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1.

Inledning

1.1

Bakgrund

Täby kommun har upprättat en detaljplan för Tibble 8:16, vilken omfattar en ny simhall inom
fastigheten inklusive markparkering. En riskanalys genomfördes 2017 för detaljplanen / 1/. I
riskanalysen studeras risker avseende Roslagsbanan, transporter med farligt gods på
Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen samt hantering av brandfarlig vara vid Circle K Stora
Marknadsvägen/Kemistvägen. I riskanalysen föreslås följande åtgärder, vilka också beaktats i
detaljplanen:
1F



Simhall ska inte placeras närmare Bergtorpsvägen och Roslagsbanan än 25 meter.
Markparkering kan placeras inom 25 meter från Bergtorpsvägen.



Fasader till byggnader inom 25 meter från Stora Marknadsvägen ska utföras i
obrännbart material (alternativt med en konstruktion som motsvarar lägst
brandteknisk klass EI 30). På avstånd över 14 meter från Stora Marknadsvägen är
brandteknisk klass EW30 tillräcklig för fönster.



Simhall ska inte placeras närmare gascistern än 100 meter om inte fasad som vetter
mot cistern utförs i brandteknisk klass EI60, då kan avståndet minskas till 50 meter.



Byggnader för stadigvarande vistelse inom planområdet ska förses med friskluftsintag
som är placerade mot trygg sida. Om ventilationssystemet utförs mekaniskt ska det
förses med möjlighet till central nödavstängning.



Obebyggda ytor utomhus inom 25 meter från Roslagsbanan Bergtorpsvägen och Stora
Marknadsvägen väg ska utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
Markparkering kan godtas.



Utrymningsvägar ska placeras och utformas så att utrymning kan ske till säker plats vid
olycka på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen.

I analysen anges även att vattenrutschkanor inte ska placeras inom 25 meter från Stora
Marknadsvägen eftersom de kan betraktas som lekplats, dvs. en plats för stadigvarande
vistelse.
Sedan riskanalysen genomfördes har en mindre ändring av detaljplanen genomförts. I
samband med detta beslutade kommunen sig även för att inkludera två vattenrutschkanor
som till stor del ligger utanför byggnaden. Rutschkanorna placerades i enlighet med angivet
skyddsavstånd i riskanalysen (se ovan). Länsstyrelsen i Stockholms län önskar dock att en
fördjupning görs kring risken med att människor vistas i rutschkanorna med hänsyn till
transporter med farligt gods på Stora Marknadsvägen. Med anledning av detta görs denna
kompletterande riskutredning.

1.2

Syfte

Syftet med den kompletterande riskutredningen är att utreda, bedöma och motivera
vattenrutschkanornas placering och utformning utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv.

1.3

Omfattning

I den kompletterande utredningen studeras enbart plötsliga, oväntade och oplanerade
händelser med akut skada på människors liv.

Uppdragsnamn: Tibble 8:16, ny simhall Datum: 2019-03-06 Uppdragsnummer 108020 Sida: 4 av 20

I den tidigare genomförda riskanalysen har samtliga riskkällor i omgivningen studerats. När det
gäller risk för de som vistas inom den aktuella delen av planområdet (d.v.s.
vattenrutschkanorna) så är det huvudsakligen risker förknippade med transporter av farligt
gods på Stora Marknadsvägen som påverkar (se /1/). Den kompletterande utredningen
kommer därför att avgränsas till att studera olycka med brännbar gas samt olycka med
brandfarlig vätska på Stora Marknadsvägen med avseende på dess konsekvenser inom den
aktuella delen av planområdet (d.v.s. vattenrutschkanorna).

1.4

Egenkontroll och internkontroll

Den kompletterande utredningen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som
innebär att egenkontroll görs av uppdragsledare och handläggare samt att ytterligare en annan
konsult i företaget genomför en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar som
gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Signatur i kolumnen för egenkontroll och
internkontroll på sidan 2 bekräftar kontrollen.
Egenkontroll har i detta fall genomförts av Rosie Kvål och Erik Hall Midholm som också har
genomfört den kompletterande riskutredningen. Internkontroll har genomförts av Lisa Smas.

1.5

Förutsättningar

1.5.1

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Länsstyrelsen i Stockholms Län har tagit fram riktlinjer för hur risker från transporter med
farligt gods på väg och järnväg ska hanteras vid exploatering av ny bebyggelse / 2/. Syftet med
riktlinjerna är att ge vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor. Länsstyrelsen anser
att möjliga risker ska studeras vid exploatering närmare än 150 meter från en riskkälla. I vilken
utsträckning och på vilket sätt riskerna ska beaktas beror på hur riskbilden ser ut för det
aktuella planförslaget.
2F

I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen riktlinjer för skyddsavstånd till olika verksamheter i
anslutning till järnväg, transportleder för farligt gods och bensinstationer.
Länsstyrelsen anger i sina riktlinjer generellt att skyddsavstånd är att föredra framför andra
skyddsåtgärder. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid konsekvensen av en
olycka än frekvensen av olyckan.
För ny bebyggelse inom redovisade skyddsavstånd behöver en riskutredning göras som
undersöker om planförslaget är lämpligt och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs.
Intill primära transportleder för farligt gods rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 25
meter. Åtgärder ska vidtas inom 30 meter från vägen.
Rekommendationen är även vid sekundära transportleder att 25 meter ska lämnas
bebyggelsefritt. Avsteg kan dock vara möjligt i särskilda fall.
För ny bebyggelse intill bensinstationer gäller Länsstyrelsens riktlinjer från 2000 / 3/. Dessa
innebär att 25 meter närmast bensinstationen bör lämnas bebyggelsefritt. Tät
kontorsbebyggelse kan placeras på 25 meters avstånd och sammanhållen bostadsbebyggelse
eller personintensiv verksamhet kan tillåtas på 50 meters avstånd.
3F

Även risker med transporter av farligt gods på oklassade vägar kan behöva beaktas vid
planering av markanvändning. Generellt gäller dock att transporterna på oklassade vägar är få
och att risknivån ofta blir låg eller acceptabel.
Stora Marknadsvägen är inte klassad som en transportled för farligt gods.
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1.5.2

Övrig lagstiftning

Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa
olyckor och skador på liv, hälsa, miljö, eller egendom som kan uppkomma genom brand eller
explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. I LBE sägs att byggnader och andra
anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras skall vara inrättade så att de är
betryggande ur brand- och explosionssynpunkt och förlagda på sådant avstånd ifrån
omgivningen som behövs med hänsyn till hanteringen. Den som bedriver verksamhet, i vilken
ingår yrkesmässig hantering av brandfarliga varor, skall se till att det finns tillfredsställande
utredning om riskerna för brand eller explosion i verksamheten och om de skador som därvid
kan uppkomma.
För att uppfylla LBE har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) upprättat
föreskrifter som ska uppfyllas vid hantering av brandfarliga varor. Föreskrifterna anger bl.a.
krav på utformning av förvaringsplatser för brandfarliga vätskor och gaser, restriktioner för
öppen hantering samt att avstånden mellan anläggningar för brandfarliga varor och
kringliggande skyddsobjekt ska vara så stora att betryggande skydd erhålls. Avstånden skall
bl.a. begränsa risken för antändning av de brandfarliga varorna och begränsa risken för
brandspridning till skyddsobjekt vid en brand i anläggningen. Exempel på föreskrifter som kan
behöva beaktas är SÄIFS 1998:7 och SÄIFS 2000:4 om brandfarlig gas i lös behållare respektive
cisterner och rörledningar m.m. samt SÄIFS 2000:2 om hantering av brandfarliga vätskor.
Utöver de allmänna råden har MSB dessutom upprättat en Handbok för hantering av
brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer som mer tydligt redovisar hur bl.a. riskkällor
m.m. ska beaktas vid tankanläggningar / 4/. I handboken redovisas minsta avstånd mellan olika
verksamhetsdelar inom bensinstationen och omgivande bebyggelse. Enligt uppgifter från MSB
är avstånden formulerade för att kapitel 7 i SÄIFS 2000:2 ska uppfyllas / 5/.
4F
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2.

Översiktlig beskrivning av området

2.1

Områdesbeskrivning

Det aktuella området ligger i Täby kommun mellan Roslagsbanan, Bergtorpsvägen och Stora
Marknadsvägen, se figur 2.1. Höjdskillnaderna inom området är relativt små, Roslagsbanan
ligger dock något högre än området och i anslutning till Roslagsbanan går Bergtorpsvägen ner
under järnvägen vilket innebär att vägen i den sydöstra delen ligger betydligt lägre än
området.

Figur 2.1. Aktuellt planområde med befintlig utformning

2.2

Planerad bebyggelse

Den planerade bebyggelsen utgörs av en simhall med en 50-metersbassäng, två mindre
multibassänger, familjebad, två vattenrutschkanor samt friskvårdslokaler. Byggnadsarea är
ca 4 790 m2 och byggnaden uppförs i två plan samt ett läktarplan och torn för rutschkana. I
plan 1 planeras för teknikutrymmen, entré, friskvårdslokal och kansli etc. Plan 2 är bassängplan
med omklädning och café och på plan 3 finns läktare med 300 läktarplatser. Rutschkanorna
föreslås från plan 4 och landar på plan 2. Totalt kommer maximalt 675 personer att få vistas i
simhallen och maximalt 150 personer att få vistas i friskvårdslokal och kansli samtidigt.
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Som en del av familjebadet planeras två vattenrutschkanor som till stor del kommer att dras
utanför byggnaden. Rutschkanorna planeras som närmast 26 meter från stora Marknadsvägen
och 48 meter från Roslagsbanan. Kommunen bedömer att vald placering av
vattenrutschkanorna är den bästa ur risk- och tillgänglighetssynpunkt. Förslaget innebär att
entrén placeras centralt på tomten och att människor på så vis inte uppmuntras till att
stadigvarande vistas längs med Stora Marknadsvägen, Bergtorpsvägen eller intill
Roslagsbanans spår.
Simhallen kommer sannolikt att ha öppet från tidig morgon till kväll flera dagar i veckan.
Familjebadet där rutschkanorna ingår kräver dock närvaro av personal i större utsträckning än
simbassängerna. Familjebadet kommer därför att ha kortare öppettider och öppnar sannolikt
vid 9-10-tiden. Den ena av rutschkanorna kommer förses med stoppljus, det innebär att nästa
åkare inte släpps på förrän den tidigare åkaren kommit ungefär halvvägs. Det innebär att som
mest är två personer i den ljusreglerade rutschkanan. I den andra rutschkanan är det fri start.
Kanan är gjord för att åka i ringar för två personer. Som mest bedömer projektet att det
kommer kunna vistas 8 personer i rutschkanan vid en och samma tidpunkt. Det innebär att
antalet personer i de båda rutschkanorna kommer att vara begränsat och vara maximalt 10
personer.
I anslutning till simhallen planeras för markparkering och en ny gångtunnel under Stora
Marknadsvägen vilket innebär en lokal höjning av vägen. Detaljplaneförslag redovisas i figur
2.2.
Avstånden från simhallsbyggnaden är med föreslagen utformning av området ca 19 meter till
Stora Marknadsvägen respektive 25 meter till Bergtorpsvägen och Roslagsbanan.

Figur 2.2. Illustrationsplan Täby simhall (Sweco Architects, 2018-11-01).
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3.

Riskbedömning

3.1

Tidigare genomförda riskberäkningar

I den tidigare riskanalysen /1/ beräknades risknivån i form av individrisk och samhällsrisk. Med
individrisk avses den risk som en enskild person utsätts för genom att vistas i närheten av en
riskkälla. Individrisken redovisas som platsspecifik individrisk, vilket innebär sannolikheten att
omkomma på ett visst avstånd från den aktuella riskkällan.
Med samhällsrisk avses den totala risk som samhället utsätts för till följd av riskkällan, i detta
fall transporter med farligt god spå Stora Marknadsvägen. Frekvenser för olika händelser vägs
samman med konsekvenserna av dessa. Detta redovisas sedan i ett F/N-diagram
(frequency/number of fatality) där den kumulerade (samlade) frekvenser redovisas i
förhållande till beräknade konsekvenser. Det innebär att samhällsrisken visar hur många
människor som omkommer med en viss frekvens.
Inga nya riskkällor har tillkommit eller försvunnit sedan den tidigare riskanalysen genomfördes.
Vattenrutschkanornas förekomst på platsen påverkar inte individrisknivån eftersom den
beräknas för specifika avstånd från vägen. Dock skiljer sig individrisken mellan ytor utomhus
och ytor inomhus eftersom byggnaden minskar exponeringen samt ger skydd mot flertalet
olyckor. Nivån på individrisken för vattenrutschkanorna ligger därför någonstans mellan
risknivån för ytor utomhus respektive inomhus eftersom konstruktionen ger ett visst skydd.
I figur 3.1 och 3.2 redovisas den beräknade individrisknivån utomhus respektive inomhus
utmed Stora Marknadsvägen. Risknivån är i båda fallen acceptabel.

Avstånd till närmaste
vattenrutschkana
planområdet

Figur 3.1. Individrisk för person utomhus inom planområdet Tibble 8:16 som funktion av
avståndet från Stora Marknadsvägen. (Observera att frekvensen redovisas med logaritmisk
skala.)
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Avstånd till närmaste
vattenrutschkana
planområdet

Figur 3.1 Individrisk för person inomhus inom planområdet Tibble 8:16 som funktion av
avståndet från Stora Marknadsvägen.
(Observera att frekvensen redovisas med logaritmisk skala.)

När det gäller samhällsrisken innebär placeringen av vattenrutschkanor en mycket begränsad
påverkan. Ytan som vattenrutschkanorna upptar (ca 500 m2) innebär utifrån förutsättningar
kring persontäthet i riskanalysen att 3 personer antogs vistas på ytan. Enligt tidigare är
maximalt personantal totalt i de båda vattenrutschkanorna ca 10 personer. Den
persontätheten uppnås sannolikt i huvudsak vissa tider på helger och lov samt möjligen
vardagar efter skoltid. Personerna i vattenrutschkanorna har dock ett bättre skydd mot olycka
på Stora Markandsvägen än vad oskyddade personer utomhus har eftersom även en glasfiber
konstruktion ger ett visst skydd, om än kortvarigt vid hög och/eller mer långvarig
värmepåverkan. Sannolikheten för olycka är också låg.
I figur 3.3 redovisas den beräknade samhällsrisken som ligger inom ALARP, vilket har föranlett
de åtgärdsförslag som redovisas i den tidigare riskanalysen /1/. Risknivån har även beräknats
med vattenrutschkanor. Grovt antaget förutsätts maximalt antal personer befinna sig i
vattenrutschkanorna. Alla förutsätts omkomma vid olycksscenarier som leder till BLEVE och
stor gasmolnsexplosion. Hälften antas omkomma vid scenarierna medelstor
gasmolnsexplosion och stor jetflamma. Observera att det är mycket konservativa antaganden
att förutsätta maximal persontäthet i vattenrutschkanorna vid en olycka samt att förutsätta att
de är helt oskyddade och att påverkan är så stor att 50-100 % omkommer.
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Beräkningarna visar att riskkurvan påverkas i mycket liten utsträckning av förekomsten av
vattenrutschkanorna (trots konservativa antaganden) och att den fortfarande ligger i stort sett
på samma plats inom ALARP. Den begränsade påverkan beror på att det endast är några
enstaka scenarier som innebär påverkan på aktuellt avstånd. Att sannolikheten för dessa är
mycket låg samt att antalet personer i rutschkanorna är litet i förhållande till det totala
personantalet inom planområdet.

Figur 3.3. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån för planområdet samt dess omgivning
inom 150 meter från Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen med avseende på olycksrisker
förknippade med transporter av farligt gods. (Observera att frekvens och konsekvens redovisas
med logaritmisk skala.)

3.2

Fördjupad riskbedömning avseende placering av vattenrutschkanor

3.2.1

Transporter med farligt gods på Stora Marknadsvägen

På Stora Marknadsvägen sker leveranser av drivmedel i form av brännbar gas i flaska (gasol)
samt tankbil (fordonsgas) samt brännbara vätskor i tankbil.
Stora Marknadsvägen ligger utmed planområdets norra gräns. Hastigheten på den aktuella
vägsträckan är 50 km/tim. Vägen består av 1-2 filer i vardera riktningen.
Fordonsgasen utgörs av LNG (flytande naturgas) och leveranserna sköts av AGA som fyller på
gas vid behov. Enligt uppgifter från AGA Gas sker leveranser av fordonsgas ungefär var fjärde
dag till den aktuella stationen. Merparten av leveranser sker dagtid, dvs. när simhallen och
familjebadet är öppna, men inte har maximal beläggning. Leveranser kan även ske på helger.
LNG består till allra största delen av metan. Gasen hålls kyld i vätskeform. I gasform är gasen
lättare än luft.
Leveranser av brännbara vätskor sker ungefär varannan dag.
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3.2.2

Skadeområden vid olycka med brännbara vätskor på Stora Marknadsvägen

En olycka kan leda till att vätska läcker ut och ansamlas till en pöl som sedan antänds. I den
tidigare riskanalysen beräknas strålningsnivån för en stor pöl (400 m2) kunna nå kritiska
förhållanden på upp till 30 meter från pölen. På det avståndet antas i den tidigare analysen 5 %
av de inomhus omkomma. 100 % omkommer utomhus upp till 18 meter.

3.2.3

Skadeområden vid olycka med fordonsgas på Stora Marknadsvägen

Enligt tidigare genomförd riskanalys kan en olycka med fordonsgas leda till följande scenarier
som kan påverka områden längre än 25 meter från vägen:





Medelstor gasmolnsexplosion (70 m)
Stor jetflamma (55 m)
Stor gasmolnsexplosion (185 m)
BLEVE (220 m)

Beräkningarna är genomförda med programmet Gasol och indata baseras på underlag i / 6/
och / 7/.
6F

7F

I samband med omarbetning av föreskrifterna för hantering av brännbara gaser och vätskor lät
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) företaget Gexcon göra beräkningar av
läckage av vätskor och gaser / 8/. Rapporten har använts som underlag till remissen av de nya
föreskrifterna när det gäller rekommenderade skyddsavstånd bland annat till
verksamhetsdelar som rymmer brännbar gas. Föreskrifterna kring brandfarlig gas är för
närvarande ute på en andra remissomgång.
8F

Gexcons rapport visar nedanstående gasmolnsutbredning för olycka med LNG. Scenariot är att
ett hål uppstår en meter över marken och att gas strömmar ut.
I tabellen redovisas gasmolnets utbredning i vindriktningen vid olika hålstorlekar.
Tabell 3.1. Gasmolns utbredning vid olika läckagestorlekar på tank innehållandes LNG /8/.

I Gexcons rapport redovisas även beräknad strålning vid antändning av det uppkomna
gasmolnet, se tabell 3.2.
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Tabell 3.2. Strålning vid antändning av utläckt LNG /8/.

Utifrån tabell 3.2 kan utläsas att maximal strålningsnivå för det största utsläppet (100 mm2) är
ca 27 kW/m2 och att den strålningsnivån uppstår 6,5 meter från utsläppspunkten. Lika hög
strålningsnivå uppstår vid ett läckage med hålstorlek 39,3 mm 2.

Enligt Gexcons rapport är det endast en liten andel människor utanför själva gasmolnet som
dör om gasen antänds. Det beror bland annat på den mycket snabba flamhastigheten som
leder till en mycket kort exponeringstid. De som vistas i gasmolnet när det antänds omkommer
däremot sannolikt till följd av att deras kläder börjar brinna, vilket förlänger exponeringstiden
/8/. Utanför gasmolnet minskar värmestrålningen snabbt med avståndet.
I MSB:s remiss av föreskrifter för brandfarlig gas från 2017 1/ 9/ föreslås skyddsavstånd till
cistern med brännbar gas i stål, se tabell 3.3. Avstånden baseras på resultatet i Gexcons
rapport. Avstånden avser bebyggelse inom och utanför verksamhetens område.
0F
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En tankbil kan i stort betraktas som en cistern med avseende på storlek samt utformning och
skyddsanordningar. Vid en kollisionsolycka kan ett större hål än vad som förutsatts i Gexcons
rapport uppstå till följd. Storleken på ett eventuellt hål beror bland annat på den kraft som ett
objekt träffar tanken med samt hastigheten på själva tankbilen i kollisionsögonblicket.
Hastigheten på Stora Marknadsvägen är begränsad till 50 km/tim och tankbilen kör endast ca
230 meter på vägen, vilket innebär att tankbilen sannolikt inte når en hastighet som överstiger
50 km/tim. Gastankar är mycket stabila och det krävs en kraftig kollision för att tanken ska
punkteras. Enligt AGA används endast rostfria material med höga säkerhetskrav i utrustningen
/ 10/.
10F

1

Efter remissynpunkter har en omfattande bearbetning gjorts och i den nya remissen (MSB, 2018-01915) finns inga
redovisade avstånd.
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Tabell 3.3. Avstånd mellan stålcistern med gas och omgivande verksamheter.
Cisterner med brandfarlig gas

Cistern

Byggnad i brännbart material

20 m

Byggnad i obrännbart material

10 m

Byggnad, obrännbar fasad utan öppningar

3m

Utgång från utrymningsväg från verksamhetsklass 2B, 2C, 4, 5*

25 m

Material med stor brandbelastning

20 m

* 2B= samlingslokal för fler än 150 personer (t.ex. simhall)
2C= samlingslokal för mer än 150 personer och där alkohol serveras i mer än begränsad omfattning
4=t.ex. hotell
5=vårdmiljöer

AGA som levererar fordonsgasen till Circle K anger att de i sina beräkningar ser ett maximalt
skadeavstånd på 25 meter vid läckage i samband med lossning. Scenariot är i det fallet att
slangen lossnar och gas läcker ut.

3.2.4

Påverkan på vattenrutschkanorna

Vattenrutschkanorna var ursprungligen tänkta att utföras i polyester/glasfiber vilket är ett
vanligt material i den typen av anordningar. Den tänkta konstruktionen bestod av två lager
med 6 mm tjocklek vardera. Brandtest av materialet utförda av SP i Borås (numera Rise) visar
att materialet uppfyller brännbarhetsklass E, vilket innebär att den kan ryka och droppa. Klass
E tillåts inte som ytskikt i byggnadsverk. Det innebär att materialet vid utvändig brandpåverkan
kommer att smälta/brinna. Branden i sig blir inte långvarig men risk för brandspridning in i
byggnaden kan föreligga om det finns brännbart material i anslutning till kanan.
Kommunen har även undersökt en mer robust konstruktion vilken består av rostfritt stål i två
lager med en mellanliggande isolering. Stålet är ett obrännbart material, men leder värme. Vid
utvändig brandpåverkan skyddar isoleringen initialt värmespridning till det inre lagret stål. Vid
långvarig värmepåverkan kan isoleringen smälta. Vattenrutschkanans konstruktion påverkas
dock inte och ingen brandspridning in i byggnaden sker. Konstruktionen bestående av två lager
rostfritt stål med isolering emellan innebär därför ett betydligt mer långvarigt skydd för de
som vistas i kanan än en konstruktion av glasfiber. Denna konstruktionslösning innebär därför
ett bra skydd för den tillfälliga vistelsen i kanorna. Stålkonstruktionen bedöms innebära ett
skydd motsvarande EW 30.
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3.2.5

Sannolikhet för olycka

Enligt beräkningar i den tidigare genomförda riskanalysen är frekvensen för de studerade
scenarierna enligt tabell 3.4.
Tabell 3.4. Beräknade olycksfrekvenser för läckage och antändning av brännbar gas respektive
brandfarlig vätska.
Olycksfrekvens
per år

Sannolikhet att omkomma

Stor pölbrand

7,6E-07

1 olycka på 1,3 miljoner år

Medelstor jetflamma

1,3E-08

1 olycka på 77 miljoner år

Medelstor gasmolnsexplosion

5,5E-08

1 olycka på 18 miljoner år

Stor jetflamma

1,4E-08

1 olycka på 71 miljoner år

Stor gasmolnsexplosion

5,5E-08

1 olycka på 18 miljoner år

BLEVE

8,3E-09

1 olycka på 120 miljoner år

Scenario

Nedan redovisas som jämförelse sannolikheten att omkomma till följd av andra typer av
olyckor än farligt gods, bara för att förstå storleksordningen på beräknade frekvenser för det
aktuella projektet / 11/:
1F

Händelse

Sannolikhet att omkomma

Byggarbetare

1 olycka på 1 000 år

Trafikolycka

1 olycka på 10 000 år

Drunkning, Bostadsbrand

1 olycka på 100 000 år

Tågolycka, Flygolycka

1 olycka på 1 miljoner år

Träffad av blixten

1 olycka på 10 miljoner år

Träffad av störtande flygplan

1 olycka på 100 miljoner år

3.2.6

Riskvärdering

Allmänt om acceptanskriterier
De acceptanskriterier som används för att jämföra beräknade risknivåer är de som
Länsstyrelsen hänvisar till i sina riktlinjer /2/ och som utarbetats av Det Norske Veritas (DNV)
/ 12/. Acceptanskriterierna redovisas som en övre och en undre gräns i figur 3.1-3.3. Risker
över det övre acceptanskriteriet anses vara oacceptabla. På samma sätt bedöms risker under
den nedre kriteriegränsen vara acceptabla. Risknivåer som ligger mellan de båda
acceptanskriterierna ska sänkas så långt det är möjligt med rimliga medel. Området mellan
kriteriegränserna benämns ALARP (As Low as Resonably Practicable).
12F

Individrisk
När det gäller att bedöma riskpåverkan för människor som vistas i vattenrutschkanorna är det
individrisken som är relevant att studera. Detta på grund av att vi studerar risken att vistas på
en specifik plats. Individrisken beräknades tidigare för människor som vistas utomhus
respektive inomhus. Människor som vistas i vattenrutschkanorna är mer skyddade än de som
vistas utomhus, men den individriskkurvan bedöms ändå vara mest tillämpbar.
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Enligt Värdering av risk /12/ beräknas individrisken normalt under antagandet att en individ är
kontinuerligt närvarande på en given plats. Enligt samma rapport bör dock vissa korrigeringar
göras av beräknade risknivåer avseende att vissa individer i verkligheten inte är kontinuerligt
närvarande. För arbetare kan t.ex. individrisken reduceras med en faktor 4. För personer i
rekreationsområden kan individrisken reduceras med en faktor 10. Vistelse i
vattenrutschkanorna bör kunna likställas med vistelse i rekreationsområden, dvs. på ytan
vistas inte personer stadigvarande. Om reduktionen tillämpas på beräknad individrisk innebär
det att den hamnar lägre än beräknad risknivå, vilken redovisas i figur 3.1. Det innebär i sådant
fall att risknivån hamnar ännu längre ner inom det område där risker anses vara acceptabla.
För den aktuella platsen är individrisken utomhus acceptabel jämfört med angivna
acceptanskriterier, vilket innebär att individrisken i rutschkanorna också är acceptabel. Detta
oavsett om korrigeringen enligt Värdering av risk görs eller ej.
Samhällsrisk
Den beräknade samhällsrisknivån ligger inom ALARP. Vattenrutschkanornas placering påverkar
inte samhällsrisknivån i någon större utsträckning, riskkurvan blir något högre i vissa delar,
men då har också konservativa ingångsvärden använts (maximalt personantal och 50-100 %
sannolikhet att omkomma). Den begränsade påverkan beror på att personantalet i
vattenrutschkanorna är mycket litet i jämförelse med totalt personantal inom planområdet
samt att frekvensen (sannolikheten) för de olyckor som kan påverka risknivån på den aktuella
platsen är mycket låg.
I den tidigare riskanalysen redovisas åtgärder för att hantera att samhällsrisknivån ligger inom
ALARP. Åtgärderna innebär krav på brandskyddstekniska åtgärder inom 25 meter från Stora
Marknadsvägen som inte är klassad som en transportled för farligt gods. Över 25 meter från
vägen anges i riskanalysen inga åtgärder varken avseende brandskyddstekniska åtgärder eller
markanvändning för obebyggda ytor.
Placeringen av vattenrutschkanorna följer rekommendationerna i den tidigare riskanalysen
samt införda åtgärder i detaljplanen. Utifrån samhällsrisknivån föreligger inget hinder för den
aktuella placeringen av vattenrutschkanorna, dvs. risknivån blir inte oacceptabel.
Poängteras bör dock återigen att det är individrisknivån som bör vara dimensionerande för
åtgärder.

3.3

Diskussion kring möjliga åtgärder

I detta avsnitt redovisas möjliga åtgärder för att hantera eventuell påverkan från ett antänt
gasläckage på Stora Marknadsvägen.

3.3.1

Plantering av träd och buskar

Vegetation i form av träd och buskar mellan vägen och simhallen innebär att ett eventuellt
gasmolns ”splittras” och att koncentrationen av gasen sjunker vid passage av vegetationen.
LNG i gasform är lättare än luft och späds snabbt ut.
Vegetation innebär en viss, men begränsad effekt när det gäller ett antänt gasläckage. Ju
tätare och robustare vegetation desto större skydd.
Genom att plantera vegetation på platsen skapas en barriär mellan vägen och simhallen vilket
innebär att planområdet blir mer slutet, vilket kan vara negativt ur ett övergripande
säkerhetsperspektiv.
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Effekten på risknivån av att plantera relativt tät vegetation utmed Stora Marknadsvägen är
begränsad eftersom det i beräkningarna förutsätts att läckagen antänds. Åtgärden skyddar
framförallt personer som vistas utomhus vid olyckor som leder till mycket kortvarig
värmestrålning.
Täby kommun planerar för viss vegetation mellan Stora Marknadsvägen och simhallen i form
av träd och buskar, vilket har redovisats ibland annat illustrationsplan. Dock bedömer
kommunen att det i dagsläget inte är möjligt att garantera att vegetationen går att utforma så
att det blir en reell åtgärd samt att det går att säkerställa genom planbestämmelse i
plankartan.

3.3.2

Inbyggnad av vattenrutschkanorna

Ett sätt att minska riskpåverkan från olyckor med brännbara gaser och vätskor är att uppföra
ett strålningsskydd mellan vägen och vattenrutschkanorna. Barriären kan vara fristående, t ex
en mur eller ett plank (se avsnitt 3.3.4), integreras i byggnaden genom att exempelvis utöka
byggnadens yta så att vattenrutschkanorna placeras inomhus eller göra en tillbyggnad. Genom
att placera en fasad mellan riskkällan och vattenrutschkanorna fås ett skydd mot påverkan från
en olycka. Beroende på materialval och konstruktionslösning fås ett mer eller mindre robust
skydd.
Effekten på risknivån av åtgärden blir begränsad eftersom risknivån är acceptabel. Påverkan på
samhällsrisken kan utläsas i figur 3.3.
En tillbyggnad innebär en stor kostnad och skapar en helt annan upplevelse av simhallen och
den aktuella platsen än vad planen avser idag.
På avstånd över 25 meter från Stora Marknadsvägen kom vi i riskanalysen fram till att det inte
föreligger något behov av åtgärder. Utifrån genomförd riskvärdering är individrisknivån på
platsen acceptabel och åtgärden är inte motiverad utifrån beräknad risknivå.
Baserat på att individrisknivån är acceptabel är Täby kommuns ställning att det inte är befogat
att bygga in rutschkanorna i en byggnad, det skulle innebära en väsentlig kostnad och påverka
gestaltningen av både byggnaden och platsen negativt.

3.3.3

Avåkningsskydd

Genom att placera ett avåkningsskydd utmed Stora Marknadsvägen kan ett fordon hindras att
lämna vägen. Det innebär att sannolikheten för att ett läckage stannar på vägen ökar.
Avåkningsskyddet ger dock ingen dämpning av påverkan vid ett antänt utsläpp. Effekten för
den studerade risken blir därför begränsad.

3.3.4

Mur eller plank invid Stora Marknadsvägen

En åtgärd skulle kunna vara att uppföra en mur eller ett plank i obrännbart material utmed
Stora Marknadsvägen. Ett sådant skydd innebär att spridning av gaser mot området försvåras
och ger en dämpande effekt på värmestrålningen från ett antänt gasmoln eller en pölbrand.
För att ge skydd behöver muren eller planket vara minst ca 2-3 meter hög.
Om en mur eller ett plank ska placeras i direkt anslutning till vägen innebär det ingrepp i
vägområdet, vilket kan störa trafiken på vägen och kan påverka väguppbyggnadens stabilitet,
vilket kräver noggranna undersökningar. En skyddskonstruktion nära vägen innebär också en
ökad risk för vägtrafikanterna vid avåkning eftersom muren eller planket kommer att utgöra
ett oeftergivligt objekt. En mur eller ett plank skapar också en barriäreffekt som kan ge en
känsla av inneslutning och otrygghet.
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Åtgärden innebär en begränsning i möjliga olyckors påverkan mot planområdet. Effekten på
risknivån blir dock begränsad eftersom risknivån redan är så låg.
En mur eller ett plank innebär sannolikt en relativt omfattande kostnad och bedöms inte
motiverad med hänsyn till att risknivån på platsen är acceptabel.
Åkerby industriområde, området norr om Stora Marknadsvägen där bensinstationen som ger
upphov till transporterna ligger, planeras dessutom på sikt omvandlas till blandad
stadsbebyggelse med bland annat bostäder och verksamheter. Utvecklingsplanerna innebär då
att bensinstationen som ger upphov till transporterna på Stora Marknadsvägen kommer att
omlokaliseras till annan plats vilket gör att transporterna på sikt kommer att försvinna helt.

3.3.5

Annat material i vattenrutschkanorna

Rutschkanorna var initialt planerade att utföras i glasfiber. Glasfiber klarar inte en brand någon
längre tid. Men några krav på fönsterglas eller byggnadsmaterial på detta avstånd finns dock
inte utifrån studerade risker i den tidigare analysen. Inte heller föranleder beräknade
risknivåer krav på åtgärder på detta avstånd.
Kommunen har dock ändå undersökt möjligheten till en konstruktion som är mer
motståndskraftig mot brand med hänsyn till en olycka på Stora Marknadsvägen. Lösningen
med rostfritt stål i två lager med en mellanliggande isolering ger ett bra skydd mot utvändig
brandpåverkan och innebär att det inte föreligger någon risk för brandspridning via
konstruktionen in i byggnaden. Människor som vistas i vattenrutschkanorna kommer att hinna
sätta sig i säkerhet innan den yttre värmepåverkan har värmt upp det inre stållagret till
skadliga nivåer. För detta krävs en långvarig utvändig brandpåverkan. Stålkonstruktionen
bedöms innebära ett skydd motsvarande EW 30.
Åtgärden ger ett bra skydd för de som vistas i vattenrutschkanorna i händelse av en utvändig
brand. Påverkan på risknivån blir begränsad eftersom den redan är så låg.
Då kommunen bedömer att inga ytterligare åtgärder på detta avstånd krävs föreslår ändå Täby
kommun att man lägger till planbestämmelse om krav på material för exteriöra rutschkanor.
Därmed avspeglas kommunens intentioner angående rutschkanans utformning i plankartan
och säkerställs att det också kommer fullföljas.

3.4

Andra liknande projekt

Det finns flertalet projekt där ytor utomhus har planerats nära en riskkälla, de har dock inte
rört vattenrutschkanor. Några exempel på liknande problematik finns dock, dessa redovisas
nedan.


Dp Järnvägsparken, Upplands Väsby (planen vann laga kraft 2017, byggnation pågår)
Kommunen planerade ett utegym utmed en gång- och cykelväg inom 25 meter från
närmaste järnvägsspår på Ostkustbanan som trafikeras av persontåg och godståg.
Trafiken med farligt gods på banan är relativt omfattande. I Länsstyrelsens
samrådsyttrande (4021-30828-2015) angavs att utegym är att se som stadigvarande
vistelse och inte ska placeras inom 25 meter. Över detta avstånd redovisades inga
restriktioner. Risknivån utmed Ostkustbanan är högre både avseende individrisk och
samhällsrisk än för det studerade planområdet.
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Bussen 5, Tyresö (planen vann laga kraft 2015)
Inom fastigheten finns Kaatach lekland som innebär ytor inomhus och utomhus för lek.
I samband med ny detaljplan för området genomfördes en riskanalys / 13/. Denna visar
att transporter med bränsle till ett bussgarage förekommer utmed leklandet. Mot
vägen finns ytor för lek utomhus i direkt anslutning till vägen. Avåkningsskydd och
strålningsskydd i form av exempelvis mur eller plank i obrännbart material föreslås och
nya byggnadsdelar inom 25 meter ska förses med obrännbar fasad. Inga åtgärder
föreslås på avstånd över 25 meter. Den aktuella verksamheten innebär en högre
persontäthet utomhus och individrisknivån är högre än för det studerade
planområdet. Någon samhällsrisk finns inte beräknad för området.
13F

4.

Slutsats

Placeringen av de tänkta vattenrutschkanorna innebär inte att ytterligare människor tillförs
planområdet. Enligt tidigare utförd riskanalys fanns inget behov av åtgärder varken för ytor
inomhus eller utomhus på det avstånd från Stora Marknadsvägen som vattenrutschkanorna
planeras.
Riskbedömningen omfattar en fördjupad studie av påverkan mot vattenrutschkanorna från en
olycka med tankbil lastad med LNG (naturgas i vätskeform) på Stora Marknadsvägen.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har låtit ett företag göra beräkningar av
utsläpp av bland annat gas som underlag till nya föreskrifter rörande hantering av brandfarliga
gaser. Beräkningarna visar olika läckagestorlekar av LNG. Spridningen av gas är begränsad och
innebär betydligt kortare avstånd än vad som tidigare antagits. Påverkan mot
vattenrutschkanorna vid en olycka blir begränsad. Sannolikheten för en olycka är också mycket
låg.
Eftersom den kompletterande riskutredningen studerar risken på en specifik plats bör
storleken på individrisken vara dimensionerande. Enligt genomförda beräkningar är
individrisken acceptabel för platsen både vad avser personer utomhus samt personer som
vistas inomhus.
Utifrån genomförd riskanalys samt den kompletterande riskutredningen föreligger inget behov
av åtgärder för de aktuella vattenrutschkanorna. Olika åtgärder har dock studerats och den
åtgärd som kommunen har valt och som innebär en konstruktionslösning med obrännbart
material med isolering i vattenrutschkanorna bedöms ge ett mycket bra skydd för de
människor som vistas i vattenrutschkanorna i händelse av gasolycka på Stora Marknadsvägen.
Med denna konstruktionslösning på vattenrutschkanorna och beräknade risknivåer bedömer
Brandskyddslaget att inga ytterligare åtgärder är nödvändiga och att vattenrutschkanor kan
uppföras på platsen utan att människor som vistas i dem utsätts för oacceptabla risker.
För att säkerställa den tänkta konstruktionslösningens skydd i detaljplanen föreslås att en
planbestämmelse införs. Förslag på olika formulering av planbestämmelse är:
-

Vattenrutschkanor som placeras exteriört ska utföras i material motsvarande
brandteknisk klass EW 30.
Vattenrutschkanor som placeras exteriört ska utföras i obrännbart utvändigt material
med isolering innanför.
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