samt om de tekniska
systemensom finns installeradefungerarsom avsetteller ej. De scenarionsomidentifierats som
mest kritiska för utrymningssäkerhetenredovisasi avsnittDimensionerandeutrymningsscenarion
och AppendixF – Visualiseringutrymningsverifiering.

Säkerhetsmarginal
En scenarioanalys
har utförts där tillgängligtid jämförts med tid för utrymning.I analysenberäknas
en säkerhetsmarginal.
Säkerhetsmarginalen
beskrivsmatematisktenligt:

där:

= säkerhetsmarginal
= tid till ej godtagbarexponering,beräknadmed brandgasfyllnadsberäkningar
= total utrymningstid,beräknadmed utrymningssimuleringsprogram
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Säkerhetsmarginalen
skavarapositiv för samtligascenarion,det vill sägasamtligapersonerska
hinna utrymma innan ej godtagbarexponeringpå grund av brand uppstår.

Acceptanskriterier
Tillgängligtid för utrymning utvärderasutifrån nedanståendevärden:
Tabell4. Godtagbarexponeringvid analysav utrymningssäkerheten[2].
Kriterium

Nivå

Temperatur

Max 80 C

Värmestrålning

Max 2,5 kW/m2

Toxicitet2,0 m ovan golv Kolmonoxidkoncentration,CO< 2000ppm
Koldioxidkoncentration,CO2 < 5 %
Syrgaskoncentration,
O2 > 15 %

Utöver ovanståendeacceptanskriterierfrån Vägledningför analytiskdimensioneringav
brandskydd,kontrolleratsäven siktbarhetför att säkerställaattpersonerinte riskerar att falla ner
på spårenpå grund av dåligasiktförhållanden.Gränsvärdethar ansattstill 5 m siktbarhet.
Vidarebör kötider, för personersompåverkasav brand och brandgaser,begränsastill maximalt8
minuter för samtligautrymningsscenarionför att minimerarisken för tryck- och klämskadormed
hänsyntill det stora personantalet.Ej godtagbaranivåer av värmestrålninghar bedömtsinfalla
senarei förloppet än övrigaparametrar,och därförinte underkastatsdetaljeradanalys.

Brandgasfyllnadsberäkningar
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För att bestämmatid till ej godtagbarexponeringhar simuleringargjorts via CFD-programmet
FDS,
version6.7.6[6]. CFD(ComputationalFluidDynamics)är ett samlingsnamnför datorbaserade
metoder för beräkningav flöden i icke solidaämnen.KällkodenFire DynamicsSimulator(FDS)är
specielltutveckladför simuleringav brand- och brandgasspridning[6].

Dimensionerandebrandscenarion
Valetav maximaldimensionerandeeffektutvecklinghar gjorts med utgångspunkti SSÄSÄB-0802
Brandsäkerhet[2]. Dåstationenförsesmed heltäckandebrand- och utrymningslarmpåbjudsdet
att tre olika brandscenarionundersöks.
Brandscenariernautgör grundenför exponeringför utrymningsanalyser.Brandpositionhar
valtsunder överdäckningeni näraanslutningtill uppgångentill stationsbyggnadenför att
utgöra en värstatroliga placering.Tvåscenariogrupperingår i analysen:
Scenariogrupp1. Scenariogrupp
1 kännetecknasav ett allvarligtbrandförloppmed
medelsnabbutvecklingoch hög brandeffekt,ett troligt värstafall. Installeradetekniska
skyddssystemkan antasfungerasom avsett och effekten av dessakan tillgodoräknas.
Brandförloppetsavgivnavärmeeffektkan antasföljasambandet:
²
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För verifieringav möjlighet till utrymning användsbrandförloppsegenskaper
enligt
Tabell5.
Scenariogrupp2. Scenariogrupp2 kännetecknasav ett brandförlopp somkan sessom en
mindre påfrestningpå stationensbrandskydd,men somutvecklassamtidigtsom enskilda
tekniskasysteminte fungerarsom avsett3. De tekniskasystemsom var och ett för sigbör
görasotillgängligai brandscenariogrupp2 är följande:
Automatisktbrand- ochutrymningslarm.
Brandgasventilation.
Brandförloppetsavgivnavärmeeffektkan antasfölja
brandförloppsegenskaper
enligt Tabell5.
•
•

²och i övrigt ha

Tabell5. Brandscenarionför utrymning [2].
Grupp Beskrivning

Brandtillväxt

1

Anlagdbrand i ett fullsatt tåg Medium [0,012kW/s²]
på 2 MW somefter 15 minuter
fortsätter till 15 MW

1*

Brandpå plattform eller
biljetthall på 1 MW

Medium [0,012kW/s²]

2

Anlagdbrand i förarhytt som
når 15 MW

Långsam[0,003kW/s²]

Specificerandeparametrar
Förbränningsvärme:20 MJ/kg
Sotproduktion:0,09 g/g
CO-produktion:0,1 g/g
CO2-produktion: 2,5 g/g

Grupp1 bedömsutgöra en större påfrestningför stationenän grupp1*, varför den senare
utgår i dennaanalys.
Bränsleti simuleringarnahar antagitsbestå av 60 molprocent trä och 40 molprocentplast
(polyuretan)i samtligascenarion.Sammanvägning
görs genomatt vikta ihop varje grundämne
med den molandelbränsletutgör. Dessaantagandenbedömsåterspeglabrandegenskaperhos de
material somnormalt förekommeri dennatyp av fordon.
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Effektutvecklingenåtergesi AppendixE – Graferoch utdata från brandgassimuleringar,
nedan.

Geometriskmodell
För att konstrueramodellenhar programmetPyrosim2021.4.1201nyttjats [8].
Den tredimensionellamodell som användsi brandgasfyllnadsberäkningarna
illustreraslöpandedå
jämförelsergörsmellan acceptanskriterier,siktförhållandenoch utrymningsförloppet,se vidare
avsnitt AppendixB – FDSoch geometriskmodell.Brandpositionerhar valtsinom tågvagni nära
anslutningtill glaspartietvid uppgången,seFigur8.

3

Det skasäkerställasatt säkerhetstekniskasystemsåsomkraftmatningoch styrsystemär utförda
med sådantbrandskyddoch redundansatt flera systeminte slåsut av en och sammahändelse.
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Figur 8. Bild av modellen för brandgasfyllnadssimuleringar.

Figur 9. Placeringav brandgasfläktari genomfördasimuleringar,gulmarkeradei bild.

Indata brandgassimuleringar
De värdensomnyttjats i analysenredovisasi AppendixD – Indata brandgasfyllnadsberäkningar.
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Resultatbrandgasfyllnad
Ej godtagbaraförhållandenuppstårinte under sammatidpunkt i hela plattformsrummet.Följande
resultat redovisartid till ej godtagbarexponeringvidden första utrymningsvägen.Detta innebär
inte per automatik att utrymningssäkerhetenpåverkasdå personerredan kan ha utrymt från
dennadel av stationen.I Tabell8 där säkerhetsmarginalen
redovisaskan resultat kopplat till
utrymningssäkerhetenutläsas.
Det skabeaktasatt det, enligt allmänpraxisi ASET/RSET-beräkningar,
inte har utförts någonanalys
av förhållandenai brandensdirekta närhet, där ej godtagbaraförhållandenuppstårrelativt snabbt
på grund av strålningoch temperatur.Det förutsätts såledesatt personerförflyttar sig från platsen
innan nivåeruppstår somkan orsakapersonskada.

Örnsberg– överdäckningav tunnelbanestation,Kv Pincetten, Stockholm
BrandteknisktPM, Utrymningsanalys
2022-02-03

23 (38)

Tabell6. Tid till kritiska förhållanden.Presenteradetider är mätta vid utrymningsvägoch på 2
meters höjd.
Scenario

Godtagbar
exponering,
Kolmonoxid[s]

Godtagbar Godtagbar Godtagbar
Sikt4 [s]
exponering, exponering, exponering,
Koldioxid[s] Syre[s]
Temperatur[s]

ScA2Es1
(BGV*60)

>1200

>1200

>1200

>1200

>1200

ScCEs3a
(ingenBGV)

>1200

>1200

>1200

>1200

>660

ScCEs3b
(inget
utrymningslarm)

>1200

>1200

>1200

>1200

>1200

* BGV= brandgasventilation.BGV60 innebär att brandgasventilationenhar 60 m³/s i kapacitet.
För scenarioScA2Es1,
ScCEs3a
och ScCEs3b
presenterasgrafer och bildmaterial över
effektutvecklingoch siktförhållandeni AppendixE – Graferochutdata från brandgassimuleringar
och AppendixF – Visualiseringutrymningsverifiering.Utifrån genomfördasimuleringartar det över
20 minuter innan människorriskerar att exponerasför icke godtagbaranivåer.Siktförhållandenvid
utrymningsvägunderstiger5 m i tiden 12 minuter under scenariotmed fallerande
brandgasventilation.
Ytterligareresultat från genomfördaberäkningarredovisaspå begäran.

Utrymning
Utrymningsberäkningarna
genomförsmed datorprogrammetPathfinder[7], för information om
programmetse AppendixC – Pathfinder.Programmetberäknartotal utrymningstid.
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Dimensionerandeutrymningsscenarion
Studeradescenarionhar valtsutifrån brandsimuleringarScA2Es1,
ScCEs3a
och ScCEs3b
ovan,samt
genomresonemangkring vilka sannolikastörningariutrymningssäkerhetensomkan tänkas
uppstå.Motsvarandescenarionhar även studeratsutifrån nuvarandestationsutformning,som
referensfall.Referensfalletinkluderasför att studeraom överdäckningenleder till förbättringar
relativt dagensutformning i termer av främst utrymningssäkerhet,men ocksåkö- och tömningstid
av stationen(se vidareavsnitt Diskussion).
Tabell7. Beskrivningav scenarionför utrymningsberäkningar.
Utrymningsscenario

Personantal

Blockeradeutrymningsvägar

Kommentar

Referensscenario

2400

Inga

Nuvarandeutformning

ScA2Es1
(BGV60)

2400

Inga

Allt fungerar

ScCEs3a
(ingenBGV)

2400

Inga

Brandgasventilationfallerar

4

Med två tåg ståendeslängsmedplattformen uppstår områdenunder överdäckningendär
siktsträckanefter hand understiger5 meter, men detta infaller så sent i förloppet att det inte
bedömspåverkapersonersmöjlighet att köa vid utrymningsvägeller nå kön.
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ScCEs3b
(inget
utrymningslarm)

2400

Inga

Utrymningslarmetfallerar

Södergående1

2400

Trappantill överdäckningen

Brandi plattformens västraände

Utrymningssimuleringar
Modellen som användsvid simuleringarnaav utrymningsförloppetbaseraspå underlageti Figur4
och Figur5. Lokalenmodellerassom ett tvådimensionelltplan, där inredning och väggar
representerasav blockeringareller hål i golvytan.Dessahar sammaplaceringoch breddmått somi
projekteringsunderlaget.Personernai simuleringenkan endastbefinna sigpå icke blockeradeytor,
seFigur10.

Figur10. Pathfindermodellenefter vidtagnaåtgärder. Trappanupp till överdäckningenhar
simulerat med en utgångi slutet av en korridor. Dörrenspersonflödeskapacitetskainte
understiga trappans.

Utrymningsprocessen
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Utrymningsprocessen
består av tre huvudsakligadelar, vilka tillsammansutgör den tid somkrävs
för att utrymma.Dessabenämnsvarseblivningstid,förberedelsetidsamt förflyttningstid [2].
ö

ö

Varseblivningstid
Varseblivningstidenär den tid som förlöper mellan att brandenuppstår och att individen
blir medvetenom att det brinner. Personerkan förväntasbli varseen brand då ett
utrymningslarminitieras eller att information gespå annat sätt. I de fall anläggningen
saknarutrymningslarmkan varseblivningstidenbedömasutifrån när brandenblir synlig
eller när brandgaserblir synligaför aktuell person.
Förberedelsetid
Förberedelsetidenbestår av tiden som går åt för att personenskaförberedasig,det vill säga:
lyssnapå utrymningslarm;hjälpa andraatt utrymma;försöka bekämpabrandenmed mera.
Förberedelsetidenbör beaktaatt personerkan behövahjälp med att inledasin utrymning.
Förberedelsetidenkan förväntasvaralängre för personerlängrebort från brandendär underlaget
för eget beslutsfattandeär sämre.Socialpåverkanmellan personerbör beaktasvid valet av
förberedelsetid.Förberedelsetidenkan förutsättasbero på sättet sompersonerinformerasom
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branden.Om utrymningslarmsaknaskan varseblivningstidenoch förberedelsetidenkombineras
till en sammanlagdfördröjningstidför utrymning.
Förflyttningstid
Förflyttningstidenär den tid det tar för personeratt förflytta sig.
I händelseav brand rör sigpersoneri stor utsträckningmot platsersomär kändaför dem sedan
tidigare[9]. Detta innebär att de dörrar och vägarsomnormalt användssannoliktkommer att vara
förstavaleti en utrymningssituation,även om det finns andrautrymningsvägarsom är belägna
närmre.Det antaså andra sidanocksåföreliggaen ovilja att korsabrandeneller områdenmed
nedsatt sikt i brandensnärhet, vilket medför att ävenbrandpositionenhar inverkanpå valet av
utrymningsväg.Utformning och placeringav utrymningsvägarnaär av avgörandebetydelseför i
vilkenutsträckningde kommer att användas.I merparten av de utförda simuleringarnaantas
personerväljaden utrymningsvägde står närmast,vilket med hänsyntill brandpositionbedöms
leda till troliga fördelningareftersom det bara finns en ordinarie entré ner till plattformen.
Grundprincipenhar varit att efterlikna ett utrymningsbeteendedär högst cirka 30 % känner till
bakre utrymningsvägar.Undantagutgörs av fall där rökutvecklingenbedömsfungerasom en
barriär och få personeratt omvärderasitt val, samt där tidig köbildningbedömsleda till nya val.
Förutsättningar
Verifieringav möjlighet till utrymning vid brand bör baseraspå följande förutsättningar:
•
•
•

En av spärrarnai utrymningsriktningenskaansesvarablockeradoch får inte medräknasvid utrymning.
Rulltrappanskaansesvarablockeradoch får inte medräknasi utrymningskapaciteten.
Del av trappa eller rulltrappa skainte ansesvara samtidigtblockeradedå trappa och
rulltrappa finnsi sammalyft.
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Indata till utrymningssimuleringar
Gånghastighetenvid obehindradförflyttning ansättstill 1,5 m/s, och vid hög persontäthet används
0,6 m/s. Barn eller personermed nedsatt rörelse-eller orienteringsförmågakan förutsättas
förflytta sigmed 1,0 m/s vid obehindradförflyttning och 0,6 m/s vid hög persontäthet(vilket
inträffar i och nära en kö).
Antaletpersonersom antasha nedsatt rörelse-eller orienteringsförmågaär 24 (motsvarande1 %
av 2400personer).
Personflödegenomdörr, vilkenhar en minsta bredd på 0,90 m, utåtgåendeslagriktning,är
uppmärktamed vägledandemarkeringoch enkelt kan öppnasmed nödbeslagutan nyckeleller
verktyg,kan antasvara66 personer/minut och breddmeter.Personflödegenomspärr,varsbredd
är minst 0,60 m, kan antasvara60 personer/minut.Personflödeför en fast trappa med lyfthöjd
understigandes15 meter är 45 personer/minutper effektiv breddmeter[2].
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Utrymningantasskeenligt följandehändelsekedja:
•

•

Brand-och utrymningslarmfungerar:Vid tiden
0
antasen brand uppståi ett
tåg 1. Tågetnår Örnsberginom 2 minuter, och vid dennatidpunkt bedömsmajoriteten
av personernai den branddrabbadetågvagnenha blivit varseom branden.Vid brand
meddelartågföraretrafikledningscentral(TLC),sommeddelarandra tågförareoch så
kan TLCropa ut på plattform att det brinner. I
3
utrymmer samtligainom
den branddrabbadetågvagnen.I tiden
4
anländertåg 2 till stationen.50 %
av övrigapersoneri tåg1 påbörjar utrymning.I tiden
5
utrymmer
kvarvarandepersonerinom brandutsatt tåg. 50 % av personernainom det
inkommandetåget antaspåbörjautrymning eftersomlarm ljuder från brandutsatt tåg
och på perrong av trafikledningscentralen.I tiden
6
utrymmer återstodenav
tåg 2.
Brand-och utrymningslarmfungerarinte som avsett:Hålltider för brandförloppet
enligt ovan,men med skillnadenatt personerinom tåg 2 i stället påbörjar utrymning
som en konsekvensav rökspridningöver plattformen och på socialasignaler.Utifrån
simuleradbrandgasspridningbedömsden mest stationsnäravagneni tåg 2 påbörja
utrymning inom 2 minuter. Analyseradutrymningssäkerhetbedömsvaranästan
oberoendeav när övrigapersonerinom tåg 2 påbörjar utrymning, men för att utgöra
ett konservativtantagandeansättsen sammanlagdtid på varseblivnings-och
förberedelsetidtill 5 minuter.

Resultatutrymningsberäkningar
GrundscenarionScA2Es1,
ScBEs3
och ScCEs3b
etableraratt köer vid utgångaruppstårrelativt
tidigt, och att en högre flödeskapaciteti och genombiljetthallen kan ha stor inverkanpå
utrymningstider.
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För att avgöraom utrymningssäkerhetenär tillfredställandeeller inte utförs en visuellkontroll av
genomfördasimuleringar.Resultatenpresenterasi följandetabell.
Tabell8. Resultatutrymningsanalysrelativt genomfördabrandgassimuleringar.
Scenario

Tid till säkerplats [s]

Säkerhetsmarginal
[s]

Kötid5

Referensfallet

-

-

Cirka27 minuter

ScA2Es1
(BGV60)

800

>100

<400s

ScCEs3a
(ingenBGV)

800

>100

<400s

ScCEs3b
(inget
utrymningslarm)

800

>100

<300s

Södergående1

-

-

Cirka16 minuter

Samtligadimensionerandescenarionuppvisaren positiv säkerhetsmarginal.

5 Kötid utvärderasenbart mot

stationsbyggnaden,
ochbedömsinte behövaunderstiga8 minuter
inom de områdendär personerköar på en säkerplats.

Örnsberg– överdäckningav tunnelbanestation,Kv Pincetten, Stockholm
BrandteknisktPM, Utrymningsanalys
2022-02-03

27 (38)

Känslighetsanalys
I detta avsnitt undersökshur olika osäkerheterpåverkaranalysresultaten.Utifrån
genomfördskattningav dimensionerandepersonantalbedömsanvänt värdeför denna
faktor ha valtskonservativt.Nedanredovisastvå scenarionsom studerar:
1. Valav utrymningsväg– hur ser utrymningsförloppetut om personerprimärt antas
flytta sigi riktning bort från branden?
2. I känslighetsanalys
2 har personerantagitsförflytta sigenligt en normalfördelning
med medelvärde1,35 m/s och standardavvikelse
0,255avgränsattill intervallet
[0,65;2,05],vilket grundarsigpå iakttagelserav Fruin [10]. Studerasutifrån
brandscenarioScAEs1.
Tabell9. Resultatkänslighetsanalys.
Scenario

Tid till säkerplats [s]

Säkerhetsmarginal[s] Kötid

Känslighetsscenario
1 500

>400

<100s*

Känslighetsscenario
2 780

>100

420 s

*Eftersomkötid enbart utvärderasvid stationsuppgången
konstaterasatt en reduceradtid vid
dennaresulterari längrekötid vid den tillkommandeutrymningstrappan.
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Av genomfördasimuleringarkan vidareutläsasatt kortare varseblivning-och förberedelsetidleder
till längrekötider, och om utrymning initieras en minut snabbareväxerkötiden med nästanexakt
en minut. Detta medför att det inte går att minskapå den fasta trappansfria bredd i uppgången
inom stationsbyggnaden.
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Diskussion
Beräkningsdomänenför brandgasfyllnadssimuleringen
har i vissadelar förenklatsi modelleringen.
Där geometrinej kunnat modulerasi detalj har åtgärdergjorts vilket, konservativt,bidrar till en
mindre rumsvolymsomkompensation,varpåbrandgasfyllnadenav volymensker snabbare.Det
invärtestunnelsystemetkan ävenha en påverkanpå flödesdynamikenpå brandgasventilationen,
specielltden naturligabrandgasventilationenoch pistongeffekter,av utrymmet varpå
beräkningsdomänenär stängdmot tunnelsystemet.Kombinationenav vindtryckmot
domänensöppningaroch att tunnelsystemetär stängtbedömsbidra till ökad ansamlingav
brandgaservid uppgångentill stationsbyggnaden,
vilket medför att utrymningssäkerhetentroligen
är än bättre än vad somkunnat simulerasmed dessaantaganden.Den detaljeringsgradsom
användsi beräkningarnabedömsdock tillräcklig föratt kunnadra övergripandeslutsatserrörande
godtagbaranivåer för utrymmandepersoner.I ett mer detaljerat skedebör tunnelnsdynamiska
luftflöden tas hänsyntill i verifieringarna.
Analyseradescenarionhar modelleratsmed mediumrespektivelångsambrandtillväxt.Dockbörjar
merparten av bränder med en såkallad förbrinntid. Innan antändningmåstebränslet värmasupp
vilket skerunder rökutveckling.I mångafall kan en brand upptäckasinnan brandenbörjar växa,
antingengenomatt personerkännerröklukt eller att en rökdetektor aktiveras.I detta stadiumär
det ofta lätt att släckabrandenom det finnspersoneri närheten.I analysenhar ingenhänsyn
tagits till förbrinntiden utan brandenstartar vid tiden t = 0, vilket i sigutgör ett konservativt
antagande.
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Vidarehar brandgassimuleringar
genomförtsunder antagandeom vindbelastningi form av ett
tryck vid överdäckningensslut (för att säkerställaatteffekten av den termiska
brandgasventilationeninte överskattas).Invärtesflödesmekanismerifrån tunnelsystemetsåsom
pistong-eller stackeffekterhar ej beaktats,och beräkningsdomänenär stängdmot resterande
tunnelsystemi detta skedeav projektering.
Genomfördanalyshar visat att säkerhetsmarginalen
är positiv för de undersöktascenariona.Då
konservativaval har gjorts är det exaktavärdet avsäkerhetsmarginalenav mindre vikt då den är
minst 30 sekundermed konservativaantaganden.
Ett högre personantal(än det konservativaantagandetom 2400personer,i dennarapport) kräver
dockkompletterandeanalysför att verifiera tillfredställandeutrymningssäkerhet.
Andrasäkerhetshöjandeåtgärder(såsombafflar/skärmarlängsmed plattformen, ökad takhöjd
och övertryckssättningav uppgång)analyseraspå begäran.
Icke godtagbarexponeringbehöverinte nödvändigtvisinnebärapersonskadoreller förluster i
människolivutan betyder att utrymning ej längrekan skeunder vedertagetacceptabla
förhållanden.
Jämförelsermed referensfalletvisarpå förbättringar i form av kortare total utrymningstidvid
brand i det fria, samt förkortad kö- och tömningstidgenerellt.Detta bedömsminskarisken för
tryck och klämskadorvid utrymning av högapersonantal,samtunderlätta vid tömning med
avseendepå totalt strömbortfall och andraordningsstörningar.
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Slutsatserfrån analytisk dimensionering
Det bedömsfinnasåtgärdersommedför att utrymningssäkerheteninte försämrasav att stationen
överdäckas.Dessaåtergesnedan:
• Barnvagnsrampi befintlig stationsbyggnadskatas bort så att hela den fasta trappansbredd
kan tillgodoräknas.
• Dörrar i glaspartimellan stationsbyggnadoch plattform skabreddastill totalt minst 2,5 meter.
Detta kan åstadkommasgenomatt kompletteraexisterandeskjutdörr med en slagdörr.
Glaspartiutförs i klassE 30, med dörrar i klassE30-C(C=självstängande).
• Dörrar till det fria i övre biljetthallsnivåskabreddastill totalt minst 2,5 meter.
• Plattformen skakompletterasmed en minst 2,0 m bred utrymningstrappasom anslutertill
överdäckningenfrån västligriktning.
• Frånöverdäckningenskadetta anslutatill en dörr,karusellgrindeller liknandemed
personflödeskapacitetmotsvarandeden fasta trappan.
• Vid båda sidor av den fasta trappan skadet finnas fria gångstråkmotsvarandeminst 1,2 m
innanför de taktila stödlinjernanärmastplattformskanten.
• Brandgasventilationskainstallerasöver plattformen med en kapacitetmotsvarande60 m³/s.
Placeringav brandgasfläktarbestämsi kommandedetaljprojektering.
• Tvåimpulsfläktarskainstalleras.Fläktarnaskaenbart aktiverai händelseav felfungerande
brandgasventilation.Ansattkapacitetper fläkt är att ge upphov till luftrörelser på 10 m/s bort
från stationsbyggnaden.
• Ett automatisktheltäckandebrand- och utrymningslarm(enligt SBF110:8) skainstalleras.
Givet införandet av ovanståendeåtgärderförbättrasutrymningssituationeni följandeavseenden:
kortare total utrymningstid,kortare kötider mot stationsbyggnadoch det skapasen möjlighet att
utrymma i händelseav brand i stationsbyggnad.
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Övertrycksättningav stationsbyggnadens
uppgångkanvid behov,i den fortsatta detaljprojekteringen,utgöra ett sätt att ytterligare förbättra förhållandenaför passagenför
utrymmandegenomstationsbyggnaden.
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AppendixB – FDSoch geometriskmodell
Fire DynamicsSimulator
KällkodenFire DynamicsSimulator(FDS)versionFDS6.7.6har använtsför beräkningarna[6].
Stationensgeometri delasin i kontrollvolymeroch i varjekontrollvolymkommer
kontinuitetsekvationeri varje tidsstegberäknabalansenav den in- och utgåendegasensmassa,
rörelse och energi.Fråndessaekvationerkan lokala värdenpå temperatur, gashastighet,sikt mm
erhållasi den studeradedelen av stationen.
Beräkningarnaär baseradepå LargeEddySimulationmodellering.Detta innebär att uppblandning
mellan brandgasplymen/brandgaslagret
och omgivandeluft via storskaligavirvlar beräknas
explicit, vilket representerarmerparten av den blandningsom skermellan brandgaseroch luft.
Uppblandningvia virvlar som är mindre än den underliggandekontrollvolymenmodelleras
empiriskt.

Hydrodynamiskaekvationerna
Beräkningsmodellenär baseradpå fyra differentialekvationersomlösesmed finita
volymmetoden.Dennametod innebär att lokalensvolym delasupp i ett antal finita volymersamt
att de termodynamiskaoch kemiskajämvikternalösesför varje finit volym.
De fyra grundläggandedifferentialekvationernamed avseendepå bevarandeav massa,moment,
energisamt kemiskbalanslösesför varje volymi varje tidssteg.
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Geometri
Domänersom omger den geometriskamodellen delasini en finit volymindelning.Den globala
beräkningsdomänenär uppbyggdenligt ett multidomänsystem.Detta innebär att ett antal
subdomänerär sammanlänkademed varandraför att skapaden totala gemensamma
beräkningsdomänen.
På så sätt kan de känsligadelarnanära branden få en finare volymindelning
medan de mindre känsligadelarnakan gesen grövreindelning.Nackdelenär introduktion av
övergångsfelmellan domänerna,något som totalt sett är underordnatbehovet av finare indelning
nära brandenmed tillgängligdatorkapacitet.

Randvillkor
Randvillkordefinierassomde ytor och volymersom kan påverkaeller skapaflöde. Exempelpå
sådanaytor är brandflöde,öppningarmot det fria, eller väggar.
Brandflöde
Brandenutgör ett randvillkor och definierassom ett flöde av brännbargas.Detta flöde ansättsi
beräkningarnatill effekt per kvadratmeter.Förbränningsmodellenantar förbränningvid
gasblandninginom brännbarhetsgränserna
vilket ger energiavgivningen.
Brandspridningtill
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omgivandeföremålhar ej modelleratsvid simuleringarnautan det är endastden initiala
brandkällansom genererarenergi.
Vindpåverkan
Atmosfäriskvindpåverkanmot överdäckningensöppningarutgör randvillkor och definierassom
ett dynamiskttryck mot öppningarna.Med detta menasatt ett övertryckansättsmot öppningarna
i modellen,vilket baseraspå antagenvindhastighet.
Väggar,golv och tak
I beräkningarnahar ytor simuleratssombetong, stål eller inerta. Detta för att inte överskatta
temperatureninom stationenoch beakta värmetransportvia omgivandekonstruktioner vid
beräkningarna.

Geometriskmodell
Den tredimensionellamodellen som användsbeskriverden för brandgasernamest väsentliga
volymenoch visualiserasi AppendixF – Visualiseringutrymningsverifiering.
För att konstrueramodellenhar programmetPyrosim2021.4.1201,använts[8].

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-02-03, Dnr 2019-05964

Påhöjden 2 meter ovan golvnivåi anslutningtill varjeutrymningsväghar mätpunkt för
ämneskoncentrationer,temperatur och sikt inkluderatsi modellen.Varjemätpunkt har fått ett
specifiktID i form av våningsommätpunkten finnsi och ett löpnummer. Överbrandenhar även
mätpunkter för temperatur och hastighetinkluderatsmed ett inbördesavståndav 0,5 meter. Över
brandgasluckormäts dessutomvolymflödet.Genomimpulsfläktarnamäts vidarelufthastigheten.
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AppendixC – Pathfinder
ProgrammetPathfinderhar tagits fram av ThunderheadEngineering.Modellen illustrerar grafiskti
tre dimensionerde utrymmandepersonersförflyttning på stationen.Modellen beräknarfrämst
personersrörelsemen tar ävenhänsyntill vissabeteenden.Beteendenkan implicit angesmed
fördelningarav förberedelsetidenoch unika personegenskaper.
Beräkningsmodellen
i Pathfinderutgörs av partikelmodell,vilket innebär att personerkan förflytta
sigutan ett nätverk eller rutnät. Eftersompersonernakan förflytta sig fritt på plattformen kan
persontäthetenuppskattasmed stor noggrannhetvilket kan användasför reduceringav
gånghastighetenvid förflyttning. I Pathfinderkan personflödenberäknasmed två olika modeller,
antingenSteering-modeeller SFPE-mode.
I SFPE-modepåverkas
personershastighetoch flöden av
persontätheten.Beräkningarnasomutförs i PathfindersSFPE-mode
grundarsigi Handbookof Fire
ProtectionEngineering[11]. Steering-modeinnebär att användarensjälvspecificerarflöden i
dörrar och trappor. Modellen byggerpå improvisatoriskaoch verklighetstrognabeteendenhos
personernadär förflyttning skergenomatt personernareagerarpå intryck från varandraoch den
omkringliggandemiljön. Grundstommeni modellenär att beräknaden totala ”ansträngningen”en
förflyttning medför och utifrån det prioritera olika vägval.Till skillnadfrån SFPE-mode
använder
inte Steering-moderelationenmellan gånghastighetenoch persontäthetenav personerför
beräkningav förflyttningstiden.I stället använderSteering-modebegränsningsavstånd
till andra
personeroch objekt. Styrsystemetför varje enskildpersonutgår från ett minsta tillåtna avståndtill
en annanpersoneller objekt vilket innebär att en personinte kankommanärmareinpå en annan
personeller ett objekt än vad detta tillåtna avståndär.
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Programmetförutspår snabbastevägvalettill en utgång,somutgörs av exit, och basprincipenför
rörelse är individensönskanom att röra sigmed sin fria gånghastighetutan att kollideramed
andraindivider. Avståndmellan personerberäknasiprogrammet av att varjeindivid omgesav en
360 graders”bubbla” vilket kräver att de har ett minimalt avståndtill andrapersoner,hinder och
komponenteri omgivningen.Individernasökerefter den mest fördelaktigautgångenpå det plan
där de befinner sig.
Vid simuleringav utrymning användsSteering-modeoch grunddatasåsomfri gånghastighet,
flöden i dörrar och minsta avståndetmellan personerdefinierasav användaren.Personeri
modellenkan även delasupp i olika grupper,vilketmöjliggör hänsyntill aspektersåsomålder, och
personermed funktionsnedsättning.I programmetdefinierasäven varseblivnings-och
förberedelsetidgenomatt en fördröjninginnan initierad utrymning kan ansättas.
Modelleringenger information om förflyttelsetid samt var flaskhalsaroch längreköbildningar
uppstår.De utrymmandepersonernaväljerutgångutifrån uppskattadutrymningstiddär olika
faktorer värderasså som;avståndtill utgången,köbildningoch personensotålighet vid en kö.
Detta innebär att personernakan ändra sitt vägvalunder simuleringenom köer uppstår och en
mer fördelaktigalternativ utrymningsvägfinns i närheten.
Verifieringoch valideringav programmethar skett med tre huvudsakligametoder:
verifieringstester(verification tests)som genomförsför att säkerställaatt programvaranfungerar
på det sätt som angesi Pathfinder’sTechnicalReferenceGuide,valideringstester(validationtests)
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som genomförsför att hur väl programvaranupptar verkligabeteenden[12] samt jämförelsermot
andraprogramvarorför beräkningav tid för utrymning (comparison)[7]. Pathfinderger generellt
ett konservativtresultat.
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AppendixD – Indata
brandgasfyllnadsberäkningar
Indata till brandgasfyllnadsberäkningarna
angesi Tabell10.
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Tabell10. Indata till brandgasfyllnadssimuleringar.
Indata

Storlek

Omgivandetemperaturer

20°C

Glaspartier
Väggar,tak och golv
Tågoch impulsfläktar

Inerta
Betong
Stål

Vindtryck

Dynamiskttryck om 2,4 Pa(motsvarande2,0 m/s)

Förbränningsvärme

20 MJ/kg

Brandenseffektutveckling

15 MW

Effekt per ytenhet

1000 kW/m2

Tillväxthastighet

Medium = 0,012kW/s2
Långsam= 0,003kW/s2

Bränsle

60 % trä och 40 % Polyuretan
kemisksammansättning:C=4.56,H=6.56,O=2.34,N=0.4

Andelstrålningsvärme

35 % av den frigjorda energin från branden

Sotproduktion

0,09 g/g

CO-produktion

0,1 g/g

CO2-produktion

2,5 g/g

Storlekpå kontrollvolymer

0,001m3 (0,1 m x 0,1 m x 0,1 m) nära branden
0,008m3 (0,2 m x 0,2 m x 0,2 m) i övrigt

Öppningari modellen

Öppningvid överdäckningensslut
Dörrar inom markplanmed öppningsarea5 m2
Brandgasventilation15x4 m3/s

Aktiveringsfunktioner

Dörrar mot stationsbyggnadöppnar t = 180 s

Simuleringstid

20 minuter

Utdata

Temperatur(slicesoch mätpunkter)
Koncentrationerav kolmonoxid,koldioxid och syre
(utvärderadepå 2,0 metershöjd)
Sikt(slices,mätpunkter och mätvolymer)
Flöde(slicesoch mätytor över luckor och dörröppningar)
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AppendixE – Grafer och utdata från
brandgassimuleringar
I Figur11–Figur12 redovisasgrafer över effektutvecklingför scenarioScAEs1(BGV60)och ScCEs31 (ingenBGV).Ytterligaregrafer och resultat frånbrandgasfyllnadsberäkningarna
presenteraspå
begäran.
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Figur11. Indata, effektutvecklingi scenarioScAEs1(bgv60)[2].

Figur12. Indata, effektutveckling i scenarioScCEs3-1
(ingen BGV)[2].
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I Figur13 nedan visaseffekten av impulsfläktarna.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-02-03, Dnr 2019-05964

Figur13. Vektoriellt åskådliggörandeav luftrörelser vid impulsfläktarnasnärhet.
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AppendixF – Visualisering
utrymningsverifiering
I detta appendixredovisasen jämförelsemellan siktenpå 2 meters höjd inom den överdäckade
delen av stationenuträknadmed brandgasfyllnads-samtutrymningssimuleringar.ScCEs3a
(ingen
BGV)har valts för visualiseringen.Skalanför siktbarhetillustrerasi Figur14 nedan.

Figur14. Siktbarhet 0 till 30 meter, med en svart markering för att åskådliggöravärdet 5 meter.
Notera att 5 m sikt inte utgör acceptanskriterium.
Tid

Brandgassimulering

Utrymningssimulering

180 s

240 s

300 s
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360 s

420 s

De sistapersonernaställer sigi kö.
480 s

540 s
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Personernår säkerplats inom uppgången
till stationsbyggnaden,
eller köar i det fria.
600 s

660 s

720 s

780 s

840 s

900 s
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1200 s

