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SAMMANFATTNING
Inom fastigheten Tibble 8:16 i Täby kommun undersöks möjligheterna att uppföra en ny
simhall. Den planerade simhallen innebär en ändring av detaljplanen som idag tillåter kontor.
Eftersom det aktuella området ligger i nära anslutning till Roslagsbanan och flera riskkällor som
innebär hantering av farliga ämnen och transporter av farligt gods har Brandskyddslaget fått i
uppdrag att studera och analysera förekommande risker. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län
ska risker förknippade med järnväg och transportleder för farligt gods beaktas vid exploatering
inom 150 meter från dessa riskkällor.
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att
utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för
samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.
Riskanalysen ska utgöra underlag för den nya detaljplanen.
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv
och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte
tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga utsläpp.
I analysen har en inventering gjorts avseende trafik, transporter av farligt gods och övriga
möjliga riskkällor i anslutning till området. De riskkällor som bedömts innebära påverkan på
området är Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen med transporter av farligt gods,
Roslagsbanan samt bensinstationen Statoil Täby Galopp. Bergtorpsvägen är av Länsstyrelsen
rekommenderad som en sekundär transportled för farligt gods medan Stora Marknadsvägen
inte är klassad. Antalet transporter med farligt gods på Bergtorpsvägen och Stora
Marknadsvägen är dock relativt lika.
Utifrån den genomförda inventeringen har olycksscenarier kopplade till respektive riskkälla
identifierats. En kvalitativ uppskattning av riskerna, d.v.s. sannolikhet och konsekvens, för
respektive olycksscenario har gjorts i syfte att fastställa vilka olycksscenarier som bedöms
kunna medföra skadliga konsekvenser för människor i området och som därför behöver
beaktas vid fortsatt planering.
Utifrån den inledande analysen så är den sammanvägda bedömningen att risknivån inom det
aktuella planområdet är förhållandevis låg då antalet transporter med farligt gods är
begränsat. Olycksrisker förknippade med av brännbara gaser (både transporter och hantering
vid Statoil Täby Galopp) samt brandfarliga vätskor bedöms dock kunna medföra konsekvenser
för området och för dessa risker görs en fördjupad riskanalys. Under förutsättning att avstånd
till Roslagsbanan är minst 25 meter bedöms någon ytterligare riskhänsyn avseende närhet till
järnvägen inte vara nödvändig.
För olycksrisker förknippade med transporter av farligt gods har risknivån beräknats i form av
individrisk och samhällsrisk. Risknivån har beräknats för en prognostiserad trafiksituation år
2030 med hänsyn tagen till utbyggnad av det intilliggande galoppfältet. För olycksscenarier
förknippade med hantering av fordonsgas på Statoil Täby Galopp har endast en kvalitativ
konsekvensbedömning gjorts.
Resultatet av den fördjupade analysen visar att individrisknivån för området ligger på en
acceptabel nivå men att nivån på samhällsrisken är sådan att riskreducerande åtgärder ska
undersökas. Hänsyn ska dock tas till åtgärdernas riskreducerande effekt i förhållande till de
kostnader och begränsningar åtgärden innebär.
Med hänsyn till risknivån rekommenderas att följande restriktioner och byggnadstekniska
åtgärder vidtas vid ny bebyggelse och förändrad markanvändning inom planområdet Tibble
8:16:
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•

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.

Observera att ovanstående åtgärder endast utgör förslag och det är upp till
kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. De åtgärder som man beslutar om ska
formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och
bygglagen (2010:900).
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1
1.1

INLEDNING
BAKGRUND

Inom fastigheten Tibble 8:16 i Täby kommun undersöks möjligheterna att uppföra en ny
simhall. Den planerade simhallen innebär en ändring av detaljplanen som idag tillåter kontor.
Planområdet ligger i anslutning till Bergtorpsvägen som är en sekundär transportled för farligt
gods, järnvägen Roslagsbanan samt en bensinstation. Enligt riktlinjer från Länsstyrelsen i
Stockholms län ska risker analyseras vid ny bebyggelse inom 150 meter från väg med transport
av farligt gods, järnväg eller bensinstation /1/. Detta medför att det ställs krav på att
olycksrisker förknippade med aktuella riskkällor undersöks vid ny bebyggelse inom området.
Detta för att människor inom området inte ska utsättas för oacceptabla risker.
Brandskyddslaget har tidigare upprättat en inledande riskanalys för den tänkta exploateringen
av området med riktlinjer och rekommendationer för den fortsatta planeringen. Denna
inledande analys har sedan fördjupats med beräkningar av frekvens och konsekvens samt
presentation av risknivå i form av individ- och samhällsrisk för de olycksscenarier som enligt
den inledande analysen bedömts kunna innebära en påverkan på området. Den detaljerade
analysen har varit ute på samråd och denna version utgör en reviderad utgåva utifrån nytt
underlag avseende områdets utformning. I avsnitt 1.6 redovisas aktuella förändringar
gentemot föregående version. Inga slutsatser eller förslag på åtgärder har ändrats i
förhållande till versionen som var ute på samråd.

1.2

SYFTE

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att
utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för
samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.

1.3

OMFATTNING

Riskanalysen omfattar förslag för ny bebyggelse i form av simhall och parkeringsytor inom
aktuellt område, se utförlig beskrivning i avsnitt 2.
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv
och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte
tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga utsläpp.
Trafikanter på järnvägen och omgivande vägar omfattas inte av analysen.

1.4

UNDERLAG

Information har inhämtats från flertalet underlag. Referenser till dessa redovisas löpande samt
finns sammanställt i avsnitt 8 – Referenser.

1.5

EGENKONTROLL OCH INTERNKONTROLL

Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets egen internkontroll i enlighet med företagets
kvalitetsledningssystem. Detta innebär en övergripande granskning av en annan konsult i
företaget av rimligheten i de bedömningar som gjorts och de slutsatser som dragits.
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Egenkontroll har genomförts löpande av handläggaren.
Datum

Version

Egenkontroll

Internkontroll

2015-04-10

Inledande riskanalys, version 1

LÅN 2015-04-10

EMM, 2015-04-10

2015-05-12

Detaljerad riskanalys, version 1

LÅN 2015-05-12

RKL, 2015-05-11

2017-01-13

Detaljerad riskanalys, version 2

LSS 2017-01-13

RKL, 2017-01-13

1.6

REVIDERINGAR

Denna version av handlingen utgör den tredje versionen av riskanalysen. I förhållande till
föregående version har följande revideringar skett:
•

Ny situationsplan har tagits fram för området. Denna innebär att avståndet har ökat
mellan simhall och Stora Marknadsvägen från ca 14 meter till 19 meter. Mellan simhall
och Stora Marknadsvägen planeras inte för någon stadigvarande vistelse. Avstånd till
Bergtorpsvägen respektive Roslagsbanan har ändrats marginellt. Vidare planeras inte
för ett parkeringshus utan endast för markparkering. Ingen parkering planeras mellan
simhallen och Bergtorpsvägen. Simhallens storlek och förväntat personantal är i
paritet med tidigare.

•

En ny gångtunnel planeras under Stora Marknadsvägen vilket innebär att vägen
kommer höjas lokalt.

•

Länsstyrelsen har utkommit med nya riktlinjer avseende riskhänsyn och avsnitt 1.7 har
uppdaterats efter dessa riktlinjer. De nya riktlinjerna innebär dock inte att någon
skillnad i bedömning gjorts.

De aktuella förändringarna i utformning är relativt små och bedöms ha mycket liten inverkan
på risknivåerna i området, möjligen viss positiv inverkan då avståndet mellan simhallen och
Stora Marknadsvägen ökar. Att garage ersätts av markparkering kan möjligen innebära att
personbelastningen minskar något, i genomförda beräkningar har dock redan antagits att
personantalet är begränsat och motsvarar ytor utomhus utan stadigvarande vistelse. Den nya
gångtunneln innebär att Stora Marknadsvägen lokalt höjs. Detta kan innebära att det är lättare
för brandfarlig vätska att rinna mot området. Detta har dock redan tidigare varit möjligt
eftersom kantsten mot vägen saknas.
Eftersom skillnad i utformning är så pass liten har några nya beräkningar av risknivåer nte
gjorts. Bilagorna har inte reviderats utöver datum och en kommentar om att underlaget i
bilagorna inte är uppdaterat.
Revideringar i förhållande till föregående version redovisas med streck i mariginalen likt detta
stycke.

1.7
1.7.1

FÖRUTSÄTTNINGAR
Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till
boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet
av skydd mot uppkomst av olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till
detaljplaner ska vid behov en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på
bland annat hälsa. Utförande av miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808).
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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. 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.
I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen riktlinjer för skyddsavstånd till olika verksamheter.
Dessa rekommendationer redovisas i figur 1.1

Figur 1.1 Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning

Intill primära transportleder för farligt gods rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 25
meter. Åtgärder ska vidtas inom 30 meter från riskkällan. Rekommendationen är att 25 meter
ska lämnas bebyggelsefritt även vid sekundära transportleder, avsteg kan dock vara möjligt i
särskilda fall. Det gäller i så fall de fall där det går få transporter och/eller de olyckor som kan
inträffa endast kan få allvarliga konsekvenser inom ett kort avstånd.
När det gäller vägar som inte är klassificerade som rekommenderade transportvägar är
möjligheten till avsteg från riktlinjerna större och behovet av riskreducerande åtgärder
generellt mindre. Enligt Länsstyrelsen är det dock inte direkt möjligt att bortse från riskbilden i
ett område där man identifierat transporter eller målpunkter i närheten.
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,
personintensiv verksamhet eller svårutrymd verksamhet1 kan tillåtas på 50 meters avstånd.

1

Exempel på personintensiva och svårutrymda verksamheter är större samlingslokaler (arenor), skolor och
förskolor, sjukhus, äldreboenden etc.
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1.7.2

Övrig lagstiftning

Förutom ovanstående lagar och riktlinjer förekommer ytterligare ett antal lagar och föreskrifter avseende risk och säkerhet som kan vara relevanta i planärenden. Dessa berör i första
hand hantering och rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta:
Lag om skydd mot olyckor (LSO) syftar bl.a. till att bereda människors liv och hälsa ett
tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Lagen reglerar olika verksamheters ansvar
för att upprätthålla ett tillfredsställande skydd mot olyckor.
En konsekvens av LSO som kan vara av särskilt intresse i planärenden är om det i anslutning till
planområdet finns anläggningar vilka klassas som ”farliga verksamheter” enligt kap 2:4 i denna
lag. Definitionen av en farlig verksamhet är en anläggning där verksamheten innebär fara för
att olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana verksamheter är
ålagda att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor och de är även
skyldiga att analysera risker och påverkan på närområdet. Det har inte identifierats någon
farlig verksamhet i omgivningen som kan innebära påverkan på aktuellt område.
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.
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2
2.1

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV OMRÅDET
OMRÅDESBESKRIVNING

Det aktuella området ligger i Täby Kommun mellan Roslagsbanan, Bergtorpsvägen och Stora
Marknadsvägen, se Figur 2.1. Inom området finns idag en badmintonhall och den aktuella
detaljplanen för området tillåter kontor /4/. 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

Området söder om Roslagsbanan utgörs idag av galoppfält och är i huvudsak obebyggt. Inom
detta område planeras dock för en omfattande utbyggnad av bostäder och arbetsplatser. Norr
om Stora Marknadsvägen ligger Åkerby Industriområde där det finns ett flertal olika
verksamheter, bland annat en bensinstation och Täby bussdepå. Öster om Bergtorpsvägen
ligger i huvudsak bostäder men även ett mindre verksamhetsområde.
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2.2

PLANERAD BEBYGGELSE

Den planerade bebyggelsen utgörs av en större simhall med en 50-metersbassäng, två mindre
bassänger, familjebad samt gym. Totalt planeras för ca 800 omklädningsskåp. Byggnadsarea är
ca 4500 m2 och byggnaden uppförs i två plan samt ett läktarplan. I plan 1 planeras för
teknikutrymmen, entré, gym, kansli etc. Plan 2 är bassängplan med omklädning och på plan 3
finns endast läktare med plats för 250 personer.
I anslutning till simhallen planeras för markparkering och en ny gångtunnel under Stora
Marknadsvägen vilket innebär en lokal höjning av vägen. Situationsplan för området redovisas
i Figur 2.2, gestaltningskoncept i Figur 2.3 och i Figur 2.4 respektive Figur 2.5 tänkt utformning
för plan 1 och 2. Avstånd med nu aktuell utformning är till Stora Marknadsvägen ca 19 meter
respektive 25 meter till Bergtorpsvägen och Roslagsbanan.
Vidare finns även planer på att lägga till ett svängkörfält i anslutning till rondellen i korsningen
Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen då det finns kapacitetsproblem i denna rondell, se Figur
2.6. Avstånd till svängkörfält från Stora Marknadsvägen är som kortast ca 14 meter.
Förväntat personantal i området med det nu aktuella förslaget bedöms vara i likhet med
föregående version av riskanalysen.

Figur 2.2 Situationsplan Täby nya simhall (Norconsult 2017-01-04)
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Figur 2.3 Gestaltningskoncept Täby nya simhall (GKAK 2016-12-20)

Figur 2.4 Utredningskiss plan 1 – teknikplan (GKAK 2016-12-20)
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Figur 2.5 Utredningsskiss plan 2 - bassängplan (GKAK 2016-12-20)

Figur 2.6 Skiss nytt högersvängkörfält i rondellen Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen

2.3

OMGIVANDE PLANER

I anslutning till området planeras enligt ovan en omfattande utbyggnad av Galoppfältet som
ligger direkt söder om Roslagsbanan. Utbyggnaden av Galoppfältet omfattar totalt ca 6000
bostäder och 5000 arbetsplatser. Dessa planer bedöms i sig inte tillföra några riskkällor som
kan innebära riskpåverkan för aktuell bebyggelse, dock behöver det beaktas med avseende på
områdets samhällsrisk.
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3

RISKINVENTERING

3.1

ALLMÄNT OM IDENTIFIERING AV RISKKÄLLOR

Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. Riskinventeringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar, verksamheter
som hanterar farligt gods etc.) som kan innebära plötsliga och oväntade olyckshändelser med
konsekvens för det aktuella området. Identifierade riskkällor beskrivs och förekommande
hantering/transporter av farligta ämnen kartläggs och redovisas. Inventeringen utgör grunden
för den fortsatta analysen.
Utifrån gällande riktlinjer (se avsnitt 1.7.1) avgränsas inventeringen till riskkällor inom ca 150
meter från planområdet. I det aktuella områdets närhet har Bergtorpsvägen, Roslagsbanan,
bensinstationen Statoil Täby Galopp, Åkerby industriområde och Stora Marknadsvägen
identifierats som riskkällor. Stora Marknadsvägen utgör inte någon rekommenderad
transportled för farligt gods men transporter till Åkerby Industriområde samt Statoil Täby
Galopp förväntas passera förbi området på denna väg. På Roslagsbanan förekommer ingen
godstrafik utan det är endast risker förknippade med persontrafik. Verksamhetsområdet öster
om Bergtorpsvägen bedöms inte innebära någon riskpåverkan på området. Det har inte heller
identifierats någon farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor i anslutning till
aktuellt område.

3.1.1

Allmänt om farligt gods

Ämnen klassade som farligt gods är det som till stor del kan ge upphov till oväntade och
plötsliga olyckshändelser och kunskap om dessa är därför viktigt i en riskanalys.
Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i
sig själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor,
djur och miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser
(riskkategorier) utefter de egenskaper ämnet har.
De olika ämnesklasserna delas i sin tur in i underklasser utifrån regelverket ADR-S /5/. I Tabell
3.1 redovisas de olika klasserna samt typ av ämnen.
Tabell 3.1. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR-S/5/.
Klass

Ämne

Beskrivning

1

Explosiva ämnen

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier etc.

2

Gaser

2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.)
2.2- Icke brandfarliga, icke giftiga gaser (kväve, argon etc.)
2.3. Giftiga gaser (klor, ammoniak, svaveldioxid etc.)
3

Brandfarliga vätskor

Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, lösningsmedel och
industrikemikalier etc.

4

Brandfarliga fasta ämnen m.m.

Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc.

5

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat etc.

6

Giftiga ämnen

Arsenik, bly- och kvicksilversalter, cyanider, bekämpningsmedel etc.

7

Radioaktiva ämnen

Medicinska preparat. Transporteras vanligen i mycket små mängder.

8

Frätande ämnen

Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, kaliumhydroxid (lut) etc.

9

Magnetiska material och övriga farliga ämnen

Gödningsämnen, asbest, magnetiska material etc.
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3.2
3.2.1

BERGTORPSVÄGEN
Allmänt

Bergtorpsvägen sträcker sig mellan E18/Norrtäljevägen i söder och Vikingavägen i Täby Kyrkby
i norr. På den aktuella sträckan förbi Tibble 8:16 har vägen två filer i vardera riktningen med
refug mellan de olika riktningarna. I anslutning till området går vägen ner under järnvägen
varför det från rondellen vid Stora Marknadsvägen i riktning mot Roslagsbanan gradvis blir
större höjdskillnad mellan vägen och det aktuella planområdet. Skyltad hastighet på vägen är
50 km/h men den intilliggande rondellen innebär troligen att hastigheten förbi området ofta är
lägre. Aktuell del av vägen är försedd med kantsten.
Trafikflödet på Bergtorpsvägen var i november 2014 ca 23 500 fordon/vardagsmedeldygn
summerat i båda riktning varav ca 10 % (5 % på helger) utgjordes av tung trafik /6/.

3.2.2

Framtida förändringar

Enligt ovan finns planer på att utöka vägen med ett högersväng-körfält från rondellen vid Stora
Marknadsvägen, se Figur 2.6. Vidare har i samband med program för utveckling av Galoppfältet en prognos gjorts avseende trafikflöden i Täby år 2030 vilken visar på ett trafikflöde på
Bergtorpsvägen på ca 25 000 fordon/dygn /6/. I prognosen har hänsyn tagits till ett stort antal
förutsättningar som inte finns idag men som i den regionala och kommunala planeringen antas
vara verklighet år 2030. Bland annat förutsätts att Citybanan, Förbifart Stockholm, Norra
länken och utbyggnaden av Galoppfältet är färdigställda. Vidare bygger prognosen på att
Galoppfältet har en stadsmässig karaktär med lågt bilinnehav. I prognosen för 2030 har det
även antagits att hastigheten på Bergtorpsvägen är 60 km/h.

3.2.3

Transporter av farligt gods

Bergtorpsvägen utgör en sekundär transportled för farligt gods /7/ vilket innebär att vägen
rekommenderas att användas för transporter av farligt gods till och från verksamheter i
anslutning till vägen. Däremot tillåts inte genomfartstransporter. Restriktionerna för genomfartstransporter innebär att mängden farligt gods på en sekundär transportled kan uppskattas
utifrån vilka verksamheter som ligger i anslutning till vägen.
De verksamheter som ligger i anslutning till Bergtorpsvägen och som kan tänkas generera transporter av farligt gods utgörs främst av bensinstationer samt verksamheter inom Åkerby
industriområde (se avsnitt 3.5).
Bensinstationer
De bensinstationer som identifierats generera transporter med farligt gods på Bergtorpsvägen
är två stationer i Täby Kyrkby (Preem och Statoil) samt bensinstationen (Statoil Täby Galopp) i
korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistvägen, se Figur 3.1. De två Statoilstationerna är
bemannade fullservicestationer medan Preem är en automatstation.
Exakt hur transporterna till och från bensinstationerna går är oklart, de kan antingen komma
från E18/Norrtäljevägen eller från Norrortsleden som båda är primära transportleder för farligt
gods. Troligt är dock att öppnandet av Norrortsleden har minskat transporterna till Täby
kyrkby via Bergtorpsvägen. Ett värsta scenario är att alla transporter kommer från E18 och att
transporter till Statoil inte samkörs då detta innebär att alla transporter passerar aktuellt
planområde.
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NORRORTSLEDEN

TIBBLE 8:16
E18

Figur 3.1 Bensinstationer (röda stjärnor) i anslutning till Bergtorpsvägen (blå linje)

Uppgifter om antal drivmedelstransporter respektive typ av drivmedel till respektive
bensinstation under år 2014 har inhämtats från respektive företag och presenteras i Tabell 3.2
/8, 9/. Utöver drivmedel säljer de bemannade bensinstationerna även gasol (brännbar gas) i
flaskor. Gasolen förvaras i flaskor redan vid leverans till bensinstationerna. En bensinstation
med gasolförsäljning bedöms normalt erhålla en transport per 1-2 veckor. Uppskattningsvis
samordnas gastransporterna till de aktuella bensinstationerna men ett värsta scenario är att
de tre stationerna får leveranser vid olika tillfällen. Detta skulle ge innebära ett totalt antal
transporter på ca 75-150 transporter/år.
Tabell 3.2 Transporter med drivmedel till bensinstationer utmed Bergtorpsvägen år 2014 /8, 9/
Bensinstation

Typ av drivmedel

Antal transporter/år

86

Automatstation, leveranserna samkörs
vanligen i samma tankbil. Respektive transport
omfattar i snitt 32 m3.

156

Olika drivmedel i samma transport, ca 3
ggr/vecka. Trolig samkörning även med
transporter till Statoil Täby Galopp.

156

Olika drivmedel i samma transport, ca 3
ggr/vecka. Trolig samkörning även med
transporter till Statoil Täby Kyrkby.

93

Flytande naturgas (LNG) i tankbil

Bensin
Preem Täby Kyrkby

Diesel

Kommentar

Etanol
Bensin
Statoil Täby Kyrkby

Diesel
Etanol
Bensin
Diesel

Statoil Täby Galopp

Etanol
Fordonsgas
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3.3
3.3.1

ROSLAGSBANAN
Allmänt

Roslagsbanan som passerar direkt söder om det aktuella området sträcker sig från Stockholm
Östra vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm till Österskär. Roslagsbanan har ytterligare
två förgreningar som går till Roslags-Näsby respektive Kårsta. Roslagsbanan är klassad som ett
riksintresse och ägs av AB Storstockholms Lokaltrafik samt förvaltas av Trafikförvaltningen.
Roslagsbanan trafikeras endast av persontåg. Att järnvägen är klassad som ett riksintresse
innebär att den enligt 3 kap 8§ andra stycket i Miljöbaken ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen /10/.
Direkt väster om området ligger stationen Galoppfältet och närmaste station österut är
Viggbyholm. Roslagsbanan består förbi aktuellt område av dubbelspår med en maximal hastighet på 80 km/h. Dagens trafik (år 2014) består i högtrafik av 6 tåg/h till/från Österskär, det vill
säga 12 passager/h förbi det aktuella området /10/.
Roslagsbanan har under de senast åren genomgått och genomgår omfattande modernisering
och upprustning för att kunna utöka banans kapacitet. Detta görs bland annat genom att förse
flera delar av banan med dubbelspår.
I Trafikverkets publikation avseende precisering av riksintresse för Roslagsbanan redovisas att
generellt skyddsavstånd på 25 meter bör hållas till järnvägen om inga säkerhetshöjande åtgärder vidtas med hänsyn till risk för urspårning. Markanvänding som innebär att människor
inte vistas stadigvarande kan i vissa fall accepteras på ett avstånd mellan 10-25 meter. Vidare
anges att brandspridning till byggnader eller allvarlig skada på person vid brand i persontåg
normalt sett inte uppstår på avstånd över 10 meter från spår /10/.

3.3.2

Framtida förändringar

Ingen förändring av den aktuella sträckan förbi området är planerad, dock kan antalet tåg
komma att öka till följd av dubbelspår på övriga delar, i vilken omfattning är dock oklart, enligt
/10/ finns det flera möjliga alternativ för hur trafikeringen ska se ut i framtiden.

3.3.3

Transporter av farligt gods

På Roslagsbanan förekommer endast persontrafik.

3.4

STATOIL TÄBY GALOPP

I korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistgatan ligger Statoil Täby Galopp som är en
fullservice-station med försäljning av drivmedel i form av bensin, diesel, etanol (E85) samt
fordonsgas (LNG, flytande naturgas). Avstånd från bensinstationens gräns till planområdet är
som kortast ca 30 meter. Utöver drivmedelsförsäljningen hanteras brandfarlig vätska i form av
spolarvätska, tändvätska etc. Vidare säljs på bensinstationen även brandfarlig gas i form av
gasolflaskor. Antalet transporter till stationen under år 2014 redovisas i tabell Tabell 3.2 ovan,
utöver Bergtorpsvägen passerar dessa även Stora Marknadsvägen på väg till stationen.
I Figur 3.2 redovisas bensinstationens utformning avseende placering av
lossningsplats/påfyllning, cisterner för fordonsgas, mätarskåp/dispenser (pumpar) och
gasolskåp. Cisterner för bensin m m är markförlagda.
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Figur 3.2 Utformning bensinstation Statoil Täby Galopp med ungefärlig placering av olika riskkällor

3.5

ÅKERBY INDUSTRIOMRÅDE

Direkt norr om det aktuella planområdet ligger Åkerby industriområde med en mängd olika
verksamheter. I samband med en planändring för äldreboende inom kv. Fuxen 2 som ligger
inne på området gjordes en mer omfattande riskinventering av verksamheterna inom
industriområdet /11/. I riskinventeringen konstaterades att de verksamheter inom Åkerby
industriområde (inklusive transporter) som skulle kunna medföra en risk för kv. Fuxen
begränsades till tre riskkällor; Täby bussdepå, Fortums fjärrvärmeverk samt företaget Wesdyne
TRC AB som har en provningsverksamhet inriktad mot kärnkraft. Transporter till Fortums
fjärrvärmeverk sker dock inte via Åkerby industriområde/Kemistvägen utan kommer norrifrån
via Stockholmsvägen. Riskinventeringen beaktade dock endast verksamheter inom en radie av
200 meter från kv. Fuxen vilket innebär att verksamheter närmast Stora Marknadsvägen inte
var med i inventeringen, se Figur 3.3. Figuren har därför kompletterats med verksamheter
mellan aktuellt planområde och avgränsning för kv. Fuxen. Vidare redovisas de verksamheter
som ligger inom en radie av ca 150 meter från Tibble 8:16 även om dessa inte bedömts utgöra
någon risk för kv. Fuxen.
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Figur 3.3 Åkerby industriområde med riskkällor enligt riskanalys för kv. Fuxen (rödskrafferat) /11/ samt verksamheter närmast
aktuellt planområde som ej berördes i riskanalys för kv. Fuxen.

Av figuren konstateras att de verksamheter inom Åkerby industriområde som ligger inom 150
meter från Tibble 8:16 i huvudsak utgörs av verksamheter med kontor, verksamheter utan
tillverkning etc. som inte bedöms innebära någon risk för det aktuella planområdet. Undantag
från detta är Statoil Täby Galopp som sedan tidigare identifierats som riskkälla och den mindre
bilverkstad som ligger direkt norr om bensinstationen. Avståndet till bilverkstaden är dock som
kortast ca 100 meter (avstånd till plangräns) och verksamheten bedöms med hänsyn till detta
inte utgöra någon risk för det aktuella planområdet.
Åkerby industriområde bedöms utifrån detta i sig inte utgöra någon riskkälla, dock kan transporter med farligt gods till verksamheter via Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen utgöra en
risk. De verksamheter som utifrån ovanstående bedöms kunna innebära transporter är Täby
bussdepå, Wesdyne TRC AB, Statoil Täby Galopp (se avsnitt 3.4) samt bilverkstaden norr om
bensinstationen.
Täby Bussdepå
Täby bussdepå utgör en av de större bussdepåerna i Stockholms län med ett flertal byggnader
så som verkstad, tvätthall, tankningsstation och kontorsbyggnad. Brandfarliga varor förekommer i huvudsak så som spolarvätska och olika oljor i anslutning till tankningsstation samt i
mindre mängder i anslutning till verkstad. Hela området är i sig invallat för att ett läckage inte
ska sprida sig utanför området. De drivmedel som transporteras till bussdepån utgörs av
brandfarliga vätskor i form av Etanol samt RME (rapsmetylester, sk biodiesel) och vanlig diesel.
Enligt Arriva som driver verksamheten sker tanktransporter till bussdepån i princip dagligen,
typ av drivmedel varierar dock något. Under en 12 dagars mätperiod under mars 2015 kom 12
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transporter med drivmedel till bussdepån varav 7 utgjordes av RME, 4 av etanol och 1 av diesel
/12/.
WesDyne TRC AB
Företaget är verksamt inom inspektion av kärnkraftanläggningar. Verksamheten medför viss
transport med farligt gods klass 7, radioaktiva ämnen, dock i små mängder /13/. Enligt strålsäkerhetsmyndigheten /14/ innehar företaget en mobil radiograferingsutrustning innehållande
Iridium 192. Utrustningen är mindre och används vid oförstörande provning av exempelvis rör
istället för röntgen.
Bilverkstad
Hos en bilverkstad kan det förväntas en viss hantering av brandfarliga varor i form av exempelvis svetsgas, oljor, bensin, spolarvätska etc. Transporter med farliga ämnen till verksamheten
kan dock antas vara relativt få och i stort röra sig om styckegods med relativt små mängder.
Bedömningen är att transporter till bilverkstaden är så små att de inte behöver beaktas vidare i
analysen.

3.6

STORA MARKNADSVÄGEN

Stora Marknadsvägen sträcker sig mellan Bergtorpsvägen förbi Täby Centrum och Tibble
Gymnasium. Vägen utgör inte någon primär eller sekundär transportled för farligt gods men på
vägen passerar de transporter som ska till Statoil Täby Galopp respektive Åkerby Industriområde enligt ovan. Inga ytterligare riskkällor utmed Stora Marknadsvägen har identifierats
vilka kan generera ytterligare transporter på vägen.
På sträckan förbi aktuellt planområde består vägen i den västra delen (närmast korsningen
Stora Marknadsvägen/Kemistvägen) av ett körfält i vardera riktningen för att vid rondellen till
Bertorpsvägen bestå av två körfält i vardera riktningen. Korsningen Stora Marknadsvägen/Kemistvägen är en ljusreglerad korsning. I anslutning till rondellen till Bergtorpsvägen är
vägen försedd med kantsten, i övrigt finns det inte kantsten utmed vägen.
Trafikflödet på Stora Marknadsvägen var under hösten 2009 ca 18 300 fordon/vardagsmedeldygn varav ca 8 % utgjordes av tung trafik /6/. Skyltad hastighet är 50 km/h.

3.6.1

Framtida förändringar

Enligt trafikprognosen som tagits fram för utvecklingen av Galoppfältet anges att trafikflödet
på Stora Marknadsvägen år 2030 uppskattas till 20 000 fordon/dygn på den aktuella sträckan.
Vidare anges en hastighet på vägen till 40 km/h. Enligt ovan finns även planer på att utöka
vägen med ytterligare ett högersvängkörfält i anslutning till rondellen till Bergtorpsvägen.

3.7

SAMMANSTÄLLNING

Utifrån ovanstående riskinventering konstateras att det är följande riskkällor som bedöms
kunna påverka det aktuella planområdet:
•

Transporter av farligt gods på Bergtorpsvägen respektive Stora Marknadsvägen

•

Roslagsbanan

•

Statoil Täby Galopp

Övriga verksamheter inom Åkerby industriområde bedöms ligga på så stort avstånd att de inte
behöver beaktas vidare.
En sammanställning avseende antalet transporter med farligt gods på Bergtorpsvägen
respektive Stora Marknadsvägen redovisas i Tabell 3.3 nedan. Alla transporter som ska till
Stora Marknadsvägen förutsätts konservativt även passera området på Bergtorpsvägen.
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Tabell 3.3 Uppskattat antal transporter med farligt gods på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen
Farligt godsklass

Antal transporter/år

2.1 - Brandfarlig gas

93
25-50

3 - Brandfarlig vätska

7 – Radioaktiva ämnen

Uppdragsnamn:
Datum:

Verksamhet
Fordonsgas till Statoil Täby Galopp
Gasolflaskor till bensinstationer

86

Preem Täby Kyrkby (passerar ej Stora Marknadsvägen)

156

Statoil Täby Kyrkby (passerar ej Stora Marknadsvägen)

156

Statoil Täby Galopp

365

Täby bussdepå

Enstaka

Tibble 8:16, ny simhall
2017-01-13

WesDyne TRC AB
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4

INLEDANDE RISKANALYS

4.1

METODIK

Utifrån riskinventeringen görs en uppställning av möjliga olycksrisker som kan påverka
människor inom det studerade området.
För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig
konsekvens av respektive händelse. En grov bedömning görs även av sannolikheten för att en
olycka ska inträffa. Denna bedömning syftar i huvudsak till att avgöra om händelsen kan
inträffa över huvudtaget, d.v.s. om riskkällan omfattar just de förutsättningar som krävs för att
den identifierade olycksrisken ska finnas.
Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en
sammanvägd bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom
aktuellt planområde. För olycksrisker som anses kunna påverka risknivån inom planområdet
genomförs en fördjupad (kvantitativ) riskanalys. Olycksrisker som med hänsyn till små
konsekvenser och/eller låg sannolikhet ej anses påverka risknivån inom planområdet bedöms
vara acceptabla och bedöms därför ej nödvändiga att studera vidare i en fördjupad analys.

4.2

IDENTIFIERING AV OLYCKSRISKER

Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är transporter av farligt gods på
Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen, tågtrafiken på Roslagsbanan samt bensinstationen
Statoil Täby Galopp som kan medföra olyckshändelser med möjlig konsekvens för det aktuella
planområdet.
Följande olycksrisker bedöms kunna påverka det aktuella planområdet:
1. Olycka vid transport av farligt gods på Bergtorpsvägen/Stora Marknadsvägen
2. Tågbrand på Roslagsbanan
3. Urspårning på Roslagsbanan
4. Olycka vid hantering av brandfarliga varor på Statoil Täby Galopp

4.3
4.3.1

KVALITATIV UPPSKATTNING AV RISK
Olycka vid transport av farligt gods

Allmänt
Som tidigare nämnts delas farligt gods in i nio olika klasser utifrån regelverket ADR-S . På de
aktuella vägarna bedöm det dock i huvudsak vara ämnen ur klass 2.1 (brännbar gas), klass 3
(brandfarlig vätska) samt klass 7 (radioaktiva ämnen) som transporteras. Eventuella
transporter med övriga farligt godsklass bedöms ske i mycket begränsad omfattning. I Tabell
4.1 nedan görs en övergripande beskrivning av vilka konsekvenser en olycka med respektive
ämne kan leda till.
Tabell 4.1. Konsekvensbeskrivning för olycka med respektive farligt godsklass.
Klass

Konsekvensbeskrivning

2.1 Brännbara gaser

Brand, jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE. Skadeområden mellan ca 20-200 meter.

3. Brandfarliga vätskor

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Skadeområden vanligtvis inte över 40 m.

7. Radioaktiva ämnen

Utsläpp av radioaktivt ämne, vilket kan medföra kroniska effekter mm. Skadeområdet
begränsas vanligtvis till närområdet.
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Utifrån beskrivningen i tabellen ovan görs bedömningen att, med hänsyn till potentiella skadeavstånd, det endast är olycksscenarier förknippade med brandfarliga gaser och vätskor som
behöver beaktas i den fortsatta riskuppskattningen. Antalet transporter med radioaktiva
ämnen är mycket begränsat och sker i små mängder vilket innebär att skadeområdet normalt
begränsas till det absoluta närområdet. Olyckor med små mängder radioaktiva ämnen innebär
normalt inte heller någon akut risk vilket är det som studeras i denna analys.
Nedan redovisas separata bedömningar för respektive farligt godsklasserna som redovisas
med avseende på hur de bedöms påverka risknivån inom planområdet:
Klass 2.1. Brännbara gaser
En olycka med brännbar gas innebär att gas läcker ut och antänds (antingen under tryck eller
när den spridits bort från utsläppskällan) eller att en gastank utsätts för utvändig brand vilket
hettar upp gasen så att den expanderar snabbt och spränger tanken.
Beroende på utsläpps- och antändningsscenario kan konsekvenserna av olyckan variera.
Brännbara gaser transporteras normalt trycksatta (och tryckkondenserade) i tankbilar eller i
färdiga flaskpaket. Detta innebär att behållarna har högre hållfasthet än vanliga tankar för t.ex.
vätsketransporter vilket i sin tur ger en begränsad sannolikhet för läckage även vid stor påverkan som vid exempelvis en kollision. Då gasen kan spridas bort från olycksplatsen ökar dock
sannolikheten för att utsläppet kommer i kontakt med en tändkälla och antänds.
Transporter med brännbara gaser utgörs dels av gasol i flaskor dels av fordonsgas i tankbil till
närliggande bensinstationer. Antalet transporter är relativt begränsat men med hänsyn till de
omfattande skadeområdena för större olycksscenarier bedöms dock olycksscenarier med
brännbar gas ha en viss påverkan på området. Omfattningen av åtgärder bedöms relativt
begränsat men riskbidraget och behovet av åtgärder behöver verifieras i en fördjupad analys.
Klass 3. Brandfarliga vätskor
Ett större utsläpp av exempelvis bensin kan, om det antänds, innebära att hög värmestrålning
drabbar omgivningen och kan orsaka brännskador på oskyddade människor eller brandspridning in i byggnader. Skadeområdet är dock relativt begränsat. Vid en olycka i det fria
bedöms allvarliga konsekvenser kunna uppkomma inom maximalt 40 meter från olycksplatsen.
Skadeområdet är dock beroende av omgivningens utformning. Fysiska barriärer påverkar
vätskeutsläppets spridning. Om riskkällan ligger lägre än kringliggande områden så begränsas
t.ex. skadeområdet eftersom utsläppets spridning kommer att begränsas. På motsvarande sätt
kan skadeområdet bli större om riskkällan ligger högre än kringliggande områden eftersom
utsläppet då kan spridas längre. Bergtorpsvägen är utmed planområdet försedd med kantsten
och ligger delvis relativt mycket lägre än området vilket innebär att skadeområdet minskar,
utmed delar av Stora Marknadsvägen finns däremot inget skydd och ett utsläpp kan sprida sig
mot området.
Transporter med brandfarliga vätskor i anslutning till planområdet utgörs i huvudsak av drivmedelstransporter till bensinstationer samt Täby bussdepå. Dessa transporter sker huvudsakligen med tankbil, d.v.s. stora transportmängder, vilket i sin tur innebär relativt hög
sannolikhet för större utsläpp. Den låga hastigheten innebär dock att sannolikheten för att
utsläpp överhuvudtaget ska ske är låg. Antalet transporter är relativt omfattande och bedöms
kunna innebära ett behov av riskreducerande åtgärder beroende på hur byggnader placeras i
förhållande till vägen. Riskbidraget och behovet av åtgärder behöver dock verifieras i en
fördjupad riskanalys.
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4.3.2

Tågbrand på Roslagsbanan

Sannolikheten för en tågbrand uppskattas vara relativt hög. Sannolikheten för att ett
brinnande tåg blir stående precis utmed den aktuella sträckan är dock liten.
Konsekvenserna av en tågbrand är beroende av vilken tågtyp som brinner. På aktuell sträcka
förekommer endast persontåg och utformningen av dessa följer strikta regler för att reducera
risken för omfattande bränder med hänsyn till resenärernas säkerhet. Detta innebär ett relativt begränsat brandförlopp, vilket innebär att skadeområdet vid brand i ett persontåg blir
begränsat, sannolikt överstiger det inte 10 meter. Detta redovisas även i /10/.
Med hänsyn till konsekvensavståndet bedöms tågbrand ha en mycket begränsad påverkan på
risknivån inom det studerade området och bedöms inte behöva studeras ytterligare då
avståndet mellan järnväg och planerad bebyggelse är minst 25 meter.

4.3.3

Urspårning på Roslagsbanan

Det är relativt vanligt att tåg spårar ur. I de allra flesta fall hoppar dock bara ett hjulpar av rälen
och tåget stannar kvar inom spårområdet. Beroende på tågets hastighet och längd, rälsens
kvalitet, förekomst av främmande föremål på spåret, omgivningens topografi etc. kan tåget
dock spåra ur och hamna längre från spåret. Urspårning utgör den absolut mest sannolika
olyckshändelsen med tågtrafik.
Skadeavståndet vid en urspårning understiger i princip alltid 25 meter (om järnvägen ligger
mycket högre än omgivningen kan skadeområdet bli större). Detta skadescenario motsvarar en
i stort sett helt snedställd tågvagn. Sannolikheten för detta värsta tänkbara scenario är dock
mycket låg. Utmed aktuellt planområde ligger Roslagsbanan något högre än omgivningen,
dock är tågen relativt korta och hastigheten begränsad varför bedömningen görs att
skadeavstånd större än 25 meter är mycket osannolikt.
Förutsatt att avståndet mellan Roslagsbanan och närmaste bebyggelse är minst 25 meter
bedöms inga åtgärder till följd av urspårning vara nödvändiga och scenariot behöver inte
studeras vidare.

4.3.4

Olycka vid hantering av brandfarliga varor på Statoil Täby Galopp

Enligt tidigare förekommer försäljning av brandfarlig vätska i form av bensin, diesel och etanol
samt brandfarliga gaser i form av gasolflaskor och fordonsgas på bensinstationen.
Bensin och etanol utgör brandfarliga vätskor klass 1, vilket innebär att de är mycket brandfarliga och har en flampunkt som understiger 21°C. Diesel utgör brandfarlig vätska klass 3,
vilket innebär en något högre flampunkt och därmed även en begränsad antändlighet i
förhållande till bensin och etanol.
Uppskattningen av riskernas omfattning inom bensinstationen utförs främst utifrån de rekommenderade minsta avstånd mellan riskkällor och skyddsobjekt som enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (tidigare Räddningsverket/Sprängämnesinspektionen) allmänna
råd normalt innebär ett betryggande skydd. Hantering av brandfarliga varor i övrigt förutsetts
ske i enlighet med gällande föreskrifter. Vidare beaktas de av Länsstyrelsen rekommenderade
skyddsavstånden enligt avsnitt 1.7.1. När det gäller olyckor förknippade med transporter till
stationen hanteras de i avsnitt 4.3.1.

Uppdragsnamn:
Datum:

Tibble 8:16, ny simhall
2017-01-13

Uppdragsnr:
Sida:

108020
24 av 42

Brandfarlig vätska
I MSB:s föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor /15/ anges att avstånd
mellan anläggningar för brandfarlig vätska och skyddsobjekt skall vara så stora att betryggande
skydd erhålls. Avstånden skall bland annat begränsa risken för brandspridning till skyddsobjekt
vid brand i anläggningen. Vidare har MSB tagit fram en handbok för hantering av brandfarliga
gaser och vätskor på bensinstationer som redovisar hur föreskrifterna bör tillämpas /16/. I
handboken anges bl.a. rekommenderade avstånd till fyra riskkällor på en bensinstation
förknippade med bensinhantering, se Tabell 4.2. Etanol (E85) bedöms normalt som jämförbar
med bensin med avseende på brandrisken och de rekommenderade avstånden beaktas därför
även avseende E85.
Tabell 4.2 Rekommenderade avstånd till vissa riskkällor vid en bensinstation
Omkringliggande objekt

Avluftningsrörs
mynning till cistern

Mätarskåp
(pump)

Pejlförskruvning till
cistern

Lossningsplats

A-byggnader (plats där människor
vanligen vistas och inte förväntas känna
till förekommande hantering av
brandfarlig vara, t.ex. bostad, kontor,
butik)

12 m

18 m

6m

25 m

B-byggnad (plats där människor vanligen
vistas som förväntas känna till
förekommande hantering av brandfarlig
vara t.ex. industri, bensinstation,
parkeringsgarage)

6m

6m

3m

12 m

När det gäller hantering och förvaring av brandfarliga vätskor i lösa behållare som exempelvis
spolarvätska, tändvätska etc. anges i ovan nämnda handbok /16/ skyddsavstånd enligt Tabell
4.3. Avstånden avser utomhusförvaring. Det är oklart hur mycket lösa behållare som hanteras
på bensinstationen men volymen förutsätts understiga 3000 liter.
Tabell 4.3 Minsta tillåtna avstånd i meter vid utomhusförvaring av brandfarlig vätska i lösa behållare /16/
Omkringliggande objekt

I skåp eller container, ej brandsisolerad

I skåp eller container,
brandisolerad EI60

<500 l

500-3000 l

>3000 liter

<3000 l

>3000 l

A-byggnader som inte är svårutrymd
(t ex, bostad, kontor, restaurang)

12 m

25 m

25 m

12 m

25 m

A-byggnader som är svårutrymd
(t ex, hotell, sjukhus, skola)

25 m

25 m

50 m

12 m

12 m

I /16/anges inget förbudsområde eller rekommenderade avstånd med avseende på komponenter för dieselhantering på en bensinstation (med undantag för rökförbud). Det finns inte
heller några övriga dokument som anger rekommenderade avstånd från anläggningar med
diesel, med undantag för cisterner och lösa behållare ovan mark. Orsaken till att t.ex.
mätarskåp och lossningsplats för diesel inte innebär samma behov av skyddsavstånd och
förbudsområde som bensin och etanol är att diesel utgör brandfarlig vätska klass 3 (flampunkt
> 65°C). Detta medför en mycket låg sannolikhet för antändning av t.ex. en gnista, tändsticka
eller cigarett. Då dieselcistern är placerad under mark bedöms det inte förekomma någon
riskkälla förknippad med dieselhanteringen som kan påverka aktuellt planområde.
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Med avseende på hantering av brandfarliga vätskor betraktas den aktuella simhallen som en
svårutrymd A-byggnad. Den riskkälla som med avseende på brandfarlig vätska ligger närmast
det aktuella planområdet är mätarskåp/pumpar som ligger ca 60 meter från plangräns.
Lossningsplats ligger på ett avstånd av ca 85 meter från plangräns. Vidare uppgår avstånd
mellan plangräns för aktuellt planområde och bensinstationens plangräns till ca 25 meter.
Detta innebär att alla de skyddsavstånd som redovisas Tabell 4.2 och Tabell 4.3 klaras med god
mariginal.
När det gäller det skyddsavstånd som rekommenderas av Länsstyrelsen för ny bebyggelse intill
bensinstation (50 meter) är det inte i detalj angivet till vad inom bensinstationen avståndet ska
mätas, men den riskkälla som normalt är dimensionerande är lossningsplatsen då en olycka i
samband med lossning kan ge stora konsekvenser. Med aktuella avstånd mellan planområde
och riskkällor inom bensinstationen är bedömningen utifrån detta att någon ytterligare
riskhänsyn avseende bensinstationens hantering av brandfarlig vätska inte är nödvändig.
Gasolhantering
I MSB:s föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare /17/ anges bl.a. att
avstånd mellan lös behållare med brandfarlig gas och kringliggande objekt skall vara så stora
att betryggande skydd erhålls avseende begränsning av risken för brand i omgivningen vid
brand i anläggningen etc. I tillhörande allmänna råd anges rekommenderade skyddsavstånd
mellan lösa behållare och kringliggande objekt som vanligen anses betryggande utan särskild
utredning, se Tabell 4.4.
Tabell 4.4 Avstånd mellan lösa behållare och omkringliggande objekt utom anläggning som vanligen anses betryggande utan
särskild utredning
Omkringliggande objekt

Lösa behållare med sammanlagd volym <4 000 liter1,2

Byggnad i allmänhet (tex bostad, hotell)

6m

Svårutrymda lokaler (tex samlingslokal)

100 m

1

Det antas att den totala mängden gasol understiger 4 000 liter.
2
Med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 får avstånden minskas till hälften

Aktuell simhall är att betrakta som en svårutrymd lokal vilket innebär ett skyddsavstånd på 100
meter. Placering av lösa flaskor för gasol framgår av Figur 3.2 vilket innebär att avståndet till
aktuell planområdesgräns är drygt 90 meter. Vidare förvaras gasolen i brandtekniskt avskilda
skåp vilket innebär att skyddsavståndet kan halveras. Bedömningen är utifrån detta att någon
ytterligare riskhänsyn inte är nödvändig med hänsyn till bensinstationens gasolhantering.
Avståndet överskrider vidare det av Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavstånden till
bensinstation.
Fordonsgas
Hantering av fordonsgas innebär alltid en risk eftersom gasen är mycket lättantändlig. Om
gasen antänds i ett slutet utrymme kan en explosion uppkomma. Fordonsgas är en lätt gas och
vid läckage i det fria späds gasen snabbt ut till en oantändlig koncentration.
När det gäller anläggningar för LNG (flytande naturgas) har Svenska gasföreningen gett ut
anvisningar (LNGA 2010) som redovisar exempel som uppfyller svenska myndighetskrav /18/.
Stationen förutsätts uppfylla de krav som ställs i anvisningarna. I anvisningarna redovisas bland
annat rekommenderade avstånd mellan olika riskkällor och verksamhet utanför anläggningen,
se Tabell 4.5. Observera att till skillnad från gasolhantering och avstånd enligt Tabell 4.4 så
anges i LNGA inte att avståndet till svårutrymd lokal kan halveras vid brandteknisk avskiljning.
Avståndet anges dock som ”utgången från…”. Enligt MSB:s ”föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om
cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas” /19/ kan dock de
rekommenderade skyddsavstånden halveras vid avskiljning i lägst brandteknisk klass EI60.
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Tabell 4.5 Rekommenderade skyddsavstånd mellan riskkällor för flytande naturgas och verksamheter utom anläggningen /18/
Anläggningsdel

Cistern/cisternpark
> 100 m

3

< 100 m

3

Slanganslutningar (tankfordon
respektive anläggning)
Pump och förångare

Byggnader i allmänhet,
antändbart material
eller brandfarlig
verksamhet

Stor brandbelastning2

Utgången från svårutrymda
lokaler3

(meter)

(meter)

(meter)

50

1

100

25

1

1

100

251

501

100

-

-

-

50

1

100

1

Med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI60 får avståndet minskas till hälften
2
Exempelvis brädgård, däckupplag, cistern för brandfarlig vätska eller gas ovan mark
3
Exempel på svårutrymda lokaler är skola, sjukhus, daghem eller annan lokal avsedd att inrymma publik (t ex biograf, teater)

Den aktuella simhallen är med avseende på hanteringen av fordonsgas att betrakta som en
svårutrymd lokal vilket innebär ett rekommenderat skyddsavstånd på 100 meter till utgång
från byggnad. Avstånd mellan planområdesgräns och cistern är som kortast ca 35 meter och
aktuell utformning av området innebär att simhallen kan hamna inom ett avstånd av 100
meter från cistern för fordonsgas. Om byggnad placeras närmare gaslager för fordonsgas än
100 meter är bedömningen därför att riskreducerande åtgärder är nödvändiga att vidta och
om så är fallet behöver olycksrisken studeras i fördjupad riskanalys för att avgöra behovet av
åtgärder.
Sammanställning
Utifrån ovanstående är bedömningen att med avseende på hantering av brandfarliga varor
inom bensinstationen är det endast hantering av fordonsgas som behöver beaktas vidare i en
fördjupad analys.

4.4

SLUTSATS INLEDANDE RISKANALYS

Utifrån den inledande analysen så är den sammanvägda bedömningen att risknivån inom det
aktuella planområdet är förhållandevis låg. Det går dock inte att, enbart utifrån resultatet av
den inledande riskanalysen, avgöra huruvida den sammanvägda risknivån är så omfattande att
säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas eller inte. Därför har det bedömts nödvändigt att
genomföra en fördjupad kvantitativ riskanalys av följande olycksrisker:
•

•

Olycka vid transport av farligt gods på Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen
-

Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1)

-

Utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3)

Olycka vid hantering av fordonsgas i Statoil Täby Galopp
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5
5.1

FÖRDJUPAD RISKANALYS
METODIK

De identifierade olyckshändelserna som i den inledande analysen bedöms kunna inträffa samt
kan medföra konsekvenser för det aktuella området studeras vidare i en fördjupad riskanalys. I
den fördjupade analysen görs detaljerade beräkningar endast för olycksscenarier förknippade
med transporter av farligt gods. För olycksscenarier förknippade med hantering av fordonsgas
görs en kvalitativ bedömning.
Beräkning av frekvens och konsekvenser
I den fördjupade analysen kvantifieras frekvensen för, samt konsekvenserna av, respektive
olycksrisk förknippad med transporter av farligt gods. Vilken metod som används är beroende
av riskkällans egenskaper.
Frekvensberäkningarna utförs i enlighet med den metod som anges i Farligt gods –
Riskbedömning vid transport /20/. Som underlag till beräkningarna när det gäller antalet
transporter med farligt gods har vi valt att använda oss av underlag som redovisas i Tabell 3.3.
Frekvensberäkningarna är genomförda för prognostiserad trafik år 2030 (se bilaga A). Då
skillnaden i antalet transporter på Bergtorpsvägen respektive Stora Marknadsvägen är relativt
liten har beräkningar endast utförts för en placering av olyckan samt den maximala
trafikmängden och det maximala antalet transporter.
Konsekvensberäkningar har genomförts genom att för respektive scenario bedöma inom vilka
skadeområden som personer antas omkomma inomhus respektive utomhus. Eftersom egenskaperna hos ämnena i de olika farligt godsklasserna skiljer sig mycket från varandra har olika
metoder använts för att uppskatta konsekvenserna för respektive olycksrisk. För scenarier med
brännbar gas har beräkningar genomförts med hjälp av simuleringsprogrammet Gasol som är
utgivet av MSB /21/. Strålningsberäkningar för utsläpp och antändning av brännbar vätska har
utförts med handberäkningar.
Beräkningarna redovisas i sin helhet i bilagorna A och B.
Sammanvägning av risk
Risker avseende personsäkerhet presenteras och värderas i form av individrisk och
samhällsrisk:
Individrisk är den risk som en enskild person utsätts för genom att vistas i närheten av en
riskkälla. Individrisken redovisas som platsspecifik individrisk. Detta görs i form av
individriskkonturer som visar frekvensen för att en fiktiv person på ett visst avstånd
omkommer till följd av en exponering från den studerade riskkällan.
Individrisken beräknas inledningsvis för obebyggd mark (individrisk utomhus) där ingen hänsyn
tas till eventuell effekt av exempelvis nivåskillnader, framförliggande bebyggelse och andra
avskärmande barriärer. Individrisken beräknas även med hänsyn till planerad bebyggelsestruktur (individrisk inomhus), där det beaktas att den planerade bebyggelsen antingen har en
reducerande eller eskalerande effekt på skadeavstånd och sannolikhet att omkomma.
Samhällsrisk är det riskmått som en riskkälla utgör mot hela den omgivning som utsätts för
risken. 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
frekvenser plottas mot konsekvenser i ett logaritmerat diagram. Frekvenser utrycks i förväntat
antal olyckor per år (år-1) och konsekvenser i antal omkomna, då dessa enheter ger en
uppfattning om vilken risk samhället utsätts för till följd av en riskkälla.
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Liksom individrisken beräknas samhällsrisken utifrån vissa förutsättningar och antaganden
rörande bebyggelsestruktur, byggnadsutformning, topografi etc. Samhällsrisken beräknas för
det planerade utförandealternativet. Samhällsrisken beräknas för det aktuella området samt
omgivande bebyggelse inom 150 meter från den studerade riskkällan. Avgränsningen motsvarar det avstånd från en riskkälla där möjliga risker ska studeras vid exploatering, se avsnitt
1.7.1. Samhällsrisken beräknas för det planerade utförandealternativet med respektive utan
hänsyn till utbyggnaden av Galoppfältet.
Riskberäkningar redovisas i bilaga C.
Värdering av risk
För att avgöra om de beräknade risknivåerna är acceptabla eller inte så jämförs de mot
angivna acceptanskriterier.
Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat eller uttryckt i
någon idag gällande lagstiftning. I publikationen Värdering av risk /22/ ges förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk vilka rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län
och som därför används i denna analys, se Tabell 5.1.
Tabell 5.1 Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk.
Riskkriterier

Individrisk

Samhällsrisk för en väg/järnvägssträcka på 1 km

Övre gräns för område där risker under vissa
förutsättningar kan tolereras

10-5

F=10-4 per år för N=1 med lutning på FNkurva: -1

Övre gräns för områden där risker kan anses vara
små

10-7

F=10-6 per år för N=1 med lutning på FNkurva: -1

Enligt Tabell 5.1 anges kriterierna i form av en övre och en undre gräns. Risker över den övre
gränsen anses som oacceptabla medan risker under den nedre gränsen bedöms som
acceptabla.
Området mellan kriterierna benämns ALARP (As Low As Reasonably Practicable). I detta
område ska man sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna för
åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som erhålls. För att
bedöma rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder bör man därför även beakta
begreppet tolerabel risk vilket i huvudsak innebär följande:
1. Omfattningen av riskreducerande åtgärder är normalt beroende av den planerade
verksamheten, d.v.s. acceptansnivån varierar något mellan olika verksamheter. De
undre av kriteriegränserna nyttjas vanligtvis för bebyggelse där påverkan från externa
risker (t.ex. förknippade med transport av farligt gods etc.) ska vara låg. Detta gäller
exempelvis för bostäder, hotell och svårutrymda lokaler (sjukhus, skolor och
personintensiva lokaler etc.). Jämfört med bostäder bedöms ofta påverkan av externa
risker vara något mer tolerabla för t.ex. kontors- och vissa typer av restaurang- och
butiksverksamheter. Orsaken till detta är främst att dessa typer av verksamheter
innebär att personer normalt är vakna, samt att verksamheterna huvudsakligen nyttjas
dagtid. För bebyggelse och utrymmen som inte innebär stadigvarande vistelse, t.ex.
parkeringsplatser samt gång- och cykelstråk, accepteras normalt en risknivå som
överstiger angivna riskkriterier.
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2. Rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder beror även på inom vilken del av
ALARP som risknivån ligger. Risker inom övre delarna av ALARP bör enbart tolereras
om det bedöms vara praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. För risker i
de lägre delarna av ALARP bör kraven på riskreduktion inte vara lika hårda, men
möjliga åtgärder ska dock fortfarande beaktas. I de flesta fall anses risknivån vara
acceptabel även om den hamnar inom ALARP-området, förutsatt att de åtgärder som
bedöms vara rimliga ur ett kostnads-/nyttoperspektiv vidtas.
3. Slutligen bör riskvärderingen beakta hur stor påverkan som den aktuella förändringen
har på den totala risknivån. Detta avser främst samhällsrisken där det studerade
planområdet normalt utgör en mycket liten del. Värderingen av samhällsrisk utgår
därför inte enbart från de angivna riskkriterierna utan även från en jämförelse mot
risknivån om den planerade ändringen inte genomförs.
Hantering av osäkerheter
Det finns stora osäkerheter när det gäller indata och underlag i den här typen av analyser. För
att hantera vissa av dessa osäkerheter görs en känslighetsanalys där indata varieras på olika
sätt. Genom känslighetsanalysen skapas en så fullständig bild av risknivån som möjligt.

5.2

RESULTAT RISKBERÄKNINGAR

Observera att beräkningar inte uppdaterats utifrån senaste utformning som redovisas i avsnitt
2.2, detta då förändringarna bedöms ha mycket liten påverkan på risknivån för området.
Avstånd till byggnad från Stora Marknadsvägen har i aktuellt förslag ökat från ca 14 till 19
meter, dock innebär ett eventuellt svängkörfält mot Stora Bergtorpsvägen att avståndet åter
kan bli ca 15 meter.

5.2.1

Individrisk

Nedan redovisas den beräknade risknivån inom områden utmed Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. Beräkningar utgår från närmaste vägkant. Individrisken presenteras dels för
oskyddade personer utomhus (se Figur 5.1) och dels för personer inomhus (se Figur 5.2). I
figuren avseende individrisk inomhus redovisas även avståndet till närmast planerad
bebyggelse.
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Figur 5.1 Individrisk för person utomhus inom planområdet Tibble 8:16 som funktion av avståndet från Stora
Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. (Observera att frekvensen redovisas med logaritmisk skala.)

Avstånd till närmaste
byggnad inom planområdet

Figur 5.2 Individrisk för person inomhus inom planområdet Tibble 8:16 som funktion av avståndet från Stora
Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. (Observera att frekvensen redovisas med logaritmisk skala.)

5.2.2

Samhällsrisk

I Figur 5.3 redovisas den beräknade samhällsrisken utmed Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. Samhällsrisken presenteras med respektive utan utbyggnad av Galoppfältet.
Beräkningarna har gjorts för prognosticerad trafik år 2030.
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Figur 5.3 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
frekvensen redovisas med logaritmisk skala.)

5.3

VÄRDERING AV RISK

Med avseende på individrisk bedöms risker förknippade med transporter av farligt gods på
Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen medföra en mycket låg risknivå inom det aktuella
området. Risknivån är helt acceptabel jämfört med använda acceptanskriterier och behov av
säkerhetshöjande åtgärder med hänsyn till individrisken bedöms därför inte föreligga.
Med avseende på samhällsrisk bedöms risker förknippade med transporter av farligt gods på
Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen innebära en risknivå som i huvudsak hamnar inom
den lägre delen ALARP-området. För risker inom ALARP ska enligt tidigare möjligheten och
rimligheten att införa säkerhetshöjande åtgärder undersökas. Skillnaden i samhällsrisk vid
utbyggnad av Galoppfältet är mycket liten vilket beror på det relativt stora avståndet till den
antagna platsen för olycka.

5.4

HANTERING AV OSÄKERHETER

Som indata i bedömningar och beräkningar erfordras värden på eller information om bl.a.
utformning, olycksstatistik, väder, vind och hur olika ämnen beter sig med mera. Underlaget
har i vissa fall varit bristfälligt och antaganden har varit nödvändiga för att kunna genomföra
analysen. I denna analys är bedömningen att det främst är följande beräkningar, antaganden
och förutsättningar som är belagda med osäkerheter:
•

Frekvensberäkningarna har utförts med schablonmetoder.

•

Uppskattad mängd och antal transporter med farligt gods förbi planområdet.

•

Val av olycksscenarier

•

Uppskattat personantal
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För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och antaganden innebär används överlag
konservativa uppskattningar. Sammantaget kan sägas att de uppskattningar och förenklingar
som görs vid beräkning av risken med stor sannolikhet ger en överskattning av risknivån.
Utförda antaganden innebär att hänsyn tas till ingående osäkerheter i analysen.

5.4.1

Känslighetsanalys

En av de största osäkerheterna i riskanalysen bedöms ligga i den antagna mängden farligt gods
på Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen. Genomförd inventering fångar med stor
sannolikhet upp merparten av transporterna med tankbilar eller mer omfattande leveranser.
Mindre leveranser finns inte medtagna och bedöms generellt inte heller medföra lika stora
konsekvenser som en olycka med tankbil. Någon information om framtida förhållanden har
inte erhållits. Med anledning av detta görs en enkel känslighetsanalys där antalet transporter
med farligt gods ökas med en faktor 10 jämfört med genomförd kartläggning.
En känslighetsanalys kan också omfatta transporter av andra typer av ämnen som inte
förekommer i nuläget. Detta görs dock inte då sannolikheten för att stora mängder av andra
farliga ämnen kommer att transporteras på aktuell del av vägen i framtiden bedöms som
mycket liten.
Känslighetsanalysen omfattar frekvens- och konsekvensberäkningar (bilaga A och B) samt
beräkning av individrisken och samhällsrisk på motsvarande sätt som den fördjupade
riskanalysen.
I Figur 5.4 - Figur 5.6 redovisas individ- och samhällsrisken med ett ökat antal transporter på
Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen i anslutning till aktuellt planområde.

Figur 5.4 Känslighetsanalys individrisk utomhus - antal transporter x10
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Avstånd till närmaste
byggnad inom planområdet

Figur 5.5 Känslighetsanalys individrisk inomhus - antal transporter x10

Figur 5.6 Känslighetsanalys – Samhällsrisk antal transporter x10
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Genomförd känslighetsanalys visar att en ökning med antalet transporter med 10 gånger
fortsatt innebär en låg individrisk, på korta avstånd från vägen kan dock risknivån hamna inom
ALARP-området. Samhällsrisken hamnar med en så pass stor ökning högt inom ALARPområdet, dock inte på en oacceptabel nivå i någon del. Det bedöms osannolikt att transporter i
anslutning till området skulle öka så mycket som med en faktor 10. För att nå en sådan stor
ökning krävs troligen att nya verksamheter som genererar transporter etableras utmed
Bergtorpsvägen, befintliga verksamheter bedöms inte själva kunna medföra en så stor ökning.
En viss ökning kan dock vara möjlig vid ett utökat kundunderlag hos bensinstationerna i
området, exempelvis kan utbyggnation av Galoppfältet innebära att antalet kunder till Statoil
Täby Galopp ökar Det finns inga indikationer på att det planeras för nya verksamheter i
anslutning till området som genererar mer omfattande transporter av farligt gods.
Utifrån genomförd känslighetsanalys samt med hänsyn till att övriga antaganden har
genomförts konservativa innebär att hänsyn tas till ingående osäkerheter i analysen.

5.5

OLYCKA VID HANTERING AV FORDONSGAS

Enligt den inledande riskanalysen ska en olycka vid hantering av fordonsgas på Statoil Täby
Galopp analyseras om byggnad placeras närmare gascistern än 100 meter med hänsyn till
rekommenderade skyddsavstånd. Avståndet mellan plangräns och hantering av fordonsgas
inom bensinstationen är som kortast ca 35 meter vilket innebär att rekommenderat skyddsavstånd mellan cistern och svårutrymd lokal inte uppfylls. Övriga rekommenderade skyddsavstånd mellan riskkällor och verksamheter utanför anläggningen uppfylls. När det gäller
transporter av fordonsgas till bensinstationen hanteras detta enligt ovan avseende transporter
med farligt gods.
När det gäller olyckor förknippade med gascisternen bedöms ett dimensionerande olycksscenario vara en olycka i samband med lossning som innebär utsläpp med antingen direkt eller
fördröjd antändning av brännbar gas. Det är även detta scenario som enligt MSB:s föreskrifter
är det dimensionerande skadefall som används som grund för de rekommenderade skyddsavstånden (slangbrott DN 50 mm). Ett mindre sannolikt scenario är att cisternen blir upphettad
av en utvändig brand under så lång tid att cisternen exploderar. Konsekvensområdet till följd
av en olycka vid lossning av fordonsgas bedöms grovt kunna uppskattas utifrån de beräkningar
som utförts för ett medelstort utsläpp vid tankbilsolycka med brännbar gas enligt
konsekvensberäkningar i Bilaga B. Detta skulle i så fall kunna innebära ett konsekvensområde
från cisternen på upp till 70 meter. Vid en eventuell explosion av cistern kan
konsekvensområdet bli större, det bedöms dock inte bli så stort som vid en BLEVE vid
tankbilsolycka med hänsyn till att cisternen är betydligt mindre. Sannolikheten för detta
scenario bedöms vidare vara extremt låg.
Bedömningen är att om de rekommenderade skyddsavstånden enligt MSB:s föreskrifter
uppfylls, det vill säga 100 meter till svårutrymd lokal alternativt 50 meter om byggnad utförs i
brandteknisk klass EI60, föreligger erforderlig säkerhet med avseende på närhet till cistern för
fordonsgas.
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6

SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

6.1

ALLMÄNT

Enligt den detaljerade analysen bedöms risknivån för det aktuella planområdet vara så hög att
riskreducerande åtgärder ska beaktas vid exploatering. Åtgärdernas omfattning behöver dock
diskuteras, då risknivån innebär att åtgärder som syftar till att reducera risker förknippade med
transporter av farligt gods enbart ska vidtas i den mån som de bedöms vara rimliga ur ett
kostnads-/nyttoperspektiv. Åtgärdernas kostnader ska med andra ord ställas i jämförelse med
deras riskreducerande effekt.

6.2

DISKUSSION KRING ÅTGÄRDER

Med utgångspunkt från ovanstående resonemang så redovisas i nedanstående avsnitt separata bedömningar av rimligheten i att vidta åtgärder med avseende på de olycksrisker som
studeras i den fördjupade riskanalysen.

6.2.1

Placering av verksamheter

Vid lokalisering i ett utsatt område bör man alltid sträva efter att lokalisera bebyggelsen på ett
tillräckligt stort avstånd från eventuella störningskällor. Länsstyrelsens rekommenderade
skyddsavstånd (se Fel! Hittar inte referenskälla.) bör användas som riktvärden för placering av
verksamheter.
I centrala områden där det är ont om mark kan detta dock vara svårt.
Normalt innebär uppfyllande av Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd att ytterligare
säkerhetshöjande åtgärder inte behöver vidtas. Vid bebyggelse som inte uppfyller de
rekommenderade skyddsavstånden kommer kompletterande byggnadstekniska åtgärder
generellt behöva vidtas. Omfattningen av åtgärderna är beroende av hur mycket
skyddsavstånden underskrids samt vilka olycksrisker som behöver beaktas. Syftet med
åtgärderna är att reducera det ”nettotillskott” av oönskade händelser som avsteget medför i
förhållande till om riktlinjerna skulle följas, se vidare avsnitt 1.7.1.
Observera att avsteg från det rekommenderade bebyggelsefria området på 25 meter från
farligt godsled ofta är mycket svåra att få igenom, speciellt för bostäder och personintensiva
lokaler. Detta gäller normalt oavsett byggnadstekniska åtgärder.
Den aktuella planen ligger förhållandevis utsatt med riskkällor på alla sidor och med föreslagen
utformning uppfylls inte kraven på skyddsavstånd. Bedömningen är att det är möjligt att göra
avsteg från de rekommenderade skyddsavstånden med hänsyn till den låga individrisken,
eftersom samhällsrisken inte är acceptabel förutsätter dock detta att vissa byggnadstekniska
åtgärder vidtas (se nedan). Att göra avsteg från det rekommenderade skyddsavståndet på 25
meter från järnväg (Roslagsbanan) respektive transportled för farligt gods (Bergtorpsvägen)
bedöms inte vara möjligt med hänsyn till risknivån. Markparkering bedöms kunna accepteras
närmare än 25 meter.
När det gäller avstånd till Stora Marknadsvägen som inte är en rekommenderad transportled
för farligt gods är bedömningen att det är möjligt att göra avsteg från 25-metersmåttet med
hänsyn till den låga risknivån. Detta förutsätter dock byggnadstekniska åtgärder.
När det gäller skyddsavstånd till hantering av fordonsgas bedöms det vara möjligt att simhallen uppförs närmare än 100 meter från cistern för fordonsgas under förutsättning att
avståndet till byggnaden är minst 50 meter. På avstånd mellan 50-100 meter krävs dock att
byggnadsdel som vetter mot gascistern utförs i lägst brandteknisk klass EI60. Parkeringshus
kan uppföras utan krav på skyddsavstånd då avståndet mellan plangräns och gascistern är
större än 25 meter vilket innebär att rekommenderade skyddsavstånd uppfylls.
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För att tillgodose föreslagen bebyggelsestruktur och att avståndet mellan riskkällor och ny
bebyggelse behöver detta anges som krav i detaljplan, se vidare avsnitt 6.3.

6.2.2

Utformning av obebyggda ytor

Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till
den förhöjda risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällan.
Detta område bör inte utformas så att de uppmuntrar till stadigvarande vistelse.
Ytor utomhus inom 25 meter från Roslagsbanan och Bergtorpsvägen samt ytor mellan byggnad
och Stora Marknadsvägen upp till 25 meter bör utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempel på lämplig markanvändning inom ytor som inte ska uppmuntra till
stadigvarande vistelse är gång- och cykelväg, lokalgata, markparkering, naturområden, park
samt områden som skyddar mot störning, exempelvis bullervall och plantering. Utvändiga
vattenrutschkanor bedöms inte kunna accepteras i denna yta eftersom det kan betraktas som
lekplats.
Det föreslås att åtgärden anges som krav i detaljplan, se vidare avsnitt 6.3.

6.2.3

Utformning av byggnader

Utrymningsvägar: Utrymningsstrategin för ny bebyggelse i anslutning till aktuella riskkällor
behöver utformas med beaktande av möjliga olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar
behöver dimensioneras och utformas så att utrymning kan ske tillfredställande även vid en
utvändig olycka.
Ovanstående innebär att byggnader, som inte uppfyller Länsstyrelsens rekommenderade
skyddsavstånd behöver utformas med åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort från
vägen. Detta gäller för utrymmen där personer vistas stadigvarande. Med hänsyn till planområdets läge mellan flera riskkällor innebär detta att utrymningsvägar ska finnas bort från alla
riskkällor som inte uppfyller rekommenderade skyddsavstånd.
Det föreslås att åtgärden anges som krav i detaljplan, se vidare avsnitt 6.3.
Byggnadstekniska åtgärder: Enligt ovan innebär föreslagen bebyggelsestruktur inom
planområdet att Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd mellan aktuella riskkällor och
planerad bebyggelse underskrids. För att acceptera detta behöver kompletterande
byggnadstekniska åtgärder vidtas. Nedan redovisas diskussioner kring behovet av åtgärder
utifrån respektive olycksrisk.
Skydd mot gaser: För att kunna reducera konsekvenserna av större gasutsläpp så krävs relativt
stora skyddsavstånd mellan bebyggelse och riskkälla, alternativt restriktioner på bebyggelse
och områdesutformning som reducerar persontätheten, främst utomhus. Länsstyrelsens
rekommenderade skyddsavstånd bedöms vidare innebära ett relativt begränsat skydd mot
stora utsläpp av brännbar eller giftig gas.
Beroende på gastyp går det att reducera konsekvenserna inomhus genom att vidta ventilationstekniska åtgärder för att förhindra spridning av brännbara och giftiga gaser in i
byggnader. De åtgärder som ofta föreslås innebär att friskluftsintag placeras mot sidor med
bra luftkvalitet och dit det är mindre sannolikt att gasen sprids vid ett eventuellt gasutsläpp på
den närliggande riskkällan (t.ex. bort från riskkällan alternativt på tak). Om ventilationssystemet utförs mekaniskt så kan det dessutom utformas så att det på ett enkelt sätt kan
stängas av, genom exempelvis central nödavstängning. För brännbara gaser går det även att
reducera konsekvenserna inomhus genom att vidta byggnadstekniska åtgärder som förhindrar
brandspridning (se nedan).
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Olycka med brännbara gaser har en relativt stor påverkan på risknivån avseende samhällsrisk
inom det aktuella området. De ventilationstekniska åtgärderna som redovisas ovan bedöms
normalt innebära relativt låga kostnader och inkräktar inte mer än marginellt på
byggnadsutformningen. Det rekommenderas utifrån detta att byggnader inom planområdet
utförs med följande ventilationstekniska åtgärder som skydd mot spridning av brännbara
gaser.
•

friskluftsintag för lokaler där personer vistas stadigvarande placeras mot en trygg sida,
det vill säga bort från Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen.

•

det på ett enkelt sätt kan stängas, av t.ex. fastighetsskötare eller brandförsvar, genom
exempelvis central nödavstängning

Det föreslås att åtgärden anges som krav i detaljplan, se vidare avsnitt 6.3.
Skydd mot brand: För att minska sannolikheten att en brand i anslutning till intilliggande
riskkällor sprider sig in i kringliggande byggnader innan människor i byggnaden har hunnit
utrymma kan fasader som vetter mot riskkällan utföras i material som begränsar risken för
brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma. Som ett riktvärde bör
brandspridning begränsas i åtminstone 30 minuter. Hur omfattande kraven behöver vara för
att erhålla skydd mot brandspridning är beroende av avståndet mellan byggnad och riskkälla.
Nivåskillnad och framförliggande barriärer behöver också beaktas.
Exempelvis kan väggar utföras i obrännbart material eller med konstruktioner som uppfyller
brandteknisk avskiljning avseende täthet och isolering. Krav på att förhindra brandspridning
gäller även fönster och glaspartier, t.ex. kan fönster utföras så att de är intakta och sitter kvar
under hela brandförloppet genom att använda brandklassade, härdade eller laminerade glas.
Brandklassade glas med både tätande och isolerande effekt (brandteknisk klass EI) reducerar
den infallande strålningen med ca 99 % medan glas med enbart tätande effekt (E-glas)
reducerar strålningen med ca 50 %. Så kallat EW-glas (där W innebär att glaset har provats och
godkänts för att inte släppa igenom en genomsnittlig strålning som överskrider 15 kW/m2
under provningen, mätt 1 meter från glaset) reducerar strålningen med ca 95 %. Detta innebär
att strålningen på fönsterytan inomhus är 1 % för EI-glas, 50 % för E-glas respektive 5 % för
EW-glas av den infallande strålnigen utomhus /23/.
Fasadåtgärder kan ersättas med eller kombineras med avskärmande skyddsbarriär som begränsar värmestrålningen mot byggnaden vid en olycka. En skyddsbarriär skyddar även
personer som vistas utomhus.
Med den planerade utformningen av området så är individrisken mycket låg men samhällsrisken ligger inom det område där åtgärder ska undersökas. Olyckor med brännbar vätska
bedöms ha en relativt stor påverkan på risknivån för olyckor med få omkomna. Konsekvensavståndet inomhus uppgår vidare maximalt till ca 30 meter vilket med aktuell utformning
innebär att det föreligger risk för brandspridning in i den planerade bebyggelsen. Utmed
Bergtorpsvägen sluttar dock vägen relativt kraftigt ner mot viadukten under Roslagsbanan
vilket innebär att en pöl troligen inte kommer att sprida sig cirkulärt utan snarare bilda en
rännil vilket innebär en lägre strålningsnivå mot omgivningen. Sluttningen innebär även att det
finns en relativt stor höjdskillnad mellan planområdet och vägen vilket medför att strålningen
vid en pölbrand ytterligare reduceras. En stor pölbrand enligt gjorda konsekvensberäkningar
bedöms utifrån ovanstående inte vara ett rimligt dimensionerande scenario med avseende på
åtgärder mot brandspridning vid brand på Bergtorpsvägen utan snarare en tankbilsbrand.
Bedömningen är därför att några åtgärder till skydd mot brandspridning inte är nödvändiga på
avstånd över 25 meter från Bergtorpsvägen.
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Utmed Stora Marknadsvägen finns inte samma topografiska förutsättningar utan ett utsläpp
av brännbar vätska kan bilda en cirkulär pöl och på delar av sträckan mot området även rinna
mot bebyggelsen. Stora Marknadsvägen är dock ingen rekommenderad transportled för farligt
gods och med hänsyn till att individrisknivån är låg och samhällsrisknivån är relativt låg
bedöms det inte rimligt att ställa krav på skydd mot brandspridning på avstånd över 25 meter
från vägen. På avstånd närmare än 25 meter ska dock fasad utföras med obrännbart material
alternativt en konstruktion som uppfyller brandteknisk klass EI30. Med planerad utformning
där avståndet till byggnad som kortast är 14 meter (avser avstånd vid nytt svängkörfält) kan
fönster utföras i brandteknisk klass EW30.
Fönster med krav på brandteknisk klass på grund av risker förknippade med transporter av
farligt gods får utföras öppningsbara.
Enligt ovan gäller även att avstånd mellan gascistern och simhall (svårutrymd lokal) ska vara
minst 100 meter om inte byggnad utförs brandtekniskt avskild i lägst brandteknisk klass EI60,
då kan avståndet halveras till 50 meter.
Det föreslås att åtgärderna anges som krav i detaljplan, se vidare avsnitt 6.3.

6.3

FÖRSLAG TILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER – SAMMANSTÄLLNING

Vid ny bebyggelse inom planområdet rekommenderas att följande åtgärder vidtas:
•

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.

Observera att ovanstående åtgärder endast utgör förslag och det är upp till
kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. . De åtgärder som man beslutar om ska
formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och
bygglagen (2010:900). Vid formulering av planbestämmelser är det viktigt att funktionen i
åtgärden bevakas och får ett juridiskt skydd. Det är lika viktigt att inte låsa fast sig vid en viss
teknik eller ett specifikt material eftersom det kan dröja flera år innan planen realiseras.

6.3.1

Åtgärdernas riskreducerande effekt

De åtgärder som redovisas ovan bedöms ha följande effekt inom planområdet:
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•

Begränsning av sannolikheten för att personer utsätts för en förhöjd risknivå under
längre tidsperioder genom att tillgodose skyddsavstånd till ny bebyggelse samt
områden med stadigvarande vistelse utomhus.

•

Begränsning av möjligheten för att oskyddade personer skadas utomhus inom
områden med förhöjd risknivå genom att tillgodose skyddsavstånd till områden med
stadigvarande vistelse.

•

Reducering av konsekvenserna inomhus till följd av eventuella gasutsläpp genom
skyddsavstånd i kombination med ventilationstekniska åtgärder.

•

Reducering av konsekvenserna inomhus till följd av en större utvändig brand genom
skyddsavstånd och brandskyddstekniska åtgärder.

•

Ökad möjlighet för personer att utrymma byggnader innan kritiska förhållanden
uppstår inomhus till följd av en olycka på Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen
genom att tillgodose utrymningsmöjligheter bort från dessa riskkällor.

Med hänsyn till den beräknade risknivån inom planområdet samt planerad verksamhet och
bebyggelse bedöms de föreslagna åtgärderna ha en tillräcklig riskreducerande
effekt.
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INLEDNING

Observera att beräkningar och bilagor inte uppdaterats utifrån senaste utformning som
redovisas i huvudrapporten, detta då förändringarna bedöms ha mycket liten påverkan på
risknivån för området. Avstånd till byggnad från Stora Marknadsvägen har i aktuellt förslag
ökat från ca 14 till 19 meter, dock innebär ett eventuellt svängkörfält mot Stora
Bergtorpsvägen att avståndet åter kan bli ca 15 meter.
I denna bilaga beräknas frekvensen för de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts kunna
påverka risknivån för ny bebyggelse inom planområdet. Beräkningarna beaktar följande
olycksrisker, vilka förknippas med transporter av farligt gods på Stora Marknadsvägen och
Bergtorpsvägen:
•

Olycka med farligt gods
-

Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1)

-

Utsläpp och antändning av brandfarlig vätska (klass 3)

Frekvensberäkningar utförs inte för olycka vid hantering av fordonsgas vid bensinstationen, för
denna olycksrisk görs endast en konsekvensbedömning vilken redovisas i huvudrapporten.
Med anledning av att förutsättningarna vad gäller trafikflöde, vägutformning och transporter
med farligt gods på Bergtorpsvägen respektive Stora Marknadsvägen är mycket lika utförs
frekvensberäkningar endast för det maximala trafikflödet respektive det maximala antalet
transporter med farligt gods på vägarna. Hänsyn tas dock till att planområdet angränsar mot
både Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen genom att den studerade sträckan motsvarar
de båda vägarnas sammanlagda sträcka. När det gäller antalet transporter med farligt gods på
Stora Marknadsvägen skulle de kunna vara något mindre än på Bergtorpsvägen, detta är dock
beroende på hur transporter till de olika bensinstationerna samkörs. Om transporterna till
Statoil Täby Galopp och Statoil Täby Kyrkby samkörs via E18 kommer transporter med drivmedel passera på Stora Marknadsvägen både till och från Statoil Täby Galopp, det vill säga
transporterna är inte tomma på väg från bensinstationen. Vidare kan antalet transporter på
Bergtorpsvägen vara mindre om transporterna inte sker via E18 utan via Norrortsleden. Genom att utföra beräkningar för det maximala antalet transporter, det vill säga att ingen samkörning sker och att alla transporter går via E18 är bedömningen att hänsyn tas till eventuella
osäkerheter i hur transporter sker. Vidare kan det förutsättas att de transporter med fordonsgas som ska till Statoil Täby Galopp passerar med gas både till och från bensinstationen då de
mängder som levereras inte motsvarar en hel tankbil. Se vidare avsnitt 2.1.2.
Utöver detta kommer även en känslighetsanalys utföras avseende förändrat transportantal för
att se på vilket sätt detta kan påverka risknivån.
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2

INDATA

2.1

ALLMÄNT – STORA MARKNADSVÄGEN/BERGTORPSVÄGEN

Planområdet angränsar mot Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen längs totalt ca 400
meter. På den aktuella sträckan av Bergtorpsvägen utgörs vägen av två körfält i vardera
riktningen med refug mellan de olika körbanorna. På Stora Marknadsvägen består vägen i
väster mot korsningen till Kemistvägen av ett körfält i vardera riktningen och i anslutning till
Bergtorpsvägen av två körfält. Mellan Bergtorpsvägen och Stora Marknadsvägen finns en
rondell medan korsningen mellan Stora Marknadsvägen och Kemistvägen är ljusreglerad.
Planer finns på att komplettera rondellen med ytterligare ett högersvängkörfält från Stora
Marknadsvägen mot Bergtorpsvägen.
Tillåten maxhastighet är 50 km/h.

2.1.1

Trafik

Enligt uppgift från Täby kommun så är årsmedeldygnstrafiken på Bergtorpsvägen på den
aktuella vägsträckan ca 23500 fordon per dygn summerat i båda körriktningar och på Stora
Marknadsvägen ca 18300 fordon per dygn /1/. Andelen tung trafik utgör på Bergtorpsvägen av
ca 10 % av det totala trafikflödet och på Stora Marknadsvägen ca 8 %.
Framtid
Enligt prognos framtagen för Galoppfältet förväntas trafikflödet år 2030 uppgå till ca 25000
fordon på Bergtorpsvägen och ca 20000 fordon på Stora Marknadsvägen. Hastigheten på
Bergtorpsvägen är i prognosen höjd till 60 km/h och på Stora Marknadsvägen sänkt till 40
km/h.
Fortsatta beräkningar utförs för prognosåret 2030 och det maximala trafikflödet på Bergtorpsvägen vilket innebär ett trafikflöde på 25000 fordon/dygn samt en hastighet på 60 km/h.

2.1.2

Transport av farligt gods

Bergtorpsvägen utgör en sekundär transportled för farligt gods. De avnämnare som identifierats kunna få transporter utgörs i huvudsak av bensinstationer i anslutning till vägen men
även Åkerby industriområde och då främst transporter till Täby bussdepå, se vidare avsnitt 3 i
huvudrapporten. Stora Marknadsvägen utgör ingen klassad transportled men det kan förväntas ett antal transporter med farligt gods på den aktuella sträckan av vägen med hänsyn till
närliggande bensinstation samt Åkerby industriområde. I Tabell 2.1 nedan redovisas en
sammanställning av identifierade farligt godstransporter på Bergtorpsvägen och Stora
Marknadsvägen.
Tabell 2.1 Transporter med farligt gods på Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen
Farligt godsklass
2.1 - Brandfarlig gas

Antal transporter/år
93
75-150

3 - Brandfarlig vätska

/1/

Verksamhet/kommentar
Fordonsgas till Statoil Täby Galopp.
Gasolflaskor till bensinstationer, förutsätter ej samkörning

86

Preem Täby Kyrkby (passerar ej Stora Marknadsvägen)

156

Statoil Täby Kyrkby (passerar ej Stora Marknadsvägen)

156

Statoil Täby Galopp

365

Täby bussdepå

Trafiksiffror inför riskanalys Galoppfältet, sammanställning av Jessica Fellers, Täby Kommun, 2015-03-27
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7 – Radioaktiva ämnen

Enstaka

WesDyne TRC AB

De transporter med fordonsgas som sker till Statoil Täby Galopp kan förväntas innehålla
fordonsgas både på väg till och från bensinstationen utifrån underlag avseende de mängder
som bensinstationen erhåller /2/ vilket innebär att antalet transporter förbi området är ca 186
transporter/år. När det gäller övriga transporter förutsätts att transporten endast sker en gång
förbi området, på eventuell tillbakaväg förutsätts transporterna vara tomma. Alla transporter
med drivmedel antas vidare konservativt innehålla brandfarlig vara klass 1, det vill säga bensin
eller etanol. Detta är ett konservativt antagande då diesel som drivmedel blir allt vanligare.
Vidare utgörs mer än hälften av antalet transporter till Täby bussdepå av RME (biodiesel).
Detta antagande bedöms innebära att hänsyn även tas till eventuella transporter som inte är
tomma på tillbakavägen och med anledning av detta passerar området två gånger. I Tabell 2.2
redovisas det underlag avseende transporter med farligt gods som används i de fortsatta
beräkningarna.
Tabell 2.2 Förutsatt antal transporter med farligt gods i fortsatt analys
Farligt godsklass

Antal transporter/år

Kommentar

2.1 - Brandfarlig gas

336

45 % gasolflaskor, 55 % tankbil

3 - Brandfarlig vätska

763

Alla transporter förutsätts innehålla brandfarlig vätska
klass 1.

7 – Radioaktiva ämnen
Totalt

3

1
1100

BERÄKNINGAR TRAFIKOLYCKA

I detta avsnitt beräknas frekvensen för trafikolycka på den aktuella vägsträckan där denna
passerar planområdet. Avsnittet behandlar först skadescenariot trafikolycka, där resultatet
sedan nyttjas för frekvensberäkningar för scenarier förknippade med transporter av farligt
gods. Frekvensberäkningarna utförs utifrån den metodik som presenteras i MSB:s rapport
”Farligt gods – riskbedömning vid transport” /3/.
Beräkningarna utgår från den indata som redovisas i avsnitt 2.1 avseende faktorerna:

3.1

•

Antal fordonkm – aktuell sträcka x antal fordon

•

Vägstandard

•

Hastighetsbegränsning

TRAFIKOLYCKA ALLMÄNT

Vid beräkning av frekvensen för en trafikolycka på den aktuella vägsträckan används schablonolyckskvot för aktuell vägstandard och hastighetsbegränsning vilket ger en olyckskvot på 1,2
trafikolyckor per 106 fordonskilometer /3/.
Vid beräkning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation:

Antal förväntade fordonsolyckor = O = Olyckskvot × Totalt trafikarbete × 10 −6
Där det totala trafikarbetet per år beräknas enligt följande:

/2/

Information via e-post från Eva Johansson, Statoil, eva.johansson@statoilfuelretail.com,
2015-03-30

/3/

Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996
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Totalt trafikarbete = 365 dygn × Årsmedeldygnstrafik × Aktuell vägsträcka
Frekvensen för trafikolycka har beräknats utifrån ovanstående indata och sammanställs i
Tabell 3.1. Frekvensen beräknas för total trafik på en 1 km vägsträcka i anslutning till det
aktuella planområdet.
Tabell 3.1 Beräknad frekvens för trafikolycka
Scenario

Olycksfrekvens (per år)

Trafikolycka totalt

3.1.1

11,0

Fordonsbrand

En fordonsbrand kan antingen uppstå till följd av en trafikolycka eller till följd av fordonsfel.
Det statistiska underlag som ska användas för beräkning av frekvensen för fordonsbrand går
dock inte att dela upp avseende dessa två scenarier. Detta beror på underlaget utgör antalet
fordonsbränder i Sverige vid polisrapporterade vägtrafikolyckor och huruvida trafikolyckan
startade som en fordonsbrand eller om branden uppkom till följd av trafikolyckan går ej att
urskilja.
Under åren 1994-1999 rapporterades årligen i genomsnitt 64,7 fordonsbränder i Sverige vid
polisrapporterade vägtrafikolyckor till Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS)
/4/. Under motsvarande år rapporterades ca 15 700 trafikolyckor med personskada per år /5/.
Utifrån detta så uppskattas sannolikheten för brand i fordon vid olycka till ca 0,4 % (64,7 /
15 700). Detta bedöms vara ett konservativt antagande då de polisrapporterade olyckorna
med personskador inte utgör samtliga olyckor som kan leda till fordonsbrand.

3.2

TRAFIKOLYCKA MED FARLIGT GODS

Den förväntade frekvensen för en trafikolycka där farligt godstransport är inblandad beräknas
utifrån följande ekvation /3/:

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor = O FaGo = O ⋅ (( X ⋅ Y ) + (1 − Y ) ⋅ (2 X − X 2 )
där
X=

Andelen transporter skyltade med farligt gods (antal farligt godstransporter delat
med totalt antal fordon)

Y=

Andelen singelolyckor på vägdelen (antaget 15 % för aktuell vägsträcka /3/)

Vid frekvensberäkningen antas det att sannolikheten för trafikolycka är oberoende av vilken
last som ryms i lastbilen, d.v.s. sannolikheten för att en farligt godstransport är inblandad är
direkt kopplad till hur stor andel av det totala antalet transporter som rymmer farligt gods.
Fördelningen av olyckor mellan de olika klasserna antas vara densamma som andelen av
respektive klass.
I Tabell 3.2 redovisas den förväntade frekvensen för trafikolycka med farligt gods för
prognosåret 2030. Enligt tidigare kommer de fortsatta beräkningarna att avgränsas till olyckor
förknippade med transporter av brännbara gaser (klass 2.1) och brandfarliga vätskor (klass 3).

/4/

Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS), uppgifter erhållna av Arne Land, Statens Väg- och
Transportforskningsinstitut 2003-05-27

/5/

Vägtrafikskador 2004, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Rapport 2005:14, 2005
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Tabell 3.2 Beräknad olycksfrekvens per farligt godsklass på studerad vägsträcka
Scenario

Olycka med farligt gods (per år)
Andel

År 2030

klass 1

0,0%

0,0E+00

klass 2

30,5%

7,5E-04

klass 3

69,4%

1,7E-03

klass 4

0,0%

0,0E+00

klass 5

0,0%

0,0E+00

klass 6

0,0%

0,0E+00

klass 7

0,1%

2,2E-06

klass 8

0,0%

0,0E+00

klass 9

0,0%

0,0E+00

Totalt

3.2.1

2,4E-03

Klass 2. Gaser

Gaser (klass 2) delas in i följande undergrupper:
•

brännbara gaser (klass 2.1)

•

icke giftiga och icke brännbara gaser (klass 2.2)

•

giftiga icke brännbara gaser (klass 2.3).

Enligt kartläggning bedöms det dock endast vara brännbara gaser som transporteras på den
aktuella sträckan, dels i form av gasolflaskor till bensinstationer dels i form av fordonsgas.
Fortsatt beaktas endast dessa transporter. Fördelningen antas enligt utförd kartläggning vara
ca 55 % tankbilar 45 % transporter med gasolflaskor.
Tankbil: Aktuell vägstandard och hastighetsbegränsning innebär att sannolikheten för läckage
till följd av en trafikolycka med farligt godstransport antas vara 3% (Index för farligt
godsolyckor) /3/. Gaser transporteras dock i regel under tryck i tankar med större tjocklek,
vilket innebär högre tålighet. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för
utsläpp av det transporterade godset då sänks till 1/30 /3/. Sannolikheten för läckage av gas
blir då 3 %⋅1/30 = 0,1 %.
Givet läckage antas fördelningen mellan olika läckagestorlekar till följande i enlighet med /3/:
•

Litet läckage:

62,5 %

•

Medelstort läckage:

20,8 %

•

Stort läckage:

16,7 %

Gasflaskor: Gasflaskor uppskattas inte ha samma höga tålighet som tankbilar. Flaskornas
egentyngd innebär att sannolikheten för att det ska gå hål på själva flaskan bedöms vara
mycket låg. Den mest kritiska punkten på en gasflaska för utsläpp bedöms vara ventilen som
vid en olycka kan slås av. Sannolikheten för läckage till följd av en trafikolycka med farligt
godstransport antas motsvara Index för farligt godsolyckor för aktuell vägutformning och
hastighetsbegränsning, d.v.s. reducering görs inte med hänsyn till högre tålighet.
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Utsläppsmängden beror därmed på antalet flaskor som skadas så allvarligt vid olyckan att dess
respektive ventil slås av. Det antas att maximalt 5 flaskor skadas tillräckligt allvarligt, vilket
utgör scenariot stort utsläpp. Sannolikhetsfördelningen för utsläpp från en flaska och 5 flaskor
bedöms vara 75 % respektive 25 %.
För brännbara gaser kan tre scenarier antas uppstå beroende på typen av antändning:
•

Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck

•

Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är
under tryck

•

BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion kan uppkomma om tank utan
fungerande säkerhetsventil utsätts för en utbredd brand under en längre tid.

•

Exploderande gasflaskor: Motsvarande explosion då gasflaskor utsätts för en utbredd
brand.

För utsläpp vid trafikolycka med tankbil ansätts följande fördelning över sannolikhet för
antändning beroende på utsläppsstorlek /6/:
Litet utsläpp

Medelstort utsläpp

Stort utsläpp

• omedelbar antändning
(jetflamma)

10 %

15 %

20 %

• fördröjd antändning
(gasmolnsexplosion)

50 %

65 %

80 %

• ingen antändning

40 %

20 %

0%

En BLEVE antas kunna uppstå i en oskadad tank utan fungerande säkerhetsventil antingen om
en medelstor eller stor jetflamma från intilliggande skadad tank är riktad direkt mot tanken
eller om trafikolyckan leder till fordonsbrand som är så omfattande att större delar av den
oskadade tanken påverkas under en längre tid. Vid fördröjd antändning av den brännbara
gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och därför inte påverka intilliggande tankar vid
antändning. Sannolikheten för att förhållandena kring något av ovanstående scenarier är
sådana att en BLEVE uppstår bedöms dock vara mycket låg, uppskattningsvis mindre än 0,5 %
för respektive scenario.
För utsläpp vid trafikolycka med gasflaskor uppskattas sannolikheten för antändning baserat
på ovanstående fördelningsstatistik, där hänsyn tas till de begränsade utsläppsmängderna. Vid
utsläpp från gasflaskor uppskattas sannolikheten för antändning mycket grovt vara 10 % av
sannolikheten för utsläpp från tankbil.
• omedelbar antändning
(jetflamma):

/6/

Litet

Stort

1%

2%

Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and rail, Purdy, Grant, Journal of Hazardous materials, 33
1993
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• fördröjd antändning
(gasmolnsexplosion):

5%

8%

• ingen antändning:

94 %

90 %

Sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon är enligt tidigare ca 0,4 %. Vid
transport av gasflaskor antas mycket grovt att sannolikheten för att en fordonsbrand blir så
utbredd att den sprids till lasten och hettar upp en eller flera gasflaskor så mycket att de
exploderar är 5 %. Uppskattningsvis exploderar ett stort antal av flaskorna i lasten, men
sannolikheten för att flera flaskor exploderar samtidigt bedöms vara mycket låg.
Explosionslasten blir därmed också låg.
Figur 3.1och Figur 3.2 redovisar händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport
av brännbara gaser. Beräkningsresultaten redovisas i Tabell 3.3.

Figur 3.1 Händelseträd tankbilsolycka med transport av brännbar gas (klass 2.1).
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Figur 3.2 Händelseträd olycka med gasolflaskor (klass 2.1).
Tabell 3.3 Beräknade frekvenser för skadescenarier vid transport av brännbara gaser
Frekvens
(per år)

Scenario

År 2030
Trafikolycka med brännbar gas (klass 2.1)

7,5E-04

Tankbilsolycka

4,1E-04

Liten jetflamma

2,6E-08

Liten gasmolnsexplosion

1,3E-07

Medelstor jetflamma

1,3E-08

Medelstor gasmolnsexplosion

5,5E-08

Stor jetflamma

1,4E-08

Stor gasmolnsexplosion

5,5E-08

BLEVE
jetflamma riktad mot oskadad tank

1,3E-10

fordonsbrand under oskadad tank

8,2E-09

Olycka med gasolflaskor

3,4E-04

Liten jetflamma

7,6E-08

Liten gasmolnsexplosion

3,8E-07

Stor jetflamma

4,8E-08

Stor gasmolnsexplosion

2,0E-07

Exploderande gasflaskor
p.g.a. jetflamma

2,5E-09

p.g.a. fordonsbrand

6,5E-08
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3.2.2

Klass 3. Brandfarliga vätskor

De brandfarliga vätskor som transporteras utgörs i princip uteslutande av petroleumprodukter,
d.v.s. transporter av bensin, etanol och diesel, till närliggande bensinstationer eller Täby
bussdepå. I de fortsatta beräkningarna så antas det konservativt att samtliga vätsketransporter
rymmer klass 1-vätskor, d.v.s. vätskorna har en låg flampunkt som innebär en hög sannolikhet
för antändning.
Sannolikheten för att en trafikolycka med farligt godstransport inblandad där ämnet
transporteras i tunnväggig tank leder till läckage uppskattas vara 3% /3/. Det uppskattas att en
stor andel av transporterna utgörs av tankbil med släp, vilket för tunnväggiga tankar innebär
att sannolikhetsfördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp är 25 %, 25 %
respektive 50 % /3/. Sannolikheten klass 1-vätskor antänds vid utsläpp till följd av en
trafikolycka antas vara ca 3 % /3, 6/ oberoende av utsläppsstorleken.
Omfattande brand kan även uppstå om t.ex. en motorbrand sprider sig till lasten vid en olycka
med brandfarliga vätskor. Enligt tidigare uppskattas sannolikheten för att en trafikolycka leder
till fordonsbrand till ca 0,4 %. I ADR-S /7/ anges det krav på fordon som ska användas för
transport av brandfarliga vätskor, vilket bl.a. innebär en begränsad sannolikhet för spridning av
t.ex. motorbränder till lasten. Sannolikheten för antändning av lasten till följd av fordonsbrand
vid trafikolycka uppskattas grovt vara ca 5 %.
Figur 3.3redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport av
brandfarlig vätska. Frekvensen för olika utsläppsscenarier har beräknats för respektive indata
och redovisas i Tabell 3.4.

Figur 3.3 Händelseträd olycka med transport av brandfarlig vätska (klass 3).
Tabell 3.4 Beräknade frekvenser för skadescenarier vid transport av brandfarlig vätska.
Scenario

Frekvens (per år)
År 2030

Trafikolycka med brandfarlig vätska (klass 3)

1,7E-03

Liten pölbrand

3,8E-07

/7 /

ADR-S – Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, MSBFS 2012:6,
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2012
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Medelstor pölbrand

3,8E-07

Stor pölbrand

7,6E-07

Tankbilsbrand

3,3E-07

4
4.1

KÄNSLIGHETSANALYS
FÖRÄNDRAT TRANSPORTANTAL

Med hänsyn till osäkerheter i det statistiska underlaget upprättas en känslighetsanalys som
beaktar förändringar i antalet transporter av farligt gods. Frekvensberäkningarna är
genomförda enligt samma metodik som ovan.
Antalet transporter har antagits vara 10 gånger fler. Samma fördelning mellan klasserna har
antagits.
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INLEDNING

Observera att beräkningar och bilagor inte uppdaterats utifrån senaste utformning som
redovisas i huvudrapporten, detta då förändringarna bedöms ha mycket liten påverkan på
risknivån för området. Avstånd till byggnad från Stora Marknadsvägen har i aktuellt förslag
ökat från ca 14 till 19 meter, dock innebär ett eventuellt svängkörfält mot Stora
Bergtorpsvägen att avståndet åter kan bli ca 15 meter.
I denna bilaga beräknas alternativt bedöms konsekvenserna av de olycksrisker
(skadescenarier) som bedömts kunna påverka risknivån för ny bebyggelse inom planområdet.
Beräkningarna beaktar följande olycksrisker, vilka förknippas med transporter av farligt gods
på Stora Marknadsvägen och Bergtorpsvägen:
•

•

Olycka med farligt gods
-

Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1)

-

Utsläpp och antändning av brandfarlig vätska (klass 3)

Olycka vid hantering av fordonsgas på Statoil Täby Galopp

För olyckor med transporter av farligt gods riskanalysen används riskmåtten individrisk och
samhällsrisk. Med hänsyn till detta består konsekvensberäkningarna för dessa scenarier dels
av beräkning av skadeavstånd/-område respektive beräkning/bedömning av antal omkomna
till följd av respektive olycksrisk. Konsekvenserna för skadescenarierna beräknas alternativt
bedöms med simuleringsprogram, handberäkningar samt litteraturstudier.
För olycka vid hantering av fordonsgas görs inga detaljerade beräkningar utan för detta
scenario görs endast en konsekvensbedömning vilken redovisas i huvudrapporten.

1.1

FÖRUTSÄTTNINGAR

För att kunna få en uppfattning om hur stora konsekvenserna blir för respektive skadescenario
kommer följande förutsättningar och antaganden att gälla i beräkningarna avseende
transporter av farligt gods:
Det område som kommer att studeras omfattar både aktuellt planområde samt omgivande
bebyggelse. Konsekvenserna kommer att beräknas för det planerade utförandealternativet
utan hänsyn till utbyggnad av Galoppfältet respektive för utförandealternativet med hänsyn till
utbyggnad av Galoppfältet. Det bedöms inte relevant att utföra några beräkningar för
nollalternativet (det vill säga utan planerad bebyggelse) då aktuellt område i dagsläget i princip
är obebyggt och således bedöms ha en mycket låg risknivå.
Figur 1.1 utgör en översiktsbild som visar det aktuella området. Det studerade området
kommer att avgränsas till ca 150 meter vinkelrätt från de studerade riskkällorna, se markering i
Figur 1.1. Avgränsningen motsvarar det avstånd från en riskkälla där möjliga risker ska studeras
vid exploatering enligt Länsstyrelsens riktlinjer.
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Frekvensberäkningarna i bilaga A omfattar en 1 km lång sträcka, men konsekvensberäkningarna avgränsas till att studera respektive olycksscenario där det innebär så stora
konsekvenser som möjligt för det studerade planområdet. Bebyggelsestrukturen och
avståndet till vägen varierar utmed den studerade sträckan, men detta kommer inte att
beaktas i konsekvensberäkningarna. Beräkningarna utförs istället konservativt med
utgångspunkt att olyckan inträffar där avståndet mellan riskkälla och ny bebyggelse är som
kortast. Detta innebär med för aktuellt planområde att olyckan inträffar utmed Stora
Marknadsvägen i anslutning till rondellen mot Bergtorpsvägen. I enlighet med
frekvensberäkningarna utförs konsekvensberäkningar endast för en placering av olyckan då
förutsättningarna avseende olycksfrekvenser på Stora Marknadsvägen respektive
Bergtorpsvägen bedöms likvärdiga.

Figur 1.1 Översiktsbild över aktuellt planområde och dess omgivning

Konsekvensberäkningarna utgår från planerad exploatering i enlighet med beskrivning i
huvudrapporten. Som underlag till de fortsatta beräkningarna har antagande om antal
personer och persontätheter inom området samt en uppskattning av byggnadsytor samt ytor
utomhus varit nödvändiga.
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Planerad bebyggelse planområde
Den planerade bebyggelsen inom planområdet, se Figur 1.2, utgörs av simhall som i det största
alternativet har en total bruttoarea BTA av ca 11 600 m2 (byggnadsarea ca 5600 m2). Utöver
detta ska möjlighet även finnas att uppföra ett parkeringshus inom området, med aktuell
utformning utförs parkeringshuset i 3 våningar med en byggnadsarea på ca 3000 m2.
Avståndet till Bergtorpsvägen och Roslagsbanan är med planerad utformning som kortast ca
25 meter och till Stora Marknadsvägen ca 14 meter. Ytor mellan simhall och väg förutsätts vara
utformade utan möjlighet till stadigvarande vistelse.

Figur 1.2 Utformning aktuellt planområde

När det gäller förväntat personantal i olika lokaler kan det uppskattas utifrån dimensionerande
persontätheter enligt BBR. När det gäller just simhallar finns dock inga specifika riktlinjer. För
kontor uppgår dimensionerande persontäthet till 0,1 personer/m2 nettoarea och för butiker
0,5 personer/m2 nettoarea. Ett rimligt antagande bedöms vara att dimensionerande
persontäthet i simhallen ligger något högre än för kontor men inte så mycket som i en
handelslokal. Detta förutsätter att det inte finns någon större läktare i simhallen vilket heller
inte finns redovisat på aktuella skisser. Med en uppskattning att ca 1/3 av bruttoarean utgörs
av teknikutrymmen etc. och en dimensionerande persontäthet på ca 0,25 personer/m2
nettoarea skulle personantalet i simhallen kunna uppgå till ca 2000 personer eller 0,02
personer/m2 BTA. Vidare anges att det planeras för totalt ca 600 omklädningsskåp i simhallen.
Om det i ett värsta scenario, exempelvis vid en tävling, antas att skåp kan nyttjas av fler än en
person samtidigt som det även finns en del publik i lokalen skulle ett så stort personantal som
2000 möjligen kunna uppstå, detta bedöms dock vara ett mycket konservativt antagande.
Aktuell utformning av simhallen innebär inte att det finns några större lekplatser etc. där ett
större antal personer kan förväntas vistas utomhus, ytorna runt simhallen utgörs avgångstråk,
entréytor etc. Persontäthet för obebyggda ytor utomhus uppskattas grovt till 0,005
personer/m2.
Personantalet i garaget kan antas vara relativt begränsat och motsvara ytor utomhus för ej
stadigvarande vistelse, det vill säga 0,005 personer/m2 (1 person/200 m2).
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Befintlig kringliggande bebyggelse
Stora delar av områdena i närmast anslutning till Tibble 8:16 är i dagsläget obebyggda och när
det gäller befintlig bebyggelse utgörs den företrädelsevis av småindustri och kontor. I Figur 1.3
redovisas den befintliga bebyggelsen inom studerat område med en uppskattning av
byggnadsarea samt våningsantal. När det gäller personantal för kontor och handel
(bensinstation) uppskattas den grovt efter dimensionerande persontäthet enligt BBR vilket
innebär 0,1 respektive 0,5 personer/m2 nettoarea. Nettoarean uppskattas utgöra 2/3 av
bruttoarean (grovt byggnadsarea x antal våningar) vilket innebär ett personantal för kontor på
0,07 personer/m2 BTA och för handel på 0,33 personer/m2 BTA. Skola (i detta fall gymnasieskola) antas ha en persontäthet motsvarande kontor. När det gäller småindustri, förråd och
vårdboende finns inga dimensionerande persontätheter, den kan dock förväntas vara lägre än
för kontor och antas till 0,05 personer/m2 nettoarea (0,03 personer/m2 BTA).
Detta innebär totalt sett 9750 m2 BTA småindustri/förråd/vård, 500 m2 BTA handel och 8600
m2 BTA kontor/skola. Detta motsvarar med persontätheter enligt ovan ca 325 + 168 + 575 =
1068 personer i aktuellt område.
Avstånd till närmast byggnad med antagen plats för olycka är som kortast ca 55 meter och det
är även en höjdskillnad till denna byggnad.

Figur 1.3 Omgivande bebyggelse med ungefärlig byggnadsarea och våningsantal

När det gäller personantalet utomhus så utgörs ytorna i huvudsak av gångstråk, vägar etc. utan
stadigvarande vistelse och uppskattas grovt till 0,005 personer/m2.
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Galoppfältet
Vid en utbyggnad av Galoppfältet kommer det uppföras byggnader inom 150 meter från
aktuella riskkällor, se Figur 1.4. Byggnadsutformning är inte fastställd men det diskuteras i
snitt bebyggelse inom området med upp till 5 våningar. I aktuell bebyggelse möjliggörs för
kontor, bostäder och ej störande verksamheter.

Figur 1.4 Påverkad bebyggelse vid utbyggnation av Galoppfältet
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Totalt planeras för ca 6000 nya bostäder inom området där för aktuell riskanalys påverkat
område utgör en mycket liten del, uppskattningsvis mindre än 5 %. Avståndet mellan
Roslagsbanan och ny bebyggelse inom Galoppfältet förutsätts vara åtminstone 25 meter i
enlighet med krav på grund av riksintresse etc. Områden utomhus mellan Roslagsbanan och
bebyggelse förutsätts vara utformat så att det inte uppmanar till stadigvarande vistelse.
Persontäthet utomhus antas enligt ovanstående till 0,005 personer/m2. Persontäthet i
bostäder uppskattas till 1 person/20 m2 nettoarea (0,05 personer/m2). Med 1/3 avdrag för
allmänna ytor etc. i likhet med ovan innebär detta 0,03 personer/m2 BTA.
Sammanställning
För att kunna bedöma hur stort antal personer som befinner sig inom respektive skadeområde
så görs följande grova uppskattningar av persontätheter för aktuella områden:
1. Genomsnittlig persontäthet simhallen ca 0,02 personer per m2 BTA (1 person per 50
m2).
2. Genomsnittlig persontäthet kontor, skola, småindustri, vård ca 0,07 personer per m2
BTA (1 person per 15 m2).
3. Genomsnittlig persontäthet handel ca 0,33 personer per m2 BTA (1 person per 3 m2).
4. Genomsnittlig persontäthet inom flerbostadshus ca 0,03 personer per m2 BTA (1
person per 30 m2).
Ovanstående värden (punkt 1-4) grundar sig i de allmänna råden avseende dimensionerande persontäthet som redovisas i gällande BBR /1/ för handel (0,5 personer per
m2 nettoarea i butik) respektive kontor (0,1 personer per m2 nettoarea), men där
avdrag har gjorts för allmänna utrymmen och utrymmen utan stadigvarande vistelse
(t.ex. lager, förråd, teknikutrymmen och trapphus m.m.) samt butiksinredning m.m. För
bostäder finns inget värde på dimensionerande persontäthet. Det antas dock grovt 1
person per 20 m2, men med motsvarande avdrag för allmänna utrymmen m.m. enligt
ovan.
Observera att ovanstående värde ger mycket höga personantal inom det studerade
området. De dimensionerande persontätheter som uppskattningen utgår från avser
dimensionering av utrymningssäkerheten, vilket innebär att de utgör maximal personbelastning. Så höga persontätheter bedöms uppstå vid relativt begränsade tillfällen.
Det är mycket konservativt att förutsätta detta som genomsnittliga persontätheter
inom den aktuella bebyggelsen.
5. Genomsnittlig persontäthet obebyggda ytor utomhus och parkeringsgarage uppskattas
grovt till 0,005 personer per m2 (1 person per 200 m2).
6. Persontätheten bedöms variera under dygnet med hänsyn till olika verksamheter.
Konsekvensberäkningarna utförs dock konservativt för ett scenario där maximalt
personantal förväntas inom området, d.v.s. ”beläggningen” ansätts till 100 % oavsett
tid på dygnet.

/1/

Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2014:3 (BBR 21)

Uppdragsnamn:
Datum:

Tibble 8:16, ny simhall - Bilaga B
2017-01-13

Uppdragsnr:
Sida:

108020
7 av 17

2

TRAFIKOLYCKA MED FARLIGT GODS

2.1

KLASS 2.1 BRÄNNBARA GASER

För brännbara gaser kan följande scenarier antas uppstå beroende på typen av antändning
samt transportsätt:
•

Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck (tankbil och gasflaskor)

•

Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är
under tryck (tankbil och gasflaskor)

•

BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion kan uppkomma om tank utan
fungerande säkerhetsventil utsätts för en utbredd brand under en längre tid. (tankbil)

•

Exploderande gasflaskor: Motsvarande explosion då gasflaskor utsätts för en utbredd
brand (gasflaskor)

2.1.1

Metodik

För ovanstående skadescenarier har utsläppssimuleringar gjorts med simuleringsprogrammet
Gasol /2/ för att avgöra storleken på de områden inom vilka personer kan förväntas omkomma. Utsläppssimuleringarna har utförts för tankbil med ca 25 ton tryckkondenserad gas
samt för lastbil med gasflaskor, total mängd ca 20 ton tryckkondenserad gas fördelat i flaskor
om 10-45 kg per flaska. Det antas grovt att samtliga transporter innehåller tryckkondenserad
gasol (gasol och LNG likställs avseende konsekvenser). I Tabell 2.1 redovisas den indata som
anges i Gasol med avseende på tankutformning, väder etc.
Tabell 2.1 Indata till Gasol för simulering av skadeområden vid jetflamma och gasmoln.
Faktor

Tankbil

Lastbil med gasflaskor

15°C

15°C

7 bar övertryck vid 15°C

7 bar övertryck vid 15°C

760 mmHg

760 mmHg

Väder

15°C, 50 % relativ fuktighet, dag
och klart

15°C, 50 % relativ fuktighet, dag
och klart

Omgivning

Många träd, häckar och enstaka
hus (tätortsförhållanden)

Många träd, häckar och enstaka
hus (tätortsförhållanden)

Tankdiameter

2,0 m

0,3 m

Tanklängd

18 m

0,5 m

Tankfyllnadsgrad

80 %

80 %

50 000 kg

10 kg

Designtryck

15 bar övertryck

10 bar övertryck

Bristningstryck

4 x designtrycket

4 x designtrycket

Lagringstemperatur
Lagringstryck
Luftryck

Tankens tomma vikt

/2/

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps informationsbank, RIB Xm, 2009

Uppdragsnamn:
Datum:

Tibble 8:16, ny simhall - Bilaga B
2017-01-13

Uppdragsnr:
Sida:

108020
8 av 17

Skadescenarierna jetflamma respektive gasmolnsexplosion har simulerats för följande
utsläppsstorlekar /3/:
Tankbil

Lastbil med gasflaskor

• Litet utsläpp:

0,09 kg/s

3,3 kg/s (avslagen flaskventil på en flaska)

• Medelstort utsläpp:

0,9 kg/s

-

• Stort utsläpp:

17,8 kg/s

16,5 kg/s (avslagen flaskventil på 5 flaskor)

Skadeområdena för jetflamma och gasmolnsexplosion beror utöver utsläppsstorleken, även på
om läckaget utgörs av gasfas, vätskefas eller i gasfas nära vätskeytan. I beräkningarna antas
det konservativt att utsläppet sker nära vätskeytan då detta leder till de största
skadeområdena.
Skadeområdena för gasmolnsexplosion är dessutom beroende av vindstyrkan, där
skadeområdet blir större ju lägre vindstyrka. Även här antas det konservativt en relativt låg
vindstyrka, ca 3 m/s.

2.1.2

Bedömningskriterier

Sannolikheten för att omkomma är bl.a. beroende av den infallande värmestrålningen. Hur
hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess varaktighet.
Detsamma gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända olika
byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada.
Utomhus: I Tabell 2.2 redovisas skadeområden där värmestrålningen är så omfattande att det
kan leda till 2:a-3:e gradens brännskada. Enligt /4/ är sannolikheten att omkomma vid 2:a
gradens brännskador ca 15 %. Det uppskattas grovt att motsvarande för de som får 2a-3:e
gradens brännskada är ca 50 %.
Inomhus: Sannolikheten för att personer som befinner sig inomhus omkommer bedöms
utifrån den strålningsnivå som uppskattas vara kritisk med avseende på brandspridning in i
byggnaden. Det uppskattas grovt att skadeområdet för brandspridning till byggnad för de
studerade scenarierna motsvarar skadeområdet där värmestrålningen är så omfattande att det
kan leda till 2:a gradens brännskada. Dock bedöms det inte vara troligt att samtliga personer
som befinner sig i en utsatt byggnad omkommer till följd av att en utvändig brand sprids in i
byggnaden. Mycket grovt uppskattas det att 5 % av de personer som befinner sig inomhus
inom det område där värmestrålningen kan leda till 2:a gradens brännskada omkommer.

2.1.3

Resultat

I Tabell 2.2 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario. För jetflamma och
brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt olycksplatsen utan mer plymformat,
varför dess bredder även presenteras. I Tabell 2.2 redovisas även om scenariot påverkar
aktuellt område eller inte samt hur stort skadeområdet är. Om ej annat anges avser
skadeområdet endast yta, det vill säga beaktar inte våningsantal, detta hanteras dock i Tabell
2.3 där det uppskattade antalet omkomna redovisas.

/3/

Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996

/4/

Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor – metoder för bedömning av risker,
FOA, september 1997
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Beräkningarna i Gasol utgår från fri spridning av gas och tar ingen hänsyn till framförliggande
objekt och avskärmningar som kan reducera jetflammans längd, spridningen av gasmoln
respektive BLEVE m.m. vilket i sin tur kan reducera skadeavstånden.
För samtliga skadescenarier, förutom BLEVE och exploderande gasflaskor, beräknas
konsekvenserna med utgångspunkt att utsläppet är riktat mot planområdet.
Tabell 2.2 Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av brännbara gaser.
Skadescenario

Sannolikhet
att omkomma

Skadeavstånd
(meter)

Kommentar

bredd

längd

5 % inomhus

6

5

Ingen påverkan inom eller utanför planområdet

50 % utomhus

6

5

Scenariot påverkar endast planområdet, endast obebyggda delar
30 m2

5 % inomhus

2

5

Ingen påverkan inom eller utanför planområdet

50 % utomhus

2

5

Scenariot påverkar obebyggda delar utomhus, endast obebyggda
delar 10 m2

5 % inomhus

15

15

Påverkan simhall på avstånd > 14 meter
15 m2

50 % utomhus

15

15

Påverkan mot planområdet till ett avstånd av 14 meter från väg
210 m2

5 % inomhus

50

70

Påverkan mot simhall på avstånd > 14 meter
ca 2600 m2(uppskattat från situationsplan)

50 % utomhus

50

70

Påverkan mot obebyggda delar inom planområdet
ca 1000 m2 obebyggt med aktuell utformning (uppskattat från
situationsplan)

5 % inomhus

60

55

Påverkan mot simhall och garage på avstånd > 14 meter
ca 2200 m2 simhall och 100 m2 garage (uppskattat från
situationsplan)

50 % utomhus

60

55

Påverkan mot obebyggda delar inom planområdet
ca 1000 m2 obebyggt med aktuell utformning (uppskattat från
situationsplan)

Tankbil

Liten jetflamma

Liten
gasmolnsexplosion

Medelstor jetflamma

Medelstor
gasmolnsexplosion

Stor jetflamma

Påverkan mot all planerad bebyggelse inom planområdet,
ca
5600 m2 simhall (11600 BTA), ca 3000 m2 garage(9000 BTA)
5 % inomhus

215

185

Påverkan på småindustri på motstående sida Bergtorpsvägen
ca 1000 m2
Påverkan på bostäder motstående sida Roslagsbanan
ca 500 m2 (uppskattat från situationsplan, ca 50 % av berörd
yta på avstånd > 25 meter upp till 150 meter).

Stor
gasmolnsexplosion

50 % utomhus

215

185

Påverkan inom och utom planområdet inom studerat område,
berörd yta 215*150 reducerat med ytor med byggnader enligt
ovan
ca 21 400 m2 (ingen reduktion för vägbana/spårområde). Inom
planområdet ca 11000 m2.
Påverkan mot all planerad bebyggelse inom planområdet,
11600 m2 BTA simhall, ca 9000 m2 BTA garage

5 % inomhus

440

220

BLEVE

Påverkan mot all bebyggelse i studerad omgivning undantaget
skola. ca 2300 m2 kontor (8600 BTA), 6250 m2
småindustri/förråd/vård (9750 BTA), handel 500 m2 (BTA),
Påverkan på bostäder motstående sida Roslagsbanan
ca 4300 m2 (uppskattat från situationsplan, ca 50 % av berörd
yta på avstånd > 25 meter upp till 150 meter).

50 % utomhus
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ovan totalt ca 52 700 m2 (ingen reduktion för
vägbana/spårområde) varav 15 000 m2 inom planområdet.
Gasflaskor
5 % inomhus

24

24

Påverkan simhall på avstånd > 14 meter
240 m2

50 % utomhus

24

24

Påverkan mot planområdet till ett avstånd av 14 meter från väg
336 m2

5 % inomhus

85

45

Påverkan simhall och garage på avstånd > 14 meter
ca 1500 m2 simhall och 100 m2 garage med aktuell utformning
(uppskattat från situationsplan)

50 % utomhus

85

45

Påverkan mot obebyggda delar inom planområdet
ca 2300 m2 obebyggt med aktuell utformning (uppskattat från
situationsplan)

5 % inomhus

55

55

Påverkan simhall på avstånd > 14 meter
ca 2000 m2 simhall med aktuell utformning (uppskattat från
situationsplan)

50 % utomhus

55

55

Påverkan mot obebyggda delar inom planområdet
ca 1200 m2 obebyggt med aktuell utformning (uppskattat från
situationsplan)

5 % inomhus

95

60

Påverkan simhall och garage på avstånd > 14 meter
ca 2500 m2 simhall och 400 m2 garage med aktuell utformning
(uppskattat från situationsplan)

50 % utomhus

95

60

Påverkan mot obebyggda delar inom planområdet
ca 3000 m2 obebyggt med aktuell utformning (uppskattat från
situationsplan)

5 % inomhus

30

15

Påverkan simhall på avstånd > 14 meter

50 % utomhus

30

15

Påverkan mot planområdet till ett avstånd av 14 meter från väg
420 m2

Liten jetflamma

Liten
gasmolnsexplosion

Stor jetflamma

Stor
gasmolnsexplosion

Exploderande
gasflaskor

ca 30 m2

I Tabell 2.3 redovisas uppskattat antal omkomna (utifrån förutsättningarna i avsnitt 1.1) inom
det studerade området med ny bebyggelse inom planområdet respektive omgivningen, med
respektive utan utbyggnad av Galoppfältet.
Tabell 2.3 Beräknade konsekvenser – antal omkomna, för skadescenarier vid transport av brännbara gaser.
Skadescenario

Sannolikhet att
omkomma

Antal omkomna
Inom
planområdet

Totalt

Omgivning
Utan
utbyggnad
Galoppfältet

Med
utbyggnad
Galoppfältet

Tankbil
5 % inomhus

0

0

0

0

50 % utomhus

<1

0

0

<1

5 % inomhus

<1

0

0

<1

50 % utomhus

<1

0

0

<1

5 % inomhus

<1

0

0

<1

50 % utomhus

<1

0

0

<1

Liten jetflamma
Liten
gasmolnsexplosion
Medelstor jetflamma
Medelstor
gasmolnsexplosion

5 % inomhus

8

0

0

8

50 % utomhus

3

0

0

3

Stor jetflamma

5 % inomhus

7

0

0

7
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Stor
gasmolnsexplosion

50 % utomhus

3

0

0

3

5 % inomhus

14

3

3

17/17

50 % utomhus

28

26

26

54/54

5 % inomhus

14

60

67

74/81

50 % utomhus

38

94

94

132/132

5 % inomhus

<1

0

0

<1

50 % utomhus

<1

0

0

<1

5 % inomhus

5

0

0

5

50 % utomhus

6

0

0

6

5 % inomhus

6

0

0

6

50 % utomhus

3

0

0

3

5 % inomhus

8

0

0

8

50 % utomhus

8

0

0

8

5 % inomhus

<1

0

0

<1

50 % utomhus

1

0

0

1

BLEVE
Gasflaskor
Liten jetflamma
Liten
gasmolnsexplosion
Stor jetflamma
Stor
gasmolnsexplosion
Exploderande
gasflaskor

2.2

KLASS 3. BRANDFARLIGA VÄTSKOR

2.2.1

Metodik

För denna farligt godsklass utgörs skadescenarierna av att tankbilen skadas så allvarligt att
vätska läcker ut och sedan antänds. Enligt bilaga A kan även en tankbilsbrand uppstå. Vid
beräkning av konsekvensen av en farligt godsolycka med brandfarlig vätska antas tankbilen
transportera bensin.
Pölbrand: Beroende på utsläppstorleken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas
vilket leder till olika mängder värmestrålning. Konsekvensberäkningar utförs för följande
pölbrandscenarier:
•

Liten pölbrand:

50 m2

•

Medelstor pölbrand:

200 m2

•

Stor pölbrand:

400 m2

Konsekvensberäkningarna utgår generellt från cirkulära pölbränder, d.v.s. en jämn utbredning
av utsläppet runt olycksplatsen. Detta innebär att utsläppet förväntas spridas obehindrat i alla
riktningar kring olycksplatsen, även mot det studerade planområdet, vilket ger en hög
strålningsnivå. I försök har det dock påvisats att pölens utbredning är kraftigt beroende av
vägens utformning och lutningar /5/. Det krävs relativt små lutningar och nivåskillnader för att
vätskan ska forma rännilar eller ansamlingar i lågpunkter m.m. Utmed Stora Marknadsvägen
finns det på delar av sträckan ingen kantsten som hindrar ett utsläpp att sprida sig mot
planområdet. Utmed Bergtorpsvägen finns kantsten samtidigt som marken sluttar kraftigt ner
mot viadukten under järnvägen och ett utsläpp kommer att troligen att ansamlas i lågpunkten

/5/

Konsekvenser vid tankbilsolycka med bensin i Stockholms innerstad, Stockholms brandförsvar,
1998
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där. I enlighet med tidigare görs beräkningar där olyckan bedöms innebära så stor konsekvens
som möjligt för den planerade bebyggelsen vilket är utmed Stora Marknadsvägen.
Tankbilsbrand: Detta skadescenario kan innebära en maximal brandeffekt på ca 300 MW /6/.
Detta antas grovt motsvara brandeffekten för en stor pölbrand. Det utförs därför inga separata
strålningsberäkningar för tankbilsbrand, utan konsekvensberäkningarna kommer att utgå från
ovanstående strålningsberäkningar.
Beräkningarna av den infallande värmestrålning som analyserade området utsätts för i
händelse av olycka med påföljande brand genomförs med handberäkningar:
Brandeffekt (Q) – Brandeffekten beräknas utifrån pölarean och ansätts till att 1 MW genereras
per kvadratmeter pölarea /7/.
Flamhöjd (HF) – Flamhöjden (m) kan beräknas som funktion av brandeffekten och
2/5
− 1,02 D
pöldiametern (D) enligt följande ekvation /8/: H f = 0.23 ⋅ Q&
Ovanstående förhållande mellan brandeffekt och pölarea innebär att flamhöjden grovt kan
uppskattas till HF = D /7/.
Utfallande strålning (I0) – Den utfallande strålningen (kW/m2) är beroende av pölbrandens
diameter. Upp till en viss pölstorlek ökar strålningen från flamman, men efter en viss nivå
minskar effektiviteten i förbränningen med påföljd att rökutvecklingen tilltar och
temperaturen i flamzonen sjunker. En del av värmestrålningen absorberas därmed i
omgivande rök, vilket innebär att den utfallande strålningen sjunker med ökande värde på
pölbrandens storlek. Den utfallande strålningen kan beräknas med följande ekvation /9/:

I 0 = 58 ⋅10 −0 ,00823⋅D
Synfaktor (F) – Synfaktorn (–) anger hur stor andel av den utfallande strålningen som når en
mottagande punkt eller yta (se Figur 2.1). Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är
rektangulär så att flammans diameter är lika stor i toppen som i botten. Detta är ett
konservativt antagande då branden i själva verket normalt smalnar av väsentligt upptill.
Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion
som beräknas enligt /10/: F1, 2 = FA1, 2 + FB1, 2 + FC1, 2 + FD1, 2
där FA1,2 , FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas enligt följande:

FA1, 2 =

cos Θ1 cos Θ 2
⋅ dA1 där
πd 2
0

A1

∫

θ1 = θ2 = infallande vinkel (d.v.s. 0) och A1 = L1 x L2 enligt Figur 2.1.

/6/

Fire and Smoke Control in Road Tunnels, PIARC Committee of Road Tunnels, 1999

/7/

Brandskyddshandboken, Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund,
2005

/8/

Enclosure Fire Dynamics, Karlsson & Quintiere, 2000

/9/

Radiation from large pool fires, Journal of Fire Protection Engineering, 1 (4), pp 141-150,
Shokri & Beyler, 1989

/10/ An Introduction to Fire Dynamics – second edition, Drysdale, University of Edinburgh, UK
1999
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Figur 2.1 Synfaktor

Ovanstående ekvation kan omvandlas till följande ekvation för beräkning av respektive ytas (A,
B, C och D) synfaktor /11/:

FA12 =
X =

1
2π

 X
Y
Y
X

tan −1
+
tan −1

2
1+ X 2
1+ Y 2
1+ Y 2
 1+ X


 där



L1
L
och Y = 2 enligt Figur 2.1.
d
d

Infallande strålning (I) – Den från branden infallande värmestrålningen (kW/m2) som når
omgivningen minskar med avståndet från branden och beräknas genom: I = F × I 0
Med hjälp av ovanstående samband och förutsättningar har brandeffekten, brandens diameter
och flamhöjden beräknats för de olika pölbrandscenarierna (se Tabell 2.4).
Tabell 2.4 Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd samt utfallande värmestrålning.
Brinnande yta
AF (m2)

Utvecklad
effekt Q (kW)

Brandens
diameter Df (m)

Flamhöjd
Hf (m)

Utfallande
strålning
I0 (kW/m2)

Liten pölbrand

50

50 000

8,0

8,0

49,8

Medelstor pölbrand

200

200 000

16,0

16,0

42,8

Stor pölbrand /
Tankbilsbrand

400

400 000

22,6

22,6

37,7

Scenario

/11/

Thermal Radiation Heat Transfer, 3rd ed., Seigel & Howell, USA 1992
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Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i Tabell 2.5. Strålningen har beräknats
på halva flammans höjd. I strålningsberäkningarna används konservativt ett värde på den
utfallande strålningen på 60 kW/m2 för samtliga brandscenarier.
Tabell 2.5 Beräkning av strålning och synfaktor på halva flammans höjd för olika avstånd från pölbranden.
Avstånd (m)

Liten pölbrand

Medelstor pölbrand

Stor pölbrand /
Tankbilsbrand

F1,2

qr′′

F1,2

qr′′

F1,2

qr′′

5

0,44

26,6

0,76

45,5

0,86

51,7

10

0,17

10,0

0,44

26,6

0,61

36,7

15

0,08

4,9

0,26

15,8

0,41

24,9

20

0,05

2,9

0,17

10,0

0,29

17,1

25

0,03

1,9

0,11

6,9

0,20

12,3

30

0,02

1,3

0,08

4,9

0,15

9,1

35

0,02

1,0

0,06

3,7

0,12

7,0

40

0,01

0,7

0,05

2,9

0,09

5,5

45

0,01

0,6

0,04

2,3

0,07

4,4

50

0,01

0,5

0,03

1,9

0,06

3,6

I Figur 2.2 redovisas den infallande strålningen som funktion av avståndet från branden. I
figuren beaktas även pölens radie, vilket ej beaktas i de avstånd som anges i Tabell 2.5 som
utgår från flammans kant.

Figur 2.2 Infallande strålning som funktion av avståndet från pölbrand inkl. pölradie

2.2.2

Bedömningskriterier

Hur hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess
varaktighet. Detsamma gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända
olika byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada.
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Sannolikheten för att personer som befinner sig inomhus omkommer bedöms utifrån den
strålningsnivå som uppskattas vara kritisk med avseende på brandspridning in i byggnaden.
Den kritiska värmestrålningen ansätts till 15 kW/m2 om inga byggnadstekniska åtgärder
beaktas, vilket motsvarar det kriterium som anges i BBRAD 3 /12/ avseende brandspridning
mellan byggnader. Dock bedöms det inte vara troligt att samtliga personer som befinner sig i
en utsatt byggnad omkommer till följd av att en utvändig brand sprids in i byggnaden. Mycket
grovt uppskattas det att 5 % av de personer som befinner sig inomhus inom det område kring
pölbranden där strålningsnivån överstiger 15 kW/m2 omkommer.
En oskyddad person utomhus som upptäcker en större brand försöker med stor sannolikhet
sätta sig i säkerhet. Tiden för varseblivning samt beslut och reaktion innebär dock att personen
kan utsättas för värmestrålning under en kortare stund innan hen reagerar. Sannolikheten för
att oskyddade personer utomhus omkommer bedöms utifrån uppgifter avseende effekten av
olika strålningsnivåer beroende på varaktighet /4, 7/. Outhärdlig smärta kan uppnås vid
mycket kortvarig bestrålning (< 5-10 sekunder) med strålningsnivåer över 20 kW/m2. Vid
bestrålning under 1 minut innebär denna strålningsnivå även mycket hög sannolikhet för andra
gradens brännskada. Nedan redovisas uppskattad andel omkomna beroende på strålningsnivå
för personer som befinner sig utomhus:
•

10 kW/m2:

< 5 % sannolikhet att omkomma

•

20 kW/m2:

15 % sannolikhet att omkomma

•

> 40 kW/m2:

100 % sannolikhet att omkomma

2.2.3

Resultat

I Tabell 2.6 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario utifrån Figur 2.2 ovan samt
en kommentar om scenariot påverkar aktuellt område eller inte samt hur stort skadeområdet
är. Om ej annat anges avser skadeområdet endast yta, det vill säga beaktar inte våningsantal,
detta hanteras dock i Tabell 2.7 där det uppskattade antalet omkomna redovisas.
Tabell 2.6 Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av brandfarliga vätskor.
Skadescenario

Sannolikhet att
omkomma

Skadeavstånd
(meter)

5 % inomhus

11

100 % utomhus

6

15 % utomhus

9

5 % utomhus

13

5 % inomhus

22

100 % utomhus

13

15 % utomhus

19

5 % utomhus

25

5 % inomhus

30

100 % utomhus

18

Liten pölbrand

Medelstor pölbrand

Stor pölbrand

/12/

Kommentar
Ingen påverkan inom eller utanför
planområdet
Påverkan inom obebyggda ytor inom
planområdet ca 36 m2
Påverkan inom obebyggda ytor inom
planområdet ca 81 m2
Påverkan inom obebyggda ytor inom
planområdet ca 169 m2
Påverkan på simhall på avstånd > 14 meter
ca 176 m2
Påverkan inom obebyggda ytor inom
planområdet ca 169 m2
Påverkan inom obebyggda ytor på avstånd <
14 meter ca 266 m2
Påverkan inom obebyggda ytor på avstånd <
14 meter ca 350 m2
Påverkan på simhall på avstånd > 14 meter
ca 480 m2
Påverkan inom obebyggda ytor på avstånd <
14 meter ca 252 m2

BBRAD 3 – Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av
byggnaders brandskydd, BFS 2013:12; Boverket 2013
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15 % utomhus

27

5 % utomhus

35

5 % inomhus

20

100 % utomhus

7

15 % utomhus

10

5 % utomhus

25

Tankbilsbrand

Påverkan inom obebyggda ytor på avstånd <
14 meter ca 351 m2
Påverkan inom obebyggda ytor på avstånd <
14 meter mot byggnad samt mot entré ca
595 m2
Påverkan på simhall på avstånd > 14 meter
ca 84 m2
Påverkan inom obebyggda ytor inom
planområdet ca 49 m2
Påverkan inom obebyggda ytor på avstånd <
14 meter ca 100 m2
Påverkan inom obebyggda ytor på avstånd <
14 meter ca 350 m2

I Tabell 2.7 redovisas uppskattat antal omkomna (utifrån förutsättningarna i avsnitt 1.1) inom
det studerade området med ny bebyggelse inom planområdet respektive omgivningen, med
respektive utan utbyggnad av Galoppfältet.
Tabell 2.7 Beräknade konsekvenser - antal omkomna, för skadescenarier vid transport av brandfarliga vätskor
Skadescenario

Sannolikhet att
omkomma

Antal omkomna
Inom
planområdet

Omgivning

Totalt

Utan utbyggnad
Galoppfältet

Med utbyggnad
Galoppfältet

5 % inomhus

0

0

0

0

100 % utomhus

<1

0

0

<1

15 % utomhus

<1

0

0

<1

5 % utomhus

<1

0

5 % inomhus

<1

0

0

<1

100 % utomhus

<1

0

0

<1

15 % utomhus

<1

0

0

<1

5 % utomhus

<1

0

0

<1

5 % inomhus

1

0

0

1

100 % utomhus

1

0

0

1

15 % utomhus

<1

0

0

<1

5 % utomhus

<1

0

0

<1

5 % inomhus

<1

0

0

<1

100 % utomhus

<1

0

0

<1

15 % utomhus

<1

0

0

<1

5 % utomhus

<1

0

0

<1

Liten pölbrand
<1

Medelstor pölbrand

Stor pölbrand

Tankbilsbrand

3
3.1

KÄNSLIGHETSANALYS
FÖRÄNDRAT TRANSPORTANTAL

Denna del av känslighetsanalysen påverkar inte konsekvensberäkningarna.
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1

INLEDNING

Observera att beräkningar och bilagor inte uppdaterats utifrån senaste utformning som
redovisas i huvudrapporten, detta då förändringarna bedöms ha mycket liten påverkan på
risknivån för området. Avstånd till byggnad från Stora Marknadsvägen har i aktuellt förslag
ökat från ca 14 till 19 meter, dock innebär ett eventuellt svängkörfält mot Stora
Bergtorpsvägen att avståndet åter kan bli ca 15 meter.
I denna bilaga beräknas den sammanvägda risken (frekvens x konsekvens) för de olycksrisker
förknippade med farligt gods som bedömts kunna påverka risknivån för ny bebyggelse inom
det studerade planområdet. Den sammanvägda risken kommer att redovisas med riskmåtten
individrisk respektive samhällsrisk. Riskberäkningar utförs endast för transporter av farligt
gods, avseende olycksrisker förknippade med hantering av fordonsgas vid Statoil Täby Galopp
utförs endast en kvalitativ konsekvensbedömning, se huvudrapporten.
Risberäkningarna kommer att utföras för dimensionerande trafiksiffror för år 2030 vilket
innebär en utbyggnad av Galoppfältet. I beräkning av samhällsrisken och förväntat antal
omkomna utförs beräkningar utan respektive med utbyggnad av Galoppfältet.

2
2.1

BERÄKNING AV INDIVIDRISK
METODIK

Den platsspecifika individrisken redovisas i form av individriskprofiler som anger den
avståndsberoende frekvensen för att en fiktiv person ska omkomma till följd av en negativ
exponering från de studerade riskkällorna.
Individrisken beräknas som den kumulativa frekvensen för att omkomma på ett specifikt
avstånd från riskkällan. Detta innebär att på en punkt t.ex. 100 meter från riskkällan så är
individrisken densamma som frekvensen för alla skadescenarier med ett skadeområde > 100
meter.
Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en olycka
antas inträffa och dels skadeområdets utbredning:
1. De konsekvensberäkningar som redovisas i bilaga B visar att andelen personer inom
skadeområdet som bedöms omkomna minskar med avståndet från riskkällan. Detta
innebär även att sannolikheten för att den fiktiva personen som studeras vid beräkning
av individrisk omkommer också minskar med avståndet för respektive skadescenario.
Med avseende på respektive skadescenario reduceras därför individrisken för olika
avståndsnivåer enligt konsekvensberäkningarna.
2. De beräknade skadeområden för olycksscenarierna skiljer sig i förhållande till den
vägsträcka som studeras (1 000 m). Detta innebär att det inte är givet att en person
som befinner sig inom kritiskt område i planområdet omkommer om en olycka
inträffar på den aktuella sträckan. För skadescenarier med mycket stort skadeområde
kan fallet vara det motsatta, d.v.s. personer inom planområdet kan omkomma även
om olyckan inträffar utanför den studerade sträckan.
3. För att ta hänsyn till detta reduceras frekvensen beroende på skadeområdets
utbredning. Grovt antas att ett scenario kan påverka en så stor andel av den studerade
sträckan som scenariots skadeområde i båda riktningar utgör. Exempelvis innebär
detta för ett olycksscenario med beräknat skadeområde ca 100 meter att frekvensen
multipliceras med 0,2 för en 1 km lång vägsträcka.
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4. För vissa olycksscenarier förknippade med brännbara gaser blir skadeområdet inte
cirkulärt. Detta innebär i sin tur att det inte är givet att en person som befinner sig
inom det kritiska området omkommer. För dessa scenarier reduceras frekvensen
ytterligare med avseende på gasplymens spridningsvinkel.
5. Riskberäkningarna utgår från att en olycka inträffar där konsekvensen blir som störst
för den aktuella bebyggelsen, det vill säga från vägkant på närmaste körbana. Någon
reduktion görs inte för eventuella olyckor på vägbanor på längre avstånd.

2.2

BEDÖMNINGSKRITERIER

Den beräknade individrisken kommer att värderas utifrån de kriterier för acceptans av risk som
redovisas i Värdering av risk /1/, se avsnitt 5.3 i huvudrapporten. Riskkriterierna redovisas
även i nedanstående figurer.

2.3

RESULTAT

I Figur 2.1 redovisas individrisken utomhus för det studerade planområdet och dess omgivning
som funktion av avståndet till Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. Riskprofilen som
redovisas gäller för obebyggd mark där ingen hänsyn tas till eventuella konsekvensreducerande effekter av exempelvis framförliggande bebyggelse. Avståndet utgår från vägkant
på närmaste körbana och individrisken redovisas för dimensionerande trafiksiffror för
prognosåret 2030.

Figur 2.1 Individrisk för person utomhus inom planområdet Tibble 8:16 som funktion av avståndet från Stora
Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. (Observera att frekvensen redovisas med logaritmisk skala.)

I bilaga B beräknas även skadeområden med avseende på personer som vistas inomhus. Dessa
konsekvensberäkningar utgår från förutsatt byggnadsutformning inom det studerade området.
För aktuella olycksscenarier (olycka med brännbar gas och brandfarliga vätskor) har
bebyggelsen en reducerande effekt på skadeavstånd och sannolikheten att omkomma.

/1/

Värdering av risk, Statens räddningsverk, Det Norske Veritas, 1997
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I Figur 2.2 redovisas individrisken inomhus för det studerade planområdet och dess omgivning.
I Figur 2.2 markeras även avståndet mellan den närmaste körbanan och närmaste bebyggelse
med aktuell utformning av inom planområdet.
Avståndet utgår från vägkant på närmaste körbana och individrisken redovisas för
dimensionerande trafiksiffror för prognosåret 2030.

Avstånd till närmaste
byggnad inom planområdet

Figur 2.2 Individrisk för person inomhus inom planområdet Tibble 8:16 som funktion av avståndet från Stora
Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. (Observera att frekvensen redovisas med logaritmisk skala.)

3

BERÄKNING AV SAMHÄLLSRISK

3.1

METODIK

Samhällsrisknivån presenteras som en F/N-kurva, vilket anger den kumulativa frekvensen för
N, eller fler än N, antal omkomna inom det studerade området till följd av en negativ
exponering av den studerade riskkällan. I bilaga B redovisas omfattningen av det studerade
området, vilket omfattar både det aktuella planområdet Tibble 8:16 samt kringliggande
bebyggelse inom 150 meter från Stora Marknadsvägen/Bergtorpsvägen. Samhällsrisken har
beräknats både med och utan utbyggnation av Galoppfältet på motsatt sida Roslagsbanan.
Det finns ett flertal olika parametrar som påverkar samhällsrisken, framförallt med avseende
på konsekvensernas storlek vid händelse av en olycka. Enligt bilaga B har
konsekvensberäkningarna genomförts konservativt med avseende på den nya bebyggelsen:
•

Respektive skadescenario antas bl.a. inträffa där det medför så stora konsekvenser
som möjligt för det aktuella planområdet, vilket innebär på Stora Marknadsvägen i
anslutning till rondellen mot Bergtorpsvägen. Vid sammanställningen av
samhällsrisken för den studerade vägssträckan antas att dessa konsekvenser kan
inträffa oavsett var på sträckan som olyckan inträffar. Detta är ett mycket konservativt
antagande som säkerställer att risknivån för det aktuella planområdet inte
underskattas med hänsyn till kringliggande bebyggelse.
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3.2

•

Vidare antas respektive skadescenario inträffa då personantalet inom det studerade
området är som störst, vilket innebär största möjliga konsekvenser. Vid sammanställningen av samhällsrisken antas att dessa konsekvenser uppstår oavsett vilken tid
på dygnet eller året som olyckan inträffar. Även detta innebär en konservativ skattning
av samhällsrisken.

•

Enligt avsnitt 2.1 så blir skadeområdet för vissa skadescenarier förknippade med gaser
inte cirkulära. Konsekvensberäkningarna för dessa scenarier har genomförts för
förutsättningar som medför så stora konsekvenser som möjligt för det aktuella
planområdet, d.v.s. skadeområdet är riktat mot planområdet. Vid sammanställningen
av samhällsrisken antas dessa konsekvenser uppstår oavsett riktningen på utsläppet,
vilket innebär en konservativ skattning av samhällsrisken med avseende på bidraget
från planområdet.

BEDÖMNINGSKRITERIER

Den beräknade samhällsrisken kommer att värderas utifrån de kriterier för acceptans av risk
som redovisas i Värdering av risk /1/, se avsnitt 5.3 i huvudrapporten. Riskkriterierna redovisas
även i nedanstående figurer.

3.3

RESULTAT

I Figur 3.1 redovisas den beräknade samhällsrisken inom det studerade området, vilket
omfattar både aktuellt planområde samt omgivande bebyggelse inom 150 meter från vägen.
I figuren redovisas samhällsrisken dels med respektive utan utbyggnad av Galoppfältet.
Samhällsrisken beräknas endast för prognosåret år 2030.

Figur 3.1 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
frekvensen redovisas med logaritmisk skala.)
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4

KÄNSLIGHETSANALYS

Med hänsyn till osäkerheter i det statistiska underlaget upprättas en känslighetsanalys som
beaktar förändringar i antalet transporter av farligt gods. En känslighetsanalys kan också
omfatta transporter av andra typer av ämnen som inte förekommer i nuläget. Detta görs dock
inte då sannolikheten för att stora mängder av andra farliga ämnen kommer att transporteras
på aktuell del av vägen i framtiden bedöms som mycket liten.
Känslighetsanalysen innebär att antalet transporter med farligt gods på de studerade vägarna
ökas med en faktor 10, övriga förutsättningar avseende fördelning mellan olika klasser och
konsekvenser är lika tidigare.

4.1

KÄNSLIGHETSANALYS – INDIVIDRISK, FÖRÄNDRAT TRANSPORTANTAL

I Figur 4.1 och Figur 4.2 redovisas individrisken utomhus respektive inomhus för den
känslighetsanalys som har utförts avseende en ökning av antalet farligt godstransporter med
en faktor 10.

Figur 4.1 Känslighetsanalys individrisk utomhus - antal transporter x10
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Avstånd till närmaste
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Figur 4.2 Känslighetsanalys individrisk inomhus - antal transporter x10

4.2

KÄNSLIGHETSANALYS – SAMHÄLLSRISK, FÖRÄNDRAT
TRANSPORTANTAL

I Figur 4.3 redovisas samhällsrisken för den känslighetsanalys som har utförts avseende en
ökning av antalet farligt godstransporter med en faktor 10.

Figur 4.3 Känslighetsanalys – Samhällsrisk antal transporter x10
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