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Sammanfattning
I Täby kommun, Stockholms län planeras för utvidgning av Arninge handelsområde. En del av
området omfattar kv Tumstocken 6 och 9. Föreliggande planförslag innebär att användning av
planområdet ändras till centrumverksamhet. Inom området planeras för en ny byggnad med
livsmedelsbutik, en tillbyggnad av butiken Granngården samt parkeringsgarage.
Eftersom planområdet angränsar till Arningevägen som är primär transportled för farligt gods,
en bensinstation (Circle K) samt Kundvägen där det passerar transporter till två närliggande
bensinstationer ställs det krav på att riskerna i anslutning till området analyseras. Syftet med
analysen är att utvärdera lämpligheten med planförslaget och vilken hänsyn man behöver ta
till identifierade risker. Riskanalysen omfattar endast plötsliga och oväntade olyckor med akuta
konsekvenser för liv och hälsa hos människor som vistas inom det aktuella området.
Möjliga olyckshändelser har efter riskinventering identifierats och en grov bedömning av
risknivån har gjorts. Följande olycksscenarier har bedömts kunna påverka människor och
byggnader inom planområdet:
•

Stort utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2) på Arningevägen

•

Stort utsläpp och antändning av brandfarlig vätska (klass 3) på Arningevägen eller
Kundvägen

För dessa olycksscenarier har en detaljerad analys gjorts för att kunna precisera behov och om
omfattning av riskreducerande åtgärder. Genom att kvantitativt bestämma frekvens och
konsekvens för scenarierna har riskmåtten individrisk och samhällsrisk beräknats och en
värdering gentemot uppställda riskkriterier genomförts.
Resultatet av den detaljerade analysen visar att risknivån ligger inom det område där man ska
man sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, det vill säga kostnaderna för
riskreducerande åtgärder ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som
erhålls. För att sänka risknivån till en för området helt acceptabel risknivå ges följande förslag
på riskreducerande åtgärder:
1.

Ny bebyggelse placeras så att avståndet är minst 25 meter till Arningevägen.

2.

Området mellan planerad bebyggelse och Arningevägen ska utformas så att de inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempelvis bör inte uteserveringar och lekplatser
placeras i detta område.

3.

Området mellan planerad bebyggelse och Kundvägen ska utformas så att stadigvarande
vistelse inte uppmuntras inom 25 meter från vägen. Detta gäller delen av Kundvägen
från Arningevägen till och med rondellen vid Saluvägen.

4.

Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en
utrymningsväg som mynnar bort från Arningevägen respektive Kundvägen. Entréer till
Tumstocken 6 ska placeras bort från Arningevägen.

5.

Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg sida,
d.v.s. bort från Arningevägen respektive Kundvägen alternativt på byggnadens tak.

6.

a. Arningevägen bör förses med vägräcke för att, i kombination med befintlig kantsten,
reducera risken för spridning av brandfarlig vätska mot planområdet och därmed minska
risken för brandspridning in i byggnaden.
b. En alternativ lösning är att utforma fasad som vetter mot Arningevägen i obrännbart
material samt med fönster i lägst härdat och/eller laminerat glas som klarar
uppvärmning till 300°C under ca 30 minuter.
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7.

Delar av Kundvägen mellan rondellerna vid Arningevägen och Saluvägen bör förses med
mittbarriär för att reducera risken för brandspridning in i byggnaden till följd av en
pölbrand på Kundvägens bortre körbana.*

Slutsatsen av analysen är att vi anser att planen kan genomföras enligt analyserat förslag
under förutsättning att ovanstående åtgärder vidtas för att minska konsekvenserna av
utsläpp och antändning av brännbar gas och vätska på Arningevägen och Kundvägen.
*

Åtgärd för att reducera risken för brandspridning in i byggnaden vid pölbrand på
Kundvägen är dock endast aktuell om bensinstationerna som får transporter via denna
väg blir kvar.
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1.

Inledning

1.1

Bakgrund

I Täby kommun, Stockholms län planeras för utvidgning av Arninge handelsområde. En del av
området omfattar kvarteren Tumstocken 6 och 9 där användningen nu är tänkt att ändras till
centrumverksamhet.
Tumstocken 6 angränsar mot Arningevägen som utgör primär transportled för farligt gods.
Dessutom har det identifierats tre bensinstationer i områdets närhet. Transporter till två av
dessa bensinstationer passerar både Tumstocken 6 och 9 på Kundvägen.
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 trafiken på Arningevägen (väg 264) samt
verksamheten inom närliggande bensinstationer ska undersökas vid ny planläggning inom
handelsområdet. Brandskyddslaget har fått i uppdrag att studera och analysera
förekommande risker inom det aktuella planområdets närhet.

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.
Riskanalysen utgör beslutsunderlag i planprocessen och biläggs övriga handlingar.

1.3

Metod och underlag

Inledningsvis görs en inventering av riskobjekt som kan påverka det aktuella området. Utifrån
denna identifieras möjliga olyckor. För identifierade olyckor görs sedan en kvalitativ
bedömning (grovanalys) av sannolikheten för att händelsen ska inträffa och möjlig konsekvens
av händelsen. Den kvalitativa bedömningen jämförs med uppställda riskkriterier och en
värdering av risknivån görs. Rekommendationer för den fortsatta planeringen föreslås utifrån
resultatet av grovanalysen.
För scenarier med bedömt hög risk görs en kvantitativ (fördjupad) analys. Resultatet av denna
jämförs med uppställda kriterier för acceptans av risker. Om risknivån är hög föreslås
säkerhetshöjande åtgärder med syfte att uppnå en acceptabel säkerhet.

1.4

Revideringar

Denna utgåva av riskanalysen har reviderats gentemot föregående version av handlingen.
Riskanalysen omfattar nu även Tumstocken 9 då ICA även planerar att bebygga den.
Stycken som har reviderats är markerade med ett streck i marginalen.

1.5

Omfattning

Riskanalysen omfattar kvarteren Tumstocken 6 och 9 i Täby kommun. Området avgränsas i
sydväst av Arningevägen, i sydöst av Kundvägen, i nordväst av befintlig småindustri och handel
och i nordöst av Hantverkargatan.
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade olyckor med akuta konsekvenser för liv hos
människor som vistas inom det aktuella området. I analysen har hänsyn inte tagits till
långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen eller buller.
Trafikanter på omgivande vägar omfattas inte av analysen.
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1.6

Internkontroll

Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar
som gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Signatur i kolumnen för
internkontroll på sidan 2 bekräftar kontrollen.

2.

Lagstiftning och riktlinjer

2.1

Riskhänsyn vid fysisk planering

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).
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 /1/. 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.
I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen riktlinjer för skyddsavstånd till olika verksamheter.
Dessa rekommendationer redovisas i figur 1.1.
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Rekommenderad markanvändning inom respektive zon
Zon A

Zon B

Zon C

G Drivmedelsförsörjning
(obemannad)
L Odling och djurhållning
P Parkering (ytparkering)
T Trafik

E
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D
H
O
R
S

J
K
N
P
Z

Tekniska anläggningar
Drivmedelsförsörjning
(bemannad)
Industri
Kontor
Friluftsliv och camping
Parkering
(övrig parkering)
Verksamheter

Bostäder
Centrum
Vård
Detaljhandel
Tillfällig vistelse
Besöksanläggningar
Skola

Figur 1.1. Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning /1/.
Avstånden i figuren mäts från närmaste vägkant respektive närmaste spårmitt.
Länsstyrelsen anger i sina riktlinjer generellt att skyddsavstånd är att föredra framför andra
skyddsåtgärder. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid konsekvensen av en
olycka än frekvensen av olyckan.
För ny bebyggelse inom redovisade skyddsavstånd behöver en riskutredning göras som
undersöker om planförslaget är lämpligt och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs.
Intill primära transportleder för farligt gods rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 25
meter. Åtgärder ska vidtas inom 30 meter från vägen.
Rekommendationen är även vid sekundära transportleder att 25 meter ska lämnas
bebyggelsefritt. Avsteg kan dock vara möjligt i särskilda fall.
För ny bebyggelse intill bensinstationer gäller Länsstyrelsens riktlinjer från 2000 /2/. Dessa
innebär att 25 meter närmast bensinstationen bör lämnas bebyggelsefritt. Tät
kontorsbebyggelse kan placeras på 25 meters avstånd och sammanhållen bostadsbebyggelse
eller personintensiv verksamhet kan tillåtas på 50 meters avstånd.

2.2

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.
Exempelvis så ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut föreskrifter för
hantering av olika brandfarliga och explosiva ämnen.
Vidare hanterar Lag (2003:778) om skydd mot olyckor olika verksamheters ansvar för att
upprätthålla ett tillfredsställande skydd mot olyckor. En konsekvens av denna lag 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. Sådana verksamheter är
ålagda att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor, och de är också skyldiga att analysera olycksrisker och påverkan på närområdet.

2.3

Principer för riskvärdering

Generellt vid bedömning av huruvida en risk kan accepteras eller ej bör hänsyn tas till vissa
faktorer. Exempelvis bör riskkällans nytta vägas in, liksom vilken som är den exponerade
gruppen samt huruvida potential för katastrofer föreligger. De principer som vanligen anges är:
1.

Principen om undvikande av katastrofer
Risker bör hellre realiseras i olyckor med begränsade konsekvenser som kan hanteras av
tillgängliga beredskapsresurser än i katastrofer.
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2.

Fördelningsprincipen
Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som
verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper inte bör
utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för dem.

3.

Rimlighetsprincipen
En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan undvikas. Detta
innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan elimineras eller
reduceras alltid skall åtgärdas (oavsett risknivå).

4.

Proportionalitetsprincipen
De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora jämfört
med de fördelar (intäkter, produkter och tjänster, etc) som verksamheten medför.

Dessa principer indikerar att hänsyn bör tas till kostnader för säkerhetshöjande åtgärder, att
en riskkällas nytta skall vägas in samt att olika värderingar kan göras beroende på om den
exponerade gruppen har en personlig nytta av riskkällan eller ej. Vidare skall risker ej
accepteras om de på ett enkelt tekniskt och icke kostsamt sätt kan undvikas. Dessutom skall
åtgärder vidtas för att undvika stora konsekvensutfall i större utsträckning än för mindre
konsekvensutfall.

3.

Riskanalysmetodik

3.1

Riskinventering

En inventering av risker i anslutning till det aktuella området genomförs som ett första steg i
analysen. En noggrann identifiering av tänkbara riskkällor utgör grunden för fortsatt analys. Ett
brett spektrum av risker kan påverka säkerheten för personer inom området. I detta fall
begränsas dock inventeringen till att endast omfatta riskkällor som kan orsaka plötsliga och
oväntade händelser med akuta konsekvenser för liv hos människa.
Inventeringen utgår från kunskap om ungefärliga verkningsavstånd för tänkbara olycksförlopp
vid identifierade riskkällor. I de fall där det erfarenhetsmässigt, exempelvis på grund av långa
avstånd, går att utesluta hälsoeffekter inom det berörda området kommer dessa risker ej att
analyseras närmare. Om inte speciella faktorer, såsom exempelvis topografi, innebär att
särskilt långa verkningsavstånd kan erhållas, kommer risker på avstånd som överstiger de av
Länsstyrelsen angivna riktlinjerna /1/ ej att studeras närmare.
Utifrån genomförd inventering ges en bild över vilka riskkällor som på ett eller annat sätt
bedöms kunna påverka säkerheten för människor inom området.

3.2

Grovanalys

Utifrån genomförd inventering görs en uppställning av möjliga olyckshändelser. För respektive
händelse görs en kvalitativ bedömning av sannolikheten/frekvensen för att händelsen ska
inträffa och konsekvensen av händelsen. Bedömningen baseras på erfarenhet från tidigare
projekt samt specifika platsegenskaper som gäller för det aktuella projektet.
Bedömningen utgår ifrån följande nivåer på frekvens och konsekvens:
Tabell 3.1 Frekvensnivåer
Frekvensnivå
0

Beskrivning

Omfattning

Extremt låg

1 gång på mindre än 10 000 000 år (<10-7)
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1

Mycket låg

1 gång på 1 000 000 - 10 000 000 år (10-6 - 10-7)

2

Låg

1 gång på 100 000 - 1 000 000 år (10-5 - 10-6)

3

Medel

1 gång på 10 000 – 100 000 år (10-4 – 10-5)

4

Hög

1 gång på 1 000 – 10 000 år (10-3 – 10-4)

5

Mycket hög

1 gång på 100 – 1 000 år (10-2 – 10-3)

Tabell 3.2 Konsekvensnivåer
Konsekvensnivå

Beskrivning

Omfattning

1

Små

Enstaka personskador

2

Lindriga

Flera skadade, även svårt skadade

3

Stora

1-10 döda

4

Mycket stora

10-100 döda

5

Katastrofala

100-1000 döda

Bedömda olyckshändelser (risker) jämförs med riskkriterier framtagna av Det Norske Veritas
(DNV) i samarbete med Räddningsverket (SRV) /3/. Risker som anses acceptabla representeras
av de ofärgade fälten till vänster i matrisen, se figur 3.1. Risker som anses oacceptabla är
markerade med mörkgrå i den högra övre halvan av matrisen. Ljusgrå fält innebär risker som
man ska sträva efter att minska med rimliga medel.
5
Mycket hög
4

Sannolikhet

Hög
3
Medel
2
Låg
1
Mycket låg
0
Extremt låg
1

2

3

4

5

Små

Lindriga

Stora

Mycket stora

Katastrofala

Konsekvens

Figur 3.1 Riskmatris för översiktlig bedömning av risknivå.
Risker som hamnar inom de färgade områdena har en bedömt hög risk. Dessa bör därför
analyseras vidare i en mer detaljerad analys.
Om inga risker hamnar inom det färgade området är risknivån inom området låg och inga
kompletterande beräkningar behöver göras.
I grovanalysen föreslås inga specifika åtgärder eftersom analysen endast är översiktlig och
därför utgör ett för dåligt underlag till förslag på åtgärder, dock kan rekommendationer för
fortsatt planering ges.
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3.3

Detaljerad analys

En detaljerad analys av identifierade risker genomförs om det visar sig att studerade risker
hamnar över den nivå i grovanalysen där de kan betraktas som direkt acceptabla. Riskerna
anses då vara av den karaktär att en närmare kvantifiering av risknivån är nödvändig. Vilka
metoder som används för kvantifiering av sannolikhet och konsekvens för identifierade risker
beror på riskernas respektive egenskaper.
Generellt används konservativa antaganden i beräkningarna. Genom att använda konservativa
antaganden underskattas ej risknivåerna. Detta är att betrakta som en form av
osäkerhetshantering i analysen.

3.3.1

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 för obebyggd mark där ingen hänsyn tas till eventuell
konsekvensreducerande effekt av exempelvis framförliggande bebyggelse (varken befintlig
eller planerad) och andra avskärmande barriärer.
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.
Samhällsrisken beräknas utifrån vissa förutsättningar och antaganden rörande
bebyggelsestruktur, byggnadsutformning, topografi etc.
Enligt avsnitt 3.3.2 avser acceptanskriterierna för samhällsrisk 1 km2 med den tillkommande
bebyggelsen placerad i mittpunkt och beräknas med frekvenser för 1 km väg. Samhällsrisken
beräknas därmed för det studerade området samt omgivande bebyggelse.
Konsekvensberäkningarna avseende antal omkomna kan därför komma att omfatta både det
studerade planområdet samt omgivande bebyggelse.
Riskberäkningar redovisas i bilaga B.

3.3.2

Acceptabel risk

Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat eller uttryckt i
någon idag gällande lagstiftning. I SRV:s publikation ”Värdering av risk” /3/ ges förslag på riskkriterier för samhällsrisk och individrisk vilka används i denna analys.
För individrisk formuleras riskkriterierna enligt följande:
-

Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 10-5 per år

-

Övre gräns för område där risker kan anses vara små:

10-7 per år
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För samhällsrisk formuleras riskkriterierna, beräknat för en transportsträcka av 1 km, i ett F/Ndiagram, se figur 3.2. Detta innehåller en gråzon som benämns ALARP (As Low As Reasonably
Practicable). I detta område ska man sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, det vill
säga kostnaderna för riskreducerande åtgärder ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som erhålls.
1.0E-03

1.0E-04

Oacceptabel risk

Frekvens (per år)

1.0E-05

1.0E-06
SRV Värdering av risk övre

ALARP

SRV Värdering av risk lägre

1.0E-07

1.0E-08

Acceptabel risk
1.0E-09

1.0E-10
1

10

100

1000

Konsekvens antal döda (N)

Figur 3.2 Exempel på förslag på riskkriterier vid bedömning av samhällsrisk.
Enligt ovan anges riskkriterierna i form av en övre och en undre gräns. Risker som hamnar över
övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras anses som
oacceptabla. Risker som hamnar under övre gräns för områden där risker kan anses vara små
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.

3.3.3

Åtgärder

I de fall där det, utifrån använda acceptanskriterier, visar sig att risknivån är oacceptabelt hög
anges förslag på lämpliga riskreducerande åtgärder. Förslag till åtgärder ges även i de fall där
risknivån befinner sig i gråzonen mellan acceptabla och oacceptabla risker. I vilken
utsträckning åtgärder vidtas i detta fall beror till stor del på kostnadseffektiviteten i föreslagna
lösningar. För att verifiera de föreslagna åtgärdernas effektivitet görs beräkningar av erhållen
risknivå under förutsättningen att föreslagna åtgärder utförts.
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4.

Översiktlig beskrivning av området

4.1

Områdesbeskrivning

Kvarteren Tumstocken 6 och 9 ligger i Arningeområdet i Täby kommun, Stockholms län, se
figur 4.1. Området avgränsas i sydväst av Arningevägen (väg 264), i sydöst av Kundvägen och i
nordväst och nordöst av befintlig småindustri och handel. Området som är tänkt för en ICA
Maxi butik (Tumstocken 6) är idag obebyggt och marken på Tumstocken 9 som ska bebyggas är
idag parkering.
Eftersom detaljplan ska ändras och området angränsar till Arningevägen som är en primär
transportled för farligt gods samt en planerad bensinstation ställs det krav på att riskerna
analyseras.
Det aktuella området omfattar ca 25 000 m2 med relativt flack terräng. Området ligger dock
lägre än Arningevägen och Kundvägen.

St1
OKQ8

Circle K

Figur 4.1. Översiktsbild över Arninge handelsområde. Det aktuella planområdet är markerat
med rött streck.
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4.2

Omgivande planer

4.2.1

Utvidgning av Arninge handelsområde

Kvarteren Tumstocken 6 och 9 ingår som en del i ett större arbete kring en utvidgning av
Arninge som handelsområde. Det befintliga området består dels av ett område för
externhandel dels av ett verksamhetsområde för lätt industri och kontor. Planeringen syftar till
att skapa fler arbetsplatser inom flera verksamhetsområden, ett större utbud av volymhandel
samt ett område för järnväg, station, bussterminal och infartsparkering. Visionen är att
området ska bli ett ledande regionalt handelscentrum för volymhandel i nordostkommunerna.
Figur 4.2 redovisar planerad strukturplan för handelsområdet efter utbyggnad (det aktuella
planområdet är markerat med en röd ring).
Utbyggnaden innebär dessutom ny infrastruktur inom området. En ny cirkulationsplats
planeras från Arningevägen och en ny lokalgata ska ansluta mot Saluvägen.

Circle K

Figur 4.2. Strukturplan över Arninge handelsområde efter planerad utbyggnad. Tumstocken 6
och 9 är markerat med en röd ring.
Det finns två bensinstationer inom handelsområdet, se figur 4.1. Enligt uppgifter från Täby
kommun så ingår det i visionen för området att avveckla dessa bensinstationer för att
möjliggöra ytterligare handelsbebyggelse. Detta är dock inte fastställt i dagsläget.
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5.

Kort beskrivning av planförslaget

Kvarteren Tumstocken 6 och 9 ägs av ICA som avser att bebygga aktuella tomter. Figur 5.1
visar planerna i förhållande till varandra.

Figur 5.1 Illustrationsplan kv Tumstocken 6 och kv Tumstocken 9.
Nedan presenteras förutsättningarna för respektive kvarter.
I anslutning till byggnaderna planeras även för nya tillfarter till området från Kundvägen och
Hantverkarvägen. Tillfarten från Kundvägen är avsedd för kunder medan tillfarten från
Hantverkarvägen främst är avsedd för varutransporter till Maxibutiken.

5.1

Tumstocken 6

Planförslaget för den aktuella fastigheten innebär att användning av planområdet ändras från
småindustri till centrumverksamhet.
Inom fastigheten planeras en ny livsmedelsbutik (ICA Maxi) på ca 10 000 m2. Byggnaden utförs
i tre våningsplan med parkering i två plan ovanpå butiken. Se figur 5.2.
Huvudentré till byggnaden är placerad mot Hantverkarvägen där det dessutom planeras
torgyta och markparkering.
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Figur 5.2 Illustrationsplan kv Tumstocken 6.
Avstånd till byggnaden är från Arningevägen som kortast ca 25 meter och från Kundvägen ca
10 meter. Kortaste avstånd till bensinstationen på andra sidan Arningevägen (Circle K) är ca 80
meter.

5.2

Tumstocken 9

Figur 5.3 Illustrationsplan kv Tumstocken 9.
Planförslaget för den aktuella fastigheten innebär att användning av planområdet ändras till
centrumverksamhet.
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Inom fastigheten planeras en tillbyggnad av butiken Granngården (som idag är befintlig).
Tillbyggnaden ska innehålla handel i två plan om cirka 1800 m2 per plan. Befintlig parkering för
Granngården är placerad mot Tumstocken 6 och ska behållas.
Huvudentré till de nya butikerna är planerade mot parkeringen.
Avstånd till byggnaden är från Arningevägen som kortast ca 190 meter och från
cirkulationsplats på Kundvägen ca 15 meter.
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6.

Riskinventering

För planområdet har tre riskobjekt identifierats, Arningevägen som är en primär transportled
för farligt gods, Kundvägen där det passerar transporter med bensin, diesel och etanol till
befintliga bensinstationer inom området samt Circle K (bensinstation) sydväst om
Arningevägen.
Avståndet mellan planområdet och St1 (Saluvägen 1a) respektive OKQ8 (Saluvägen 3)
överstiger 100 meter. Avståndet till bensinstationerna är betryggande och dessa kommer
därför ej att beaktas vidare i riskanalysen.
Några farliga verksamheter (2.4-anläggningar) eller Sevesoanläggningar har inte identifierats
inom eller i närheten av Arninge handelsområde. Inom handelsområdet förekommer butiker
och verksamheter med tillstånd för hantering och försäljning av brandfarlig vara m.m.
Hanterade mängder medför dock marginell risk för det aktuella planområdet. Dessa
verksamheter kommer därför inte att studeras vidare i riskanalysen.

6.1

Farligt gods

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. I tabell 6.1 redovisas de olika klasserna samt
typ av ämnen.
Tabell 6.1. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR-S /4/.
Klass

Ämne

Beskrivning

1

Explosiva ämnen

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier etc.
2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.)

2

Gaser

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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6.2

Arningevägen

Allmänt
Planområdet angränsar i söder mot Arningevägen. Arningevägen, väg 264, är en förbindelse
mellan E18 i Arninge och Norrortsleden (väg 265) i höjd med Okvista industriområde i
Vallentuna.
På den aktuella sträckan har Arningevägen två huvudkörfält i respektive riktning. De båda
körriktningarna är åtskilda med en gräsremsa (ej räcke). Utmed delar av sträckan har vägen
vägräcke mot planområdet. Den skyltade hastigheten är 60 km/h.
Enligt trafikmätningar från Trafikverket för år 2013 /5/ passerade varje vardagsmedeldygn
ca 21 300 fordon på Arningevägen på sträckan mellan E18 och Kundvägen. Andelen tung trafik
var ca 8 %. Sweco har upprättat en trafikanalys som underlag för den planerade utbyggnaden
av Arninge handelsområde /6/. I denna trafikanalys modelleras trafikflödena för nuläget på
motsvarande sträcka av Arningevägen till 24 100 fordon per dygn.
Framtid
Trafikmängden på Arningevägen har tidigare ökat för varje år. I den trafikanalys som Sweco
upprättat för Arninge studeras hur den planerade utbyggnaden av handelsområdet och ny
anslutningsgata från Arningevägen förväntas påverka trafikflödena på vägsträckan förbi det
aktuella planområdet. Enligt trafikanalysen förväntas den nya trafiklösningen innebära en
minskning av trafikflödena på den aktuella sträckan till 20 100 fordon per dygn.
Transporter av farligt gods
Arningevägen är en s.k. primär transportled för farligt gods. Detta innebär att Länsstyrelsen i
Stockholms län rekommenderar att farligt gods transporteras denna väg. Även
genomfartstransporter rekommenderas ta denna vägen /7/. Det finns inga restriktioner för
olika farligt godsklasser. Teoretiskt sett kan därför transporter av i stort sett samtliga farligt
godsklasser passera förbi det aktuella planområdet.
Vilka ämnen som faktiskt transporteras på vägen och i vilken mängd finns det i dagsläget ingen
samlad information om. 2006 erhölls information från Södra Roslagens Brandförsvarsförbund
/8/. Deras bedömning var då att det som framför allt transporteras var gasol till Okvista
industriområde, se nedan, och vissa mängder eldningsolja samt bensin och diesel till
drivmedelsstationer i Vallentuna. Det ska observeras att dessa uppgifter erhölls innan
Norrortsleden (väg 265 invigdes), vilket utgör ytterligare en primär transportled för farligt gods
med goda anslutningar till både E18 och E4. Norrortsleden har dessutom bättre vägstandard
än Arningevägen. En stor del av de farligt godstransporter som tidigare gick på Arningevägen
bedöms därför idag gå via Norrortsleden.
Det har genomförts ett antal kartläggningar som ger information om vad som har
transporterats/transporteras under vissa perioder. I maj och oktober 2015 genomfördes
mätning av antalet farligt godsfordon vid 15 mätpunkter i Stockholm /9/. Under september
månad 2006 genomförde MSB en kartläggning av transporter av farligt gods i Sverige /10/.
Ingen av dessa kartläggningar omfattade specifikt trafiken på Arningevägen.
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Vidare upprättar Trafikanalys, som bl.a. ansvarar för statistik inom området vägtrafik, årliga
statistikrapporter över den totala lastbilstrafiken, inkl. farligt gods, på Sveriges vägar. Utifrån
statistik över antal transporter per farligt godsklass under femårsperioden 2011-2015 /11/
uppskattas farligt godstransporter i genomsnitt utgöra ca 1,3 % av det totala antalet
lastbilstransporter på svenska vägar (om man istället studerar transporterade godsmängder så
utgör farligt gods ca 2,5-3 % av de totala transporterade godsmängderna). Om man skulle utgå
från det nationella genomsnittet enligt Trafikanalys mätningar och applicera detta på de
uppmätta trafikmängderna på Arningevägen skulle detta motsvara ca 9 200 transporter med
farligt gods per år för nuläget (24 100 x 365 x 0,08 % x 0,013).
Med hänsyn till ovanstående beskrivning av identifierade avnämare för farligt gods samt
tillgången till alternativa färdvägar bedöms detta vara ett orimligt högt antal på Arningevägen.
Uppskattningsvis utgör farligt gods en betydligt lägre andel av den tunga trafiken än det
nationella genomsnittet.
Då det inte finns några restriktioner för vad som är tillåtet att transportera på Arningevägen, så
är det ändå möjligt att alla typer av farligt gods passerar planområdet på Arningevägen.
Dessutom bör hänsyn tas till att vetskapen om vad som transporteras är låg. För att inte
underskatta risken förknippad med transporter av farligt gods på Arningevägen görs
bedömningen att ett antal scenarier med olika typer av farligt gods behöver studeras i den
inledande riskanalysen (se vidare avsnitt 7).

6.3

Kundvägen

Allmänt
Kundvägen löper genom Arninge handelsområde i syd-nordlig riktning mellan Arningevägen
och Ullnavägen. Vägen har 1-2 körfält i respektive riktning, med ett flertal anslutningar mot
anslutande vägar och utfarter från parkeringsytor m.m. Den skyltade hastigheten är 50 km/h.
WSP har beräknat prognoser för trafikflödet på Kundvägen efter att handelsområdet är fullt
utbyggt /12/. På sträckan mellan Arningevägen och Saluvägen förväntas upp till 20 000 fordon
per dygn. Norr om Saluvägen minskar trafikflödet till ca 12 000 fordon per dygn.
Transporter av farligt gods
Kundvägen utgör inte någon rekommenderad transportled för farligt gods. Omfattningen av
farlig godstransporter bedöms vara begränsad till transporter till och från verksamheter inom
Arningeområdet som hanterar farliga ämnen. Ingen genomfartstrafik av farligt gods bedöms
förekomma.
Kundvägen är infartsväg till Arninge handelsområde och används för transporter med bensin,
diesel och etanol till två automatstationer (St1 och OKQ8) på området. En eller båda bensinstationerna kommer eventuellt läggas ner i framtiden. Dock är det oklart när detta ska ske
varför transporterna till stationerna tas upp som en risk i analysen. Uppskattningsvis genererar
bensinstationerna ca 2-5 transporter av brandfarliga vätskor på Kundvägen per vecka.
Övrigt farligt gods bedöms inte transporteras i några större mängder längs med Kundvägen.
Mindre transporter förekommer till diverse butiker och verksamheter som har tillstånd för
hantering och försäljning av huvudsakligen brandfarliga varor. Det handlar dock om styckegods
med begränsade mängder farligt gods per transport.
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6.4

Circle K

Söder om Arningevägen ligger en relativt ny bensinstation: Circle K Täby Arninge.
Bensinstationen utgör en ”full-service”-station och har försäljning av drivmedel samt
gasolflaskor och spolarvätska.
Bensinstationer omfattar följande riskkällor förknippade med hanteringen av brandfarlig vara:
1. Lossningsplats för brandfarliga vätskor (inkl. avluftningsrör m.m.)
2. Mätarskåp för brandfarliga vätskor
3. Förvaringsskåp för gasolflaskor
4. Förvaringsplats för lösa behållare med brandfarliga vätskor (spolarvätska m.m.)
Cisterner för drivmedel är placerade under mark och beaktas därför inte vidare.
I figur 6.1 markeras den ungefärliga placeringen av identifierade riskkällor.

4 1
3 2

Figur 6.1 Översiktsbild över Arninge och aktuellt planområde samt Circle K där riskkällor
förknippade med bensinstationen är markerade (numrering enligt ovan).
I MSB:s handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer /13/ anges
riktvärden för avstånd till fyra riskkällor på en bensinstation. Med avseende på avstånd till
bostad, kontor, butik m.m. (plats där människor vanligen vistas) anges följande
rekommenderade avstånd till riskkällorna:
•
•
•
•

Påfyllningsanslutning till cistern:
Mätarskåp:
Pejlförskruvning:
Cisternavluftningens mynning:

25 m
18 m
6m
12 m
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I MSB:s föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare /14/ anges vilka krav som skall uppfyllas
avseende bl.a. förvaring av gasflaskor. Det anges bl.a. att avstånd mellan lös behållare med
brandfarlig gas och kringliggande objekt skall vara så stora att betryggande skydd för
begränsning av risken för brand i omgivningen vid brand i anläggningen etc. I de allmänna
råden till föreskrifterna anges avstånd mellan lösa behållare och kringliggande objekt, t.ex.
byggnader i allmänhet, brandfarlig verksamhet och svårutrymda lokaler (samlingslokaler,
skolor, sjukhus och daghem etc.), som vanligen anses betryggande utan särskild utredning. Ett
avstånd som överstiger 100 meter anses betryggande för alla typer av skyddsobjekt, inkl.
svårutrymda lokaler. Vid brandteknisk avskiljning i lägst EI 60 kan avståndet minskas till
hälften.
Avståndet mellan närmaste riskkälla med brandfarlig vara (lossningsplats) och planområdets
gräns är ca 50 meter. Ny bebyggelse planeras dock som närmast ca 80 meter från
lossningsplatsen.
Avståndet mellan förvaringsskåp för gasolflaskor och ny bebyggelse är ca 100 meter.
Avstånden mellan ny bebyggelse och identifierade riskkällor inom bensinstationen bedöms
utifrån detta innebära ett betryggande skydd mot påverkan på byggnaden vid de
skadescenarier som den aktuella hanteringen kan medföra. Olycksrisker förknippade med
hanteringen av brandfarliga varor på Circle K behöver därför inte beaktas ytterligare i
riskbedömningen.
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7.

Grovanalys

7.1

Olycksscenarier

Möjliga olycksscenarier har valts utifrån de identifierade riskobjekten samt erfarenhet från
tidigare projekt. Olycksscenarierna omfattar endast akuta olyckor med möjlig konsekvens för
människor och byggnader inom det aktuella området.
Följande olycksscenarier har bedömts möjliga:
Olycka med farligt gods på Arningevägen eller Kundvägen
Scenario 1:

Explosion med explosiva ämnen (klass 1)

Scenario 2:

Utsläpp och antändning av brännbara gaser (klass 2)
2a – litet utsläpp
2b – stort utsläpp

Scenario 3:

i.

Jetflamma

ii.

BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion)

iii.

Gasmolnsexplosion

iv.

Exploderande gasflaskor

Utsläpp av giftig gas (klass 2)
3a – litet utsläpp
3b – stort utsläpp

Scenario 4:

Utsläpp och antändning av brandfarlig vätska (klass 3)
4a – litet utsläpp
4b – stort utsläpp

Scenario 5:

Olycka där ämne ur klass 5 blandas med brännbart ämne och orsakar explosion

Övriga typer av olyckor anses försumbara när det gäller konsekvenser för liv som är det som
studeras. Olyckor som kan innebära långsiktiga konsekvenser eller konsekvenser för miljön
behandlas inte i analysen.

7.2

Uppskattning av riskernas omfattning

Frekvenserna för de olika scenarierna har uppskattats med erfarenhet från tidigare projekt
samt statistik för vägtransporter för farligt gods. Fördelningen mellan olika farligt godsklasser
utgår från det nationella genomsnittet enligt statistik från Trafikanalys år 2011-2015 /11/, se
tabell 7.1. Detta tillsammans med den information som finns tillgänglig avseende farligt
godstransporter förbi planområdet används vid bedömning av riskernas omfattning.
Konsekvensbedömningen grundar sig på uppskattade verkningsavstånd samt platsspecifika
egenskaper för planområdet.
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Tabell 7.1 Fördelning av transporterat farligt gods i Sverige år 2011-2015 /11/.
Klass

Ämne

Andel

1

Explosiva ämnen

0,5%

2

Gaser

20,1%

3

Brandfarliga vätskor

53,1%

4

Brandfarliga fasta ämnen m.m.

0,7%

5

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

3,4%

6

Giftiga ämnen

2,4%

7

Radioaktiva ämnen

0,0%

8

Frätande ämnen

14,7%

9

Magnetiska material och övriga farliga ämnen

5,1%

7.2.1

Scenario 1 – Explosion med explosiva ämnen (klass 1)

Klass 1 är uppdelad i flera olika undergrupper (riskgrupper) utifrån risk för bl.a. brand,
massexplosion, splitter och kaststycken. Explosivämnen kan utgöras av bland annat
ammunition, minor, fyrverkerier, bältessträckare etc. Ämnen ur riskgrupp 1.1 är sådana som
kan innebära en massdetonation vilket innebär att hela lasten detonerar praktiskt taget
samtidigt. Vid en olycka med transport av ämnen ur riskgrupp 1.1. kan en massexplosion
uppstå antingen till följd av stora påkänningar eller till följd av brand som sprids till lasten.
Vid en explosion skapas ett tryck som brer ut sig sfäriskt. Människor tål tryck relativt bra.
Trumhinnor och lungor kan påverkas vid höga tryck. Människor skadas främst av omkringflygande saker eller av att de trillar omkull av tryckvågen. Byggnader klarar tryck sämre
och kan rasa på upp till hundra meter vid en explosion. Fönster kan gå sönder på upp till en
kilometers avstånd vid en stor detonation. Människor i byggnader kan skadas av att byggnaden
rasar eller genom att de träffas av vasst glassplitter som far in i byggnaden.
Konsekvenserna av en massexplosion är beroende av mängden som exploderar, vilket i sin tur
beror av hur mycket explosivämne som transporteras. Den maximala tillåtna
transportmängden på väg är 16 ton massexplosivt ämne. Andelen transporter som rymmer
maximal transportmängd bedöms dock vara mycket begränsad. Enligt en kartläggning som
upprättades inom projektet för överdäckning av E4/E20 vid Norra Stationsområdet i Stockholm
/15/ bedöms ca 95 % av alla vägtransporter i Stockholms län rymma mindre än 2 ton.
Antalet transporter med explosivämnen bedöms vara mycket begränsat på Arningevägen. Det
finns inte några uppgifter om att det transporteras explosiva ämnen på Arningevägen (mer än
mindre styckegods, t.ex. fyrverkerier). Eftersom det inte har identifierats några verksamheter
dit det transporteras denna typ av ämnen antas det att eventuella transporter sker mycket
sällan och i mindre mängd.
Sannolikheten för att en massexplosion ska inträffa på Arningevägen bedöms vara extremt låg.
Detta beror främst på det begränsade antalet transporter med produkter som kan leda till
massexplosion (klass 1.1) och dessutom finns det i ADR -S /4/ detaljerade regler för hur
explosiva ämnen skall förpackas och hanteras vid transport för att reducera sannolikheten för
explosion.
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Eftersom det inte finns någon uppgift om att det transporteras explosiva ämnen förbi
planområdet och det inte har identifierats några verksamheter dit det transporteras denna typ
av ämnen antas det att eventuella transporter sker mycket sällan och i mindre mängd.
Konsekvensen av en explosion kan dock bli betydande med hänsyn till avståndet mellan
planerad byggnad och Arningevägen samt att verksamheten kommer att vara personintensiv.
Scenario 1
Frekvens: Extremt låg
Konsekvens: Mycket stora

7.2.2

Scenario 2 – Utsläpp och antändning av brännbara gaser (klass 2)

Brännbara gaser transporteras normalt trycksatta (och tryckkondenserade) i tankbilar eller i
färdiga flaskpaket. Detta medför att behållarna normalt 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 trafikolycka. Då gasen kan spridas bort från olycksplatsen
ökar dock sannolikheten för att utsläppet kommer i kontakt med en tändkälla och antänds.
Ett litet utsläpp bedöms enbart medföra mycket lokala skador och kan orsakas av läckage
genom exempelvis en ventil. En större olycka kan innebära konsekvenser på upp till flera
hundra meter i värsta fall. Den typen av olycka är dock relativt osannolik.
Huvudsakligen är det människor utomhus som kan skadas till följd av hög värmestrålning.
Skadescenarierna kan även leda till spridning av antingen gaser eller en brand in i kringliggande
bebyggelse.
Antalet transporter med brännbar gas på Arningevägen bedöms vara relativt begränsat.
Tidigare passerade ett relativt stort antal transporter med gasol på Arningevägen till och från
Okvista industriområde. Efter öppnandet av Norrortsleden (väg 265) uppskattas antalet
transporter ha minskat väsentligt. Uppskattningsvis är det numera framförallt transporter av
gasflaskor som går på Arningevägen till lokala verksamheter.
Scenario 2a

Scenario 2b

Frekvens: Låg

Frekvens: Mycket låg

Konsekvens: Små

Konsekvens: Stora-Mycket stora

7.2.3

Scenario 3 – Utsläpp av giftig gas (klass 2)

Giftiga gaser, exempelvis klorgas och ammoniak, transporteras i tankbilar och gasflaskor.
Större transporter av klor, som är en av de giftigaste gaserna som transporteras i Sverige, går
normalt på järnväg medan mindre transportmängder kan ske på väg. Transporter av
ammoniak och svaveldioxid sker dock både i större tankbilar och i flaskpaket.
Giftig gas behöver inte antändas för att bli farlig. Den är farlig så snart den läcker ut. Beroende
på vind och topografi kan gasen spridas långa sträckor och fortfarande ha dödliga
koncentrationer. Vid större utsläpp kan människor både utomhus och inomhus skadas eller
omkomma på upp till flera hundra meters avstånd från utsläppet.
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Antalet transporter av giftig gas bedöms vara mycket begränsat på Arningevägen. Nationellt så
utgör giftiga gaser en mycket låg andel av det totala antalet gastransporter. Det finns inte
några uppgifter om att det transporteras giftiga gaser på Arningevägen och det inte har
identifierats några verksamheter dit det transporteras denna typ av ämnen. I likhet med
scenario 1 antas eventuella transporter ske mycket sällan och med begränsade mängder.
Sannolikheten för ett utsläpp av giftig gas på Arningevägen bedöms utifrån ovanstående
beskrivning vara extremt låg.
Scenario 3a

Scenario 3b

Frekvens: Låg

Frekvens: Extremt låg

Konsekvens: Små

Konsekvens: Mycket stora

7.2.4

Scenario 4 – Utsläpp och antändning av bensin (klass 3)

Ett stort utsläpp av exempelvis bensin kan, om det antänds, innebära att hög värmestrålning
drabbar omgivningen och kan orsaka brännskador på oskyddade människor eller antända
byggnader. Även kraftig rökutveckling kan uppstå. Allvarliga konsekvenser kan uppkomma ca
30-35 meter från branden. Detta gäller om utsläppet kan spridas fritt kring olycksplatsen, d.v.s.
att omgivningen ligger på samma nivå som, eller lägre än, vägen.
Om ett litet utsläpp antänds blir brinntiden kortvarig och uppkomna strålningsnivåer relativt
låga. Människor i direkt närhet av olyckan kan skadas.
Det förekommer relativt många transporter med brandfarliga vätskor förbi planområdet, dels
på Arningevägen och dels på Kundvägen. Avståndet mellan Arningevägen och den planerade
byggnaden är som minst ca 25 meter. Planområdet ligger dessutom något lägre än
Arningevägen vilket gör det möjligt att ett utsläpp rinner ner mot byggnaden vilket kan leda till
större konsekvenser.
Avståndet mellan Kundvägen och de planerade byggnaderna är ca 10-15 meter.
Bensinstationer inom samma bolag samordnar sina leveranser vilket medför att tankbilar även
kan rymma drivmedel på vägen tillbaka mot Arningevägen. Tumstocken 9 ligger närmst
rondellen på Kundvägen och i en rondell är vältrisken högre för tunga fordon men samtidigt är
hastigheterna väldigt begränsade. I analysen hanteras rondellerna på så sätt att dessa faktorer
jämnar ut varandra och rondellerna hanteras som den vanliga körbanan men med justerad
körlinje som följer rondellen.
Scenario 4a

Scenario 4b

Frekvens: Hög

Frekvens: Medel

Konsekvens: Små

Konsekvens: Stora

7.2.5

Scenario 5 – Olycka där ämne ur klass 5 blandas med brännbart ämne och
orsakar explosion

Vissa oxiderande ämnen och organiska peroxider ur klass 5 kan, om de blandas med brännbart
material bilda en blandning som kan självantända. Blandningen kan till och med innebära ett
explosionsartat brandförlopp som motsvarar explosion med massexplosiva ämnen. Ett
scenario som kan inträffa vid utsläpp till följd av trafikolycka är att ämnet blandas med
exempelvis bensin eller motorolja från det egna fordonet.
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Vidare är det en mycket begränsad andel av ämnen ur klass 5 som kan leda till denna typ av
kraftiga brand- och explosionsförlopp, nämligen i huvudsak ej stabiliserade väteperoxider och
vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % väteperoxid samt organiska peroxider.
Vattenlösningar av väteperoxider med mindre än 60 % väteperoxid bedöms däremot inte
kunna leda till explosion.
För att stabilisera det oxiderande ämnet blandas ofta en stabilisator, flegmatiseringsmedel, in
för att minska reaktionsbenägenheten. Enligt ADR-S /4/ är det inte är tillåtet att transportera
väteperoxider utan flegmatiseringsmedel eller vattenlösningar med över 60 % väteperoxid på
svenska vägar. Det är inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 %
brännbara ämnen, utom när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva
ämnen). Detta innebär att andelen av transporterna 5 på Uppsalavägen som kan leda till ett
explosionsartat brandförlopp vid kontakt med organiskt material antas vara mycket begränsad.
Antalet transporter med ämnen ur klass 5 bedöms vara mycket begränsat på Arningevägen.
Det finns inte några uppgifter om att det transporteras oxiderande ämnen eller organiska
peroxider på Arningevägen. Eftersom det inte har identifierats några verksamheter dit det
transporteras denna typ av ämnen antas det att eventuella transporter sker mycket sällan och
i mindre mängd.
Sannolikheten för en olycka med ämnen ur klass 5 på Arningevägen bedöms utifrån
ovanstående beskrivning vara extremt låg. Konsekvensen av ett större explosionsartat
brandförlopp kan dock bli betydande med hänsyn till avståndet mellan planerad byggnad och
Arningevägen samt att verksamheten kommer att vara personintensiv.
Scenario 5
Frekvens: Extremt låg
Konsekvens: Mycket stora

7.2.6

Samlad bedömning av riskernas omfattning

I riskmatrisen nedan görs en sammanställning av genomförda bedömningar för identifierade
olycksscenarier.
5
Mycket hög
4

Sannolikhet

Hög

4a

3
4b

Medel
2
Låg

2a, 3a

1
2b (i)

Mycket låg

2b (ii-iv)

0
1, 3b, 5

Extremt låg
1

2

3

4

5

Små

Lindriga

Stora

Mycket stora

Katastrofala

Konsekvens

Figur 7.1 Samlad bedömning av identifierade olyckshändelsers sannolikhet och konsekvens.
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Följande scenarier hamnar inom det område där risker anses acceptabla. Dessa anses därför
inte behöva tas hänsyn till i den fortsatta planeringen av området:
•

Scenario 1 – Explosion med explosiva ämnen

•

Scenario 2a – Litet utsläpp och antändning av brännbar gas

•

Scenario 3 – Utsläpp av giftig gas

•

Scenario 4a – Litet utsläpp och antändning av bensin

•

Scenario 5 – Olycka med där ämne ur klass 5 blandas med brännbart ämne och
orsakar explosion

Nedanstående risker hamnade inom det område där risker anses oacceptabla eller bör sänkas
med rimliga medel:
•

Scenario 2b – Stort utsläpp och antändning av brännbar gas

•

Scenario 4b – Stort utsläpp och antändning av bensin

7.3

Slutsats grovanalys

Utifrån genomförd grovanalys har det bedömts nödvändigt att genomföra en mer detaljerad
analys av vissa risker. Av de identifierade riskerna i anslutning till området har följande risker
bedömts vara av sådan omfattning att mer detaljerade analyser bedömts nödvändiga:
•

Stort utsläpp och antändning av brännbar gas på Arningevägen

•

Stort utsläpp och antändning av bensin på Arningevägen och Kundvägen

Genom att närmare kvantifiera frekvens respektive konsekvens för dessa risker erhålls en
tydligare bild över risknivån i det aktuella området. En kvantifiering av risknivån medger att
resultaten lättare kan jämföras med riktlinjer för riskacceptans.
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8.

Detaljerad riskanalys

Nedan presenteras resultatet av de beräkningar som genomförts avseende frekvens och
konsekvens för de scenarier som i grovanalysen bedömdes ha en hög risknivå. Beräkningarna
redovisas i sin helhet i bilaga A och B.

8.1

Beräkning av olycksfrekvens och konsekvens

I tabell 8.1 redovisas frekvens och konsekvens.
Frekvenserna har beräknats för uppskattade transportmängder på Arningevägen och
Kundvägen utifrån riskinventeringen som redovisas i avsnitt 6. I de fall mängder och
transporter förekommer som intervall antas det högsta värdet vilket är en konservativ
bedömning och kan ses som en form av osäkerhetshantering av eventuellt förbisedda
transporter i riskinventeringen för området.
Konsekvensberäkningarna har genomförts genom att för respektive scenario bestämma
skadeområden inom vilka personer antas omkomma. Beräkningarna har dels genomförts med
simuleringsprogrammet Gasol (scenario 2b- stort utsläpp och antändning av gasol) dels med
hjälp av handberäkningar (scenario 4b – Stort utsläpp och antändning av bensin). För
bedömning av antalet omkomna för respektive scenario har persontätheter för området
uppskattas utifrån de planerade verksamheterna. Tänkta olyckor poneras inträffa där de
medför som mest skada, både för Arningevägen och Kundvägen är dessa olyckor placerade vid
ICA Maxi.
Tabell 8.1 Sammanställning av beräknade frekvenser och konsekvenser.
Frekvens
[per år]

Scenario

Konsekvenser
Max skadeavstånd
(meter)

Antal omkomna

55
220
185

11
70
70

Olycka med klass 2.1
Arningevägen
Olycka med tankbil

2b (i) – Tank
2b (ii) – Tank
2c (iii) – Tank

Jetflamma
BLEVE
Gasmolnsexplosion

-8

2,2E10
-9
2,2E10
-7
1,0E10

Olycka med gasflaskor

2b (i) – Flaskor Jetflamma
2b (iii) – Flaskor Gasmolnsexplosion
2b (iv) - Flaskor Exploderande gasflaskor

3,5E-07

55

6

1,4E-06

60

4

1,7E-07

15

1

2,9E10-6

32

3

6,2E10-7

32

6

Olycka med klass 3 Arningevägen

4b – Arningev.

Pölbrand / tankbilsbrand
Olycka med klass 3 Kundvägen

4b – Kundv.

Pölbrand / tankbilsbrand
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8.2

Sammanvägning av risk

8.2.1

Individrisk

Nedan redovisas den beräknade individrisknivån inom områden utmed Arningevägen.
Avståndet i diagrammet utgår från närmaste vägkant. Den redovisade riskprofilen gäller för
obebyggd mark där ingen hänsyn tas till eventuella konsekvensreducerande effekter av
exempelvis framförliggande bebyggelse.

Minsta avstånd mellan vägkant
och planområde.

Figur 8.1. Individrisk för oskyddad person utomhus som funktion av avståndet från
Arningevägen (mätt från vägkant).
Individrisken utmed Kundvägen redovisas inte i riskprofil. Utifrån frekvens- och
konsekvensberäkningarna och sammanvägningen av individrisk för Arningevägen uppskattas
dock individrisken utmed Kundvägen till << 10-7 per år.
Sammantaget konstateras att individrisken inom planområdet understiger 10-7 per år och är
därmed acceptabel enligt riskkriterierna som redovisas i avsnitt 3.3.2 (se även figur 8.1).
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8.2.2

Samhällsrisk

I figur 8.2 redovisas den beräknade samhällsrisken inom det studerade området.

Figur 8.2. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på skadescenarier på
Arningevägen och Kundvägen i anslutning till aktuellt planområde.
Risknivån för planområdet med planerad utformning hamnar inom ALARP-området där
riskerna inte är helt oacceptabla men heller inte acceptabla. Inom detta område ska man
sträva efter att sänka risknivån så långt det är praktiskt möjligt och rimligt i förhållande till
kostnad riskreducerande effekt. Förslag på riskreducerande åtgärder och dess effekt på
risknivån anges i avsnittet nedan.

8.3

Riskreducerande åtgärder

Utifrån resultat av den beräknade samhällsrisken ges följande förslag på åtgärder som syftar
till att minska konsekvensen av en eventuell olycka på Arningevägen eller Kundvägen:
1.

Ny bebyggelse placeras så att avståndet är minst 25 meter till Arningevägen.

2.

Området mellan planerad bebyggelse och Arningevägen ska utformas så att de inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempelvis bör inte uteserveringar och lekplatser
placeras i detta område.

3.

Området mellan planerad bebyggelse och Kundvägen ska utformas så att stadigvarande
vistelse inte uppmuntras inom 25 meter från vägen. Detta gäller delen av Kundvägen
från Arningevägen till och med rondellen vid Saluvägen. Markparkering är inte att
betrakta som stadigarande vistelse.

4.

Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en
utrymningsväg som mynnar bort från Arningevägen respektive Kundvägen. Entréer till
Tumstocken 6 ska placeras bort från Arningevägen.

5.

Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg sida,
d.v.s. bort från Arningevägen respektive Kundvägen alternativt på byggnadens tak.

6.

a. Arningevägen bör förses med vägräcke för att, i kombination med befintlig kantsten,
reducera risken för spridning av brandfarlig vätska mot planområdet och därmed minska
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risken för brandspridning in i byggnaden.
b. En alternativ lösning är att utforma fasad som vetter mot Arningevägen i obrännbart
material samt med fönster i lägst härdat och/eller laminerat glas som klarar
uppvärmning till 300°C under ca 30 minuter.
7.

Delar av Kundvägen mellan rondellerna vid Arningevägen och Saluvägen bör förses med
mittbarriär för att reducera risken för brandspridning in i byggnaden till följd av en
pölbrand på Kundvägens bortre körbana.

8.3.1

Effekter av åtgärder

I figur 8.3 redovisas den beräknade samhällsrisken inom det studerade området med hänsyn
tagen till att åtgärderna har vidtagits. Två alternativa kurvor redovisas:
A. Med vägåtgärder på Arningevägen och Kundvägen omfattar åtgärder 1, 2, 3, 4 och 5b.
B. Med fasadåtgärder mot Arningevägen omfattar åtgärder 1, 2, 3, 4, 5a och 6.

Figur 8.3. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på skadescenarier på
Arningevägen och Kundvägen i anslutning till aktuellt planområde. Utan respektive med
säkerhetshöjande åtgäder.

9.

Diskussion kring osäkerheter

Som indata i bedömningar och beräkningar erfordras värden på eller information om bland
annat utformning, olycksstatistik, väder, vind och hur olika ämnen beter sig med mera.
Underlaget har i vissa fall brister 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:
•

Uppskattad mängd och antal transporter med farligt gods förbi planområdet. Tillgången
på statistik för planområdet har varit begränsad och bygger till stor del på nationell
statistik.
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•

Antalet personer som förväntas befinnas sig inom planområdet (persontätheten) samt
andelen som förväntas omkomma till följd av olika scenarier.

•

Antaganden för frekvensberäkningar

För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och antaganden innebär har överlag
konservativa uppskattningar använts.
Även valet av olycksscenarier har gjorts utifrån konservativa antaganden. De scenarier som
behandlas behöver därmed inte vara de mest troliga, men anses vara de som rimligtvis kan ge
upphov till mest omfattande konsekvenser. På samma sätt antas en olycka inträffa där den gör
som mest skada och när det är som mest människor inom det studerade planområdet.
Sammantaget kan sägas att de uppskattningar och förenklingar som görs vid beräkning av
risken med stor sannolikhet ger en överskattning av resultatet. Detta tillvägagångssätt innebär
att hänsyn tas till ingående osäkerheter i analysen.

10.

Slutsats

Efter genomförd riskanalys för kv Tumstocken 6 och 9 avseende transporter av farligt gods på
Arningevägen och Kundvägen samt bensinstationen på motstående sida om Arningevägen
(Circle K) konstateras att det är olyckor förknippade med stora utsläpp och antändning av
brännbara gaser respektive vätskor som utgör den största risken för planområdet. För dessa
scenarier har en detaljerad analys avseende frekvenser och konsekvenser genomförts och
resultatet av dessa beräkningar är att risknivån hamnar inom det sk ALARP-området. I detta
område ska man sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, det vill säga kostnaderna
för riskreducerande åtgärder ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som
erhålls.
För att sänka risknivån ges följande förslag på åtgärder för att minska konsekvensen av en
eventuell olycka med brännbar gas eller vätska:
1.

Ny bebyggelse placeras så att avståndet är minst 25 meter till Arningevägen.

2.

Området mellan planerad bebyggelse och Arningevägen ska utformas så att de inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Exempelvis bör inte uteserveringar och lekplatser
placeras i detta område.

3.

Området mellan planerad bebyggelse och Kundvägen ska utformas så att stadigvarande
vistelse inte uppmuntras inom 25 meter från vägen. Detta gäller delen av Kundvägen
från Arningevägen till och med rondellen vid Saluvägen.

4.

Från samtliga utrymmen för stadigvarande vistelse ska det finnas åtminstone en
utrymningsväg som mynnar bort från Arningevägen respektive Kundvägen. Entréer till
Tumstocken 6 ska placeras bort från Arningevägen.

5.

Friskluftsintag till utrymmen för stadigvarande vistelse ska placeras mot en trygg sida,
d.v.s. bort från Arningevägen respektive Kundvägen alternativt på byggnadens tak.

6.

a. Arningevägen bör förses med vägräcke för att, i kombination med befintlig kantsten,
reducera risken för spridning av brandfarlig vätska mot planområdet och därmed minska
risken för brandspridning in i byggnaden.
b. En alternativ lösning är att utforma fasad som vetter mot Arningevägen i obrännbart
material samt med fönster i lägst härdat och/eller laminerat glas som klarar
uppvärmning till 300°C under ca 30 minuter.
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7.

Delar av Kundvägen mellan rondellerna vid Arningevägen och Saluvägen bör förses med
mittbarriär för att reducera risken för brandspridning in i byggnaden till följd av en
pölbrand på Kundvägens bortre körbana.*

Den riskreducerande effekten av dessa åtgärder bedöms sänka risknivån till en för
planområdet acceptabel nivå.
Slutsatsen av analysen är att vi anser att planen kan genomföras enligt analyserat förslag
under förutsättning att ovanstående åtgärder vidtas för att minska konsekvenserna av
utsläpp och antändning av brännbar gas och vätska på Arningevägen och Kundvägen.
*

Åtgärd för att reducera risken för brandspridning in i byggnaden vid pölbrand på
Kundvägen är dock endast aktuell om bensinstationerna som får transporter via denna
väg blir kvar.
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Inledning

I denna bilaga beräknas frekvensen för de olycksscenarier som i grovanalysen fick bedömt hög
risknivå och kan innebära påverkan på planområdet.
I de fall mängder och transporter förekommer som intervall antas det högsta värdet vilket är
en konservativ bedömning och kan ses som en form av osäkerhetshantering av eventuellt
förbisedda transporter i riskinventeringen för området.

1.1

Indata

Arningevägen trafikeras idag av sammanlagt ca 24 100 fordon per dygn.
Antalet tanktransporter med gasol till ABC Gasol uppgår till ca 37 transporter/år under
förutsättning att det levereras gasol var 10:e dag. Transporter med gasolflaskor sker dagligen
från ABC Gasol och antas till 260 transporter/år (5x52 st). Antal transporter med gasolflaskor
till den nya bensinstationen söder om Arningevägen (Circle K) sätts till ca 50 st och det totala
antalet uppgår därmed till 310 st.
Antal transporter med brandfarliga vätskor på Arningevägen beräknas som summan av
transporterna till Circle K (max 150) och Arningevägen i övrigt (max 450) vilket motsvarar 600
transporter/år.
Totalt sker ca 947 transporter av farligt gods på Arningevägen.
Kundvägen trafikeras efter full utbyggnad av handelsområdet av ca 20 000 fordon per dygn.
Antal transporter med drivmedel på Kundvägen beräknas utifrån riskinventeringen till
255 transporter/år.

2.

Frekvensberäkningar olycka farligt gods

2.1

Allmänt

Frekvensberäkningarna utförs utifrån den metodik som presenteras i MSB:s rapport ”Farligt
gods – riskbedömning vid transport” /1/.
Frekvensen för en trafikolycka på den aktuella vägsträckan beräknas utifrån en schablonolyckskvot enligt /1/ med hänsyn till aktuell vägstandard och hastighetsbegränsning.
För Arningevägen antas vägstandard (trafikled) och hastighetsbegränsning (60 km/h) innebära
en genomsnittlig olyckskvot på högst 1,5 trafikolyckor per 106 fkm.

/1/

Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996
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För Kundvägen antas vägstandard (gata/väg) och hastighetsbegränsning (50 km/h) innebär en
olyckskvot på 1,2 trafikolyckor per 106 fkm. Tumstocken 9 ligger närmst rondellen på
Kundvägen och i en rondell är vältrisken högre för tunga fordon men samtidigt är
hastigheterna väldigt begränsade. I analysen hanteras rondellerna på så sätt att dessa faktorer
jämnar ut varandra och rondellerna hanteras som den vanliga körbanan men med justerad
körlinje som följer rondellen.
Vid beräkning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation:
ö

ä

=
= 365 × Å! ×

=
"

×
ä#

× 10

ä

Den förväntade frekvensen för en trafikolycka där farligt godstransport är inblandad beräknas
därefter utifrån följande ekvation:
$%&'

× () × *+ + (1 − *+ × (2) − ) / + där

=

X

=

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

Y

=

Andelen singelolyckor på vägdelen (beror på vägstandard och hastighet)

Andelen singelolyckor ansätts utifrån /1/ till 10 % på Arningevägen respektive 15 % på
Kundvägen.
Frekvensen för trafikolycka beräknas utifrån trafiksiffror enligt avsnitt 1.1 för de aktuella
vägsträckorna. Frekvensen beräknas för total trafik på en 1 km vägsträcka.
Utifrån ovanstående ekvationer och indata beräknas den sammanlagda frekvensen för olycka
med farligt gods på Arningevägen respektive Kundvägen:
OFaGo, Arningevägen

=

2,7E-03 olyckor per år

OFaGo, Kundvägen

=

5,7E-04 olyckor per år

2.2

Scenario 2b (i-iv) – Utsläpp och antändning av gasol

För brännbara gaser kan fyra scenarier antas uppstå beroende på typen av antändning och
transporttyp:
•

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: Explosionsartat brandförlopp då gasflaskor utsätts för en
utbredd brand under längre tid

Enligt avsnitt 1.1 utgör brännbara gaser ca 37 % av de beaktade antalet farligt
godstransporterna på Arningevägen (347/947) , varav ca 4 % tankbilar (37/947) och resterande
33 % gasflaskor (310/947).
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Tankbil: Sannolikheten för utsläpp av farligt gods till följd av en trafikolycka (Index för farligt
godsolyckor) ansätts utifrån uppgifter i /1/ med hänsyn till aktuell vägstandard och
hastighetsbegräsning. För den aktuella sträckan antas den genomsnittliga sannolikheten för
utsläpp vara ca 5 %.
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 /1/. Sannolikheten för läckage av gas blir då 5 %⋅1/30
= 0,2 %.
I beräkningarna studeras ingen fördelning mellan olika läckagestorlekar. Sannolikheten för
antändning av ett utsläpp är kopplat till utsläppsstorlek /2/. Utifrån sannolikhetsfördelningen
mellan olika läckagestorlekar enligt /1/ (litet: 62,5 %; medel: 20,8 %; stort: 16,7 %) beräknas
den genomsnittliga sannolikheten för antändning till ca 70 %, varav ca 12,7 % omedelbar
antändning (jetflamma) och ca 58,1 % fördröjd antändning (gasmolnsexplosion).
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. Utifrån statistik över inrapporterade fordonsbränder /3/ och
trafikolyckor /4/ uppskattas sannolikheten för brand i fordon vid olycka till ca 0,4 %.
Gasflaskor: Enligt ovan är den genomsnittliga sannolikheten för utsläpp ca 5 % på aktuell
vägsträcka. Detta värde bedöms vara applicerbart på olycka med gasflaskor.
Sannolikheten för olycka antas vara oberoende av antalet flaskor per transport. Den mest
kritiska punkten på en gasflaska för utsläpp bedöms vara ventilen som vid en olycka kan slås
av. Flaskornas egentyngd innebär att sannolikheten för att det ska gå hål på själva flaskan
bedöms vara mycket låg. Utsläppsmängden beror därmed på antalet flaskor som skadas så
allvarligt vid olyckan att dess respektive ventil slås av.
Sannolikheten för antändning av ett gasutsläpp är beroende av utsläppets storlek. Enligt
Handbok för riskanalyser /5/ är sannolikheten för antändning för ett litet gasutsläpp (< 1 kg/s)
1 %. Sannolikheten för gasmolnsexplosion efter antändning är 4 %. Den sammanvägda
sannolikheten för gasmolnsexplosion vid gasutsläpp är då < 0,05 %. För ett stort gasutsläpp
(1-50 kg/s) är sannolikheten för antändning 7 % och sannolikheten för gasmolnsexplosion efter
antändning är 12 %. Den sammanvägda sannolikheten för gasmolnsexplosion vid stort
gasutsläpp är då ca 0,8 %.

/2/

Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and rail, Purdy, Grant, Journal of Hazardous
materials, 33 1993

/3/

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

/4/

Vägtrafikskador 2004, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Rapport 2005:14, 2005

/5/

Handbok för riskanalys, Räddningsverket 2003
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Baserat på ovanstående uppgifter samt fördelningsstatistiken för tankbil i /2/, men med
hänsyn till de begränsade utsläppsmängderna görs en grov uppskattning av sannolikheten för
antändning vid olycka med gasflaskor till ca 2 % för direkt antändning respektive 8 % för
fördröjd antändning.
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.
Tabell A.1. Beräknade frekvenser för skadescenarier vid transport av brännbar gas (klass 2.1)
på Arningevägen.
Scenario
Olycka med klass 2.1

2b (i) – Tank
2b (ii) – Tank

2b (iii) – Tank

2b (i) – Flaskor
2b (iii) – Flaskor
2b (iv) - Flaskor

2.3

Frekvens
[per år]
9,9E-04

Tankbil (ca 11 %)

1,1E-04

Jetflamma

2,2E-08

BLEVE
- P.g.a. jetflamma riktad mot oskadad tank

1,1E-10

- P.g.a. fordonsbrand under oskadad tank

2,1E-09

Gasmolnsexplosion

1,0E-07

Gasflaskor (ca 89 %)

8,8E-04

Jetflamma

3,5E-07

Gasmolnsexplosion

1,4E-06

Exploderande gasflaskor

1,7E-07

Scenario 4b – Utsläpp och antändning av bensin

De brandfarliga vätskor som transporteras är huvudsakligen drivmedel, d.v.s.
petroleumprodukter som bensin och diesel, samt etanol. 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.
Aktuell vägstandard och hastighetsbegränsning innebär att sannolikheten för läckage till följd
av en trafikolycka med farligt godstransport antas vara 5 % på Arningevägen (se avsnitt 2.2.)
respektive ca 3 % på Kundvägen /1/.
Sannolikheten för att klass 1-vätskor antänds vid utsläpp till följd av en trafikolycka antas vara
ca 3 % /1, 2/.
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 /6/ 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 %.

/6/

ADR-S 2017 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på
väg och i terräng, MSBFS 2016:8, 2017
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Tabell A.2. Beräknade frekvenser för skadescenarier vid transport av brandfarlig vätska
(klass 3) - Arningevägen.
Scenario

Frekvens [per år]

4b – Arningev.

Trafikolycka med brandfarlig vätska (klass 3)

1,7E-03

Pölbrand och tankbilsbrand

2,9E-06

Tabell A.3. Beräknade frekvenser för skadescenarier vid transport av brandfarlig vätska
(klass 3) - Kundvägen.
Scenario

Frekvens [per år]

4b – Kundv.

2.4

Trafikolycka med brandfarlig vätska (klass 3)

5,7E-04

Pölbrand och tankbilsbrand

6,2E-07

Sammanställning frekvensberäkningar

Scenario

Olycksfrekvens

2b (i) – Tank

Jetflamma

2,2*10-8

2b (ii) – Tank

BLEVE

2,2*10-9

2b (iii) – Tank

Gasmolnsexplosion

1,0*10-7

2b (i) – Flaskor

Jetflamma

3,51*10-7

2b (iii) – Flaskor

Gasmolnsexplosion

1,4*10-6

2b (iv)

Exploderande flaskor

1,7*10-7

4b Arningevägen

Pölbrand

2,9*10-6

4b Kundvägen

Pölbrand

6,2*10-7

Uppdragsnamn: Tumstocken 6 och 9, Arninge Datum: 2017-10-20 Uppdragsnummer: 110313 Sida: 5 av 5

Bilaga B – Konsekvens- och riskberäkningar
Uppdragsnamn

Tumstocken 6 och 9, Arninge
Uppdragsgivare

Uppdragsnummer

Datum

ICA Fastigheter Sverige AB

110313

2017-10-20

Handläggare

Egenkontroll

Internkontroll

Erik Hall Midholm/Pierre Wahlqvist

PWT

1.

2017-10-20 LSS

2017-10-20

Inledning

I denna bilaga presenteras de konsekvens- och riskberäkningar som har gjorts för olycksscenarier med bedömt hög risknivå i grovanalysen.
Planområdets storlek i förhållande till aktuella skadeområden för de studerade
olycksscenarierna innebär att skador huvudsakligen påverkar bebyggelse och personer inom
planområdet. Beräkningar har därför gjorts för planområdet.

2.

Antaganden

För beräkningarna har en del antaganden gjorts vilka redovisas nedan.
•

En olycka förväntas ske där avståndet till den planerade bebyggelsen är som kortast, se
figur B.1.
•

Olycka på Arningevägen antas ske på körbanan närmast planerad bebyggelse. Det
kortaste avståndet mellan väg och byggnad är ca 25 meter.

•

Olycka på Kundvägen antas ske på den bortre körbanan från planområdet sett
eftersom de fulla transporterna till bensinstationerna antas köra denna väg. Olyckan
antas inträffa mitt för ICA Maxis huvudentré där mittbarriär inte finns mellan
körbanorna vilket medför att en bensinpöl kan sprida sig över båda körbanorna.
Kortaste avstånd från denna del av Kundvägen och byggnad är ca 10 meter.
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Planområde

Antagen plats
för olycka på
Kundvägen
Antagen plats för
olycka på
Arningevägen

Figur B.1. Antagna platser för olycka på Arningevägen och Kundvägen.
•

Olyckorna förväntas inträffa när konsekvensen blir som störst, d.v.s. under dagtid när
belastningen i butikerna är som störst. För att kunna bedöma hur många som kan
förväntas omkomma till följd av respektive skadescenario uppskattas persontätheten
enligt följande gemensamt för de båda kvarteren:
−

Persontätheten utomhus (även mellan byggnader och vägbana) antas till 50
personer/hektar (0,005 personer/m2).

−

Den genomsnittliga persontätheten inne i byggnader antas på försäljningsytorna till
1 person per 5 m2 (0,2 personer/m2).
Ovanstående värden motsvarar de allmänna råden avseende dimensionerande
persontäthet som redovisas i gällande BBR /1/ för handel (0,5 personer/m2
nettoarea), men där avdrag har gjorts för allmänna utrymmen och utrymmen utan
stadigvarande vistelse (t.ex. lager, förråd, teknikutrymmen, utrymningsvägar m.m.)
samt butiksinredning m.m.
Observera att ovanstående värde ger mycket högt personantal inom planerad
bebyggelse. Den dimensionerande persontätheten som uppskattningen utgår från
avser dimensionering av utrymningssäkerheten, vilket innebär att de utgör maximal
personbelastning. Så höga persontätheter bedöms uppstå vid relativt begränsade
tillfällen, t.ex. julhandel. Det är mycket konservativt att förutsätta detta som
genomsnittlig persontäthet inom planerad bebyggelse.

−

/1/

På garageplanen vid ICA MAXI antas att personer inte vistas stadigvarande och
personantalet bedöms därför som försumbart för dessa delar. Garagen nyttjas

Boverkets byggregler BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2016:13 (BBR 24)
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huvudsakligen av personer som ska till ICA Maxi inom planområdet och därmed
innefattas dessa i dimensionerande personantal enligt ovan.

3.

Konsekvensberäkningar

3.1

Scenario 2b (i-iv) – Stort utsläpp och antändning av gasol

För beräkningarna avseende konsekvenser av utsläpp och antändning av brännbar gas används
simuleringsprogrammet Gasol. Beräkningar utförs för jetflamma, BLEVE, gasmolnsexplosion
samt exploderande gasflaskor.

3.1.1

Jetflamma

En jetflamma kan bildas om en tank med gasol punkteras och den trycksatta gasen antänds
antänds, se figur B.2.

Figur B.2. Principskiss jetflamma.

3.1.2

BLEVE

En brand under en gasoltank kan förorsaka att tanken rämnar och att hela innehållet snabbt
kommer ut, blandar sig med luften och ger upphov till ett eldklot som ger hög värmestrålning
på stora avstånd, en sk BLEVE, se principskiss i figur B.3.

Figur B.3. Principskiss BLEVE.
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3.1.3

Gasmolnsexplosion

Brännbara gaser som släpps ut i luften kan om de antänds under olyckliga omständigheter
explodera och ge upphov till tryck som kan skada människor och byggnader. Det avgörande för
om skadliga tryck ska uppkomma är hur snabbt förbränningen sker och hur pass öppen
geometrin är där förbränningen sker.
En snabb förbränning som dessutom sker mer eller mindre inneslutet gör att de varma gaserna
med stor volym som bildas inte hinner trycka iväg omkringliggande luft tillräckligt fort utan
luften (och de bildade varma gaserna) komprimeras och man får en tryckhöjning jämfört med
normalt atmosfärstryck.

3.1.4

Explosion av gasflaskor

Vid explosion av gasflaskor antas det skadedrabbade området likna det för en BLEVE. Då
samtliga flaskor inte bedöms värmas upp och sedan explodera samtidigt utan uppskattningsvis
exploderar i omgångar görs antagandet att värsta scenariot är en explosion motsvarande då
innehållet i max 5 flaskor exploderar samtidigt.

3.1.5

Beräkningsförutsättningar

I beräkningarna antas det att en tankbil rymmer ca 20 ton gasol. Vid transport av gasolflaskor
antas mängden gas per flaska vara ca 10-45 kg. Medelmängden gasol antas vara ca 15 kg per
flaska. Det antas att det är tryckkondenserad gasol i samtliga gastankar och flaskor.
Utsläppsdiametern för ett stort utsläpp från tank antas till 47 mm vilket motsvarar utsläppsflödet 17,8 kg/s (Ø 47 mm) /2/. Ett utsläpp av flasktransport antas ske genom avslagen
flaskventil på ett antal flaskventiler. Utsläppsflödet ansätts till 16,5 kg/s (avslagen flaskventil på
5 flaskor).
För jetflamma och brinnande gasmoln varierar skadeområdet med läckagestorlek, direkt
alternativt fördröjd antändning samt vindhastighet, men den totala mängden gas i tanken
påverkar inte skadeområdet. Beroende på om läckage inträffar i tanken i gasfas, i gasfas nära
vätskefas eller i vätskefas kan utsläppets storlek och konsekvensområde variera. Konservativt
antas det att utsläppet sker nära vätskeytan då detta leder till värsta konsekvenserna.
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.
Indata som används i programmet Gasol för att simulera konsekvensområden anges i tabell
B.1.
Tabell B.1. Indata för simulering i Gasol.
Parameter

Gasoltank

Gasolflaska

Utsläppsflöde

17,8 kg/s

16,5 kg/s i 4,5 s

Lagringstemperatur

20°C

20°C

Lagringstryck

10 bar övertryck vid 20°C

10 bar övertryck vid 20°C

Tankdiameter

2,0 m

0,3 m

Tanklängd

16 m

0,5 m

Tankfyllnadsgrad

80 %

80 %

/2/

Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996
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Tankens tomma vikt

50 000 kg

10 kg

Designtryck

15 bar övertryck

10 bar övertryck

Bristningstryck

4 x designtrycket

4 x designtrycket

Luftryck

760 mmHg

Väder

20°C, 50 % relativ fuktighet, dag och klart, vind 6 m/s

Omgivning

Enstaka träd, oklippt gräs

3.1.6

Resultat simuleringar

I tabell B.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.
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 reducerar skadeavstånden.
Vid tät bebyggelsestruktur så reducerar byggnaderna skadeavståndet och påverkan på
bakomliggande byggnader relativt mycket. Planerad bebyggelse enligt avsnitt 2 bedöms
reducera skadeavståndet (längden) för respektive scenario med åtminstone 50 % i förhållande
till vad som redovisas i Gasol.
Tabell B.2. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av
brännbara gaser.
Skadescenario
2b (i) – Tank
2b (ii) – Tank
2b (iii) – Tank

Stor jetflamma
BLEVE
Stor gasmolnsexplosion

2b (i) – Flaskor
2b (iii) – Flaskor
2b (iv) - Flaskor

Jetflamma
Gasmolnsexplosion
Exploderande flaskor

3.1.7

Skadeavstånd (meter)
bredd
längd
60
55
440
220
215
185
55
60
30

55
60
15

Konsekvensbedömning

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.
En olycka med brännbar gas bedöms främst drabba personer som vistas utomhus. I tabell B.2
redovisas skadeområden där värmestrålningen är så omfattande att det kan leda till 2:a-3:e
gradens brännskada. Enligt /3/ 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 %.

/3/

Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor – metoder för bedömning av risker, FOA,
september 1997
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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.
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 mindre än 5 % av de personer som befinner sig
inomhus inom det område där värmestrålningen kan leda till 2:a gradens brännskada
omkommer. I bedömningen behöver hänsyn tas till beskrivningen i avsnitt 3.1.6 om att
bebyggelse har en avskärmande effekt som reducerar de skadeområden som redovisas i tabell
B.2.
I tabell B.3 redovisas beräknat antal omkomna (utifrån förutsättningarna i avsnitt 2) inom det
studerade området.
Tabell B.3. Beräknade konsekvenser –antal omkomna, för skadescenarier vid transport av
brännbara gaser.
Skadescenario

Uppskattat antal omkomna
Inomhus

Utomhus

Totalt

2b (i) – Tank

Jetflamma - tankbil

5

6

11

2b (ii) – Tank

BLEVE - tankbil

60

10

70

2c (iii) – Tank

Gasmolnsexplosion - tankbil

60

10

70

2b (i) – Flaskor

Jetflamma - gasflaskor

2

4

6

2b (iii) – Flaskor

Gasmolnsexplosion - gasflaskor

2

2

4

2b (iv) - Flaskor

Exploderande gasflaskor

0

1

1

Möjliga åtgärder
Möjliga säkerhetsåtgärder för att minska konsekvensen av utsläpp och antändning av gasol är
att inte uppmuntra personer att vistas utomhus mellan riskobjekten och byggnaden. Detta kan
göras genom att inte placera uteserveringar, lekplatser etc mot Arningevägen. Med dessa
åtgärder antas ingen omkomma utomhus till följd av dimensionerande olyckor med brännbar
gas på Arningevägen.

3.2

Scenario 4b – Utsläpp och antändning av bensin

En olycka kan orsakas av exempelvis en kollision som leder till ett mer eller mindre momentant
utsläpp av bensin. Bensinen samlas i en pöl och om den antänds alstras hög värmestrålning
mot omgivningen. Storleken och formen på pölen kommer att ha stor inverkan på hur höga
strålningsnivåer som genereras mot området. Geometrin är svår att avgöra och beror dels på
var utsläppet sker hur vägen är utformad, dels på utsläppets storlek.
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I beräkningarna antas att den pöl som bildas breder ut sig cirkulärt på vägbana, se figur B.4.
Anledningen till detta val är att pölen får en stor utbredning som i sin tur ger upphov till en
högre flamma och större strålningsnivåer. Pölarean antas till ca 300 m2 utifrån tidigare utförda
fullskaleförsök /4/. Detta motsvarar en pöldiameter på 19,5 m.
En pölbrand på 300 m2 motsvarar en maximal brandeffekt på ca 300 MW (se nedan). Effekten
motsvarar även det värde som anges i /5/ för tankbilsbrand, vilket härstammar från en
bedömning som baseras på den högsta brandeffekt som uppmätts vid eldning av gods i tunnel.
Vägbanans totala bredd (i båda körriktningarna) på Arningevägen respektive Kundvägen är ca
15 meter. Varken Arningevägen eller Kundvägen har dock vägräcke mot planområdet. Med
hänsyn till detta bedöms en olycka kunna hamna utanför vägbanan och utsläppet kan då
spridas mot planerad bebyggelse. Det antas konservativt att utsläppet sprids fritt och att
pölbranden därmed breder ut sig cirkulärt mot planområde.
Flamman antas vid strålningsberäkningarna ha en plan flamfront, se figur B.5. Bedömningen
att räkna på en cirkulär flamma med diametern 19,5 meter anses därför som konservativ. Med
antagandet att pölen inte sprider sig utanför vägbanan hamnar pölkant på Arningevägen som
närmast 25 meter från byggnad och på Kundvägen ca 10 meter från byggnad.

Figur B.4. Principskiss pölbrand.

25-40m
Figur B.5. Pölens utbredning sett från ovan.

3.2.1

Beräkningsmetodik

Metodik
Beräkningarna av den infallande värmestrålning som det analyserade området utsätts för i
händelse av olycka med påföljande brand genomförs med handberäkningar enligt
beskrivningen nedan:
Brandeffekt (Q) – Brandeffekten beräknas utifrån pölarean och ansätts till att 1 MW genereras
per kvadratmeter pölarea /6/.
/4/

Konsekvenser vid tankbilsolycka med bensin i Stockholms innerstad,
Stockholms brandförsvar, 1998

/5/

Fire and Smoke Control in Road Tunnels, PIARC Committee of Road Tunnels, 1999
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Flamhöjd (HF) – Flamhöjden (m) kan beräknas som funktion av brandeffekten och

&
pöldiametern (D) enligt följande ekvation /7/: H f = 0.23⋅ Q

2/5

− 1,02D

Ovanstående förhållande mellan brandeffekt och pölarea innebär att flamhöjden grovt kan
uppskattas till HF = D /6/.
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 /8/:

I0 = 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 B.6). 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 /9/:

F1,2 = FA1,2 + FB1,2 + FC1,2 + FD1,2

där FA1,2 , FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas enligt följande:

F A1, 2 =

A1

∫
0

cos Θ 1 cos Θ 2
⋅ dA1
πd 2

där

θ1 = θ2 = infallande vinkel (d.v.s. 0) och A1 = L1 x L2 enligt figur B.6.

Figur B.6. Synfaktor.
Ovanstående ekvation kan omvandlas till följande ekvation för beräkning av respektive ytas
(A, B, C och D) synfaktor /10/:

/6/

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

/7/

Enclosure Fire Dynamics, Karlsson & Quintiere, 2000

/8/

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

/9/

An Introduction to Fire Dynamics – second edition, Drysdale, University of Edinburgh, UK 1999
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FA12 =
X =

1
2π


X
Y
Y
X

tan −1
tan −1
+

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






där

L1
L
och Y = 2 enligt figur B.6.
d
d

Infallande strålning (I) – Den från branden infallande värmestrålningen (kW/m2) som når
omgivningen minskar med avståndet från branden och beräknas genom:

3.2.2

I = F × I0

Resultat strålningsberäkningar

Med hjälp av ovanstående samband och förutsättningar har brandeffekten, brandens diameter
och flamhöjden för de olika scenarierna (se tabell B.4).
Tabell B.4. Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd
samt utfallande värmestrålning.
Scenario
Pölbrand /
Tankbilsbrand

Brinnande yta
2
AF (m )

Utvecklad
effekt Q
(kW)

Brandens
diameter Df
(m)

Flamhöjd
Hf (m)

Utfallande
strålning
2
I0 (kW/m )

300

300 000

19,5

19,5

40,0

Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i figur B.7. Strålningen har beräknats på
halva flammans höjd. För pölbrand beaktas även pölens radie, vilket beror på att pölen kan
spridas mot det studerade området.
Enligt tabell B.4 sjunker den utfallande strålningen med brandens storlek. Detta beror på att
ekvationen beaktar att sotproduktionen ökar vid större bränder. Soten och röken döljer själva
flamman och absorberar en avsevärd del av strålningen, vilket i sin tur minskar den utfallande
värmestrålningen. För att inte underskatta den infallande värmestrålningen så kommer de
fortsatta strålningsberäkningarna att utgå från ett konservativt värde på den utfallande
strålningen på 50 kW/m2 för samtliga brandscenarier.

/10/ Thermal Radiation Heat Transfer, 3rd ed., Seigel & Howell, USA 1992
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Figur B.7. Infallande strålning som funktion av avståndet från pölbrand respetkive
tankbilsbrand.

3.2.3

Skadekriterier

De skadekriterier som används för att uppskatta konsekvensen av beräknade strålningsnivåer
anges i tabell B.5. Skadebilden för människor som utsätts för värmestrålning från beror dock
på ett flertal faktorer såsom:
•

Personens ålder (yngre klarar sig bättre än äldre).

•

Personens andel exponerade hud (hur mycket kläder man har) som påverkar storleken på
brännskadan.

•

Vilka kläder som exponerade personer har (kvalitet – tygmaterial), om kläder antänds
förväntas personen omkomma.

•

Varaktigheten av exponeringen.

•

Om personer kommer under läkarvård eller ej.

Tabell B.7. Effekter av olika strålningsnivåer /6, 7/.
Strålningsintensitet
-2
[kW m ]

Konsekvens
Ingen smärta vid långvarig bestrålning av bar hud
2:a gradens brännskada vid bestrålning under 1 minut
- 100 % sannolikhet
- 50 % sannolikhet
Ingen smärta vid bestrålning av bar hud under 1 minut

<1

19
7,5
< 2,5

2:a gradens brännskada vid bestrålning under 20 sekunder
- 100 % sannolikhet
- 50 % sannolikhet

43
17

Outhärdlig smärta vid bestrålning av bar hud under 2

20
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Antändning av lättantändliga material, t.ex. gardiner
med sticklåga
vid långvarig bestrålning

10
20

Antändning av obehandlat trä
med sticklåga eller vid bestrålning under 5 minuter
vid långvarig bestrålning

15
30

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 /11/ 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 mindre än 5 % av de personer som befinner sig inomhus inom det
område kring tågbranden 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 tabell B.7. Nedan redovisas
uppskattad andel omkomna beroende på strålningsnivå för personer som befinner sig
utomhus:
-

10 kW/m2:
15-20 kW/m2:
> 40 kW/m2:

3.2.4

< 5 % sannolikhet att omkomma
50 % sannolikhet att omkomma
100 % sannolikhet att omkomma

Konsekvensbedömning

I tabell B.8 redovisas beräknade skadeavstånd för respektive skadescenario.
Tabell B.8. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av
brandfarliga vätskor.
Skadescenario

Pölbrand (300 MW) + pölradie

Tankbilsbrand (300 MW)

Sannolikhet att
omkomma

Skadeavstånd
(meter)

5% inomhus

26

100% utomhus

15

50% utomhus

26

5% utomhus

32

5% inomhus

17

100% utomhus

7

50% utomhus

17

5% utomhus

22

I tabell B.9 redovisas beräknat antal omkomna (utifrån förutsättningarna i avsnitt 2) inom det
studerade området.
/11/

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

Uppdragsnamn: Tumstocken 6 och 9, Arninge Datum: 2017-10-20 Uppdragsnummer: 110313 Sida: 11 av 16

Tabell B.9. Beräknade konsekvenser – antal omkomna, för skadescenarier vid transport av
brandfarlig vätska.
Skadescenario

Uppskattat antal omkomna
Inomhus

Utomhus

Totalt

4b - Arningevägen

Pölbrand / Tankbilsbrand

0

3

3

4b – Kundvägen

Pölbrand / Tankbilsbrand

3

3

6

Möjliga åtgärder
Möjliga säkerhetsåtgärder för att minska konsekvenserna av olycka med brandfarlig vätska är
att inte uppmuntra personer att vistas utomhus mellan riskobjekten och byggnaden. Detta kan
göras genom att inte placera uteserveringar, lekplatser etc. mot Arningevägen respektive
Kundvägen. Med dessa åtgärder antas ingen omkomma utomhus till följd av dimensionerande
olyckor med brandfarlig vätska.
För att reducera risken för brandspridning in i byggnaden är förslag till åtgärd att förse
Arningevägen med vägräcke vilket tillsammans med befintlig kantsten reducerar risken att ett
utsläpp sprids mot planområdet. På motsvarande sätt föreslås att Kundvägen förses med en
mittbarriär så att en pölbrand inte kan spridas sig över båda körbanorna.
Ovanstående åtgärder skulle reducera den infallande strålningsnivån mot byggnaden till < 10
kW/m2 vid olycka på Arningevägen (d.v.s. dimensionerande skadescenario motsvarar
tankbilsbrand) respektive ca 10-15 kW/m2 vid olycka på Kundvägen. Åtgärderna skulle därmed
begränsa risken för brandspridning in i byggnaden.
Alternativ till ovanstående åtgärder är att utföra byggnadens fasader som vetter mot
riskkällorna i material som förhindrar brandspridning in i byggnaden. Som ett riktvärde bör
brandspridning begränsas i åtminstone 30 minuter för att säkerställa utrymning. Som
alternativ till ovanstående vägrelaterade åtgärder föreslås att fasad som vetter mot
Arningevägen utförs i obrännbart material samt att glaspartier utförs i lägst laminerat glas som
klarar uppvärmning till 300°C under ca 30 minuter. Denna typ av fönster reducerar den
infallande värmestrålningen med ca 30-50 %, vilket innebär en kraftig reducering av risken för
brandspridning vid olycka på Arningevägen.
Med hänsyn till riskbidraget från olycka på Kundvägen bedöms det inte vara rimligt att vidta
motsvarande åtgärd på fasad som vetter mot denna väg.
Med dessa alternativa åtgärder bedöms att inga personer inomhus omkommer vid olycka på
Arningevägen. Åtgärderna reducerar dessutom antalet omkomna inomhus vid olycka med
brännbar gas på Arningevägen.
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4.

Riskberäkningar

I detta avsnitt beräknas den sammanvägda risken (frekvens x konsekvens) för de olycksrisker
(skadescenarier) som bedömts kunna påverka risknivån för ny bebyggelse inom planområdet.
Den sammanvägda risken kommer att redovisas med riskmåtten individrisk respektive
samhällsrisk.

4.1

Beräkning av individrisk

4.1.1

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 respektive riskkälla. 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 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
vägssträcka 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.
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 vägssträcka.
3. För vissa olycksscenarier förknippade med 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.
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4.1.2

Resultat

I figur B.8 redovisas individrisken för det studerade planområdet och dess omgivning som
funktion av avståndet till Arningevägen. Avståndet i diagrammet utgår från närmaste vägkant.
Den redovisade riskprofilen gäller för obebyggd mark där ingen hänsyn tas till eventuella
konsekvensreducerande effekter av exempelvis framförliggande bebyggelse.

Minsta avstånd mellan vägkant
och planområde.

Figur B.8. Individrisk för oskyddad person utomhus som funktion av avståndet från
Arningevägen (mätt från närmaste vägkant).
Utan hänsyn tagen till bebyggelse och andra avskärmande barriärer inom planområdet.
(Observera att frekvensen redovisas med logaritmisk skala.)
Individrisken utmed Kundvägen redovisas inte i riskprofil. Utifrån frekvens- och
konsekvensberäkningarna uppskattas dock individrisken utmed Kundvägen till << 10-7 per år.

4.2

Beräkning av Samhällsrisk

4.2.1

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 olycka på
kringliggande vägar.
Det finns ett flertal olika parametrar som påverkar samhällsrisken, framförallt med avseende
på konsekvensernas storlek vid händelse av en olycka. Enligt avsnitt 2-3 har
konsekvensberäkningarna genomförts konservativt med avseende på den nya bebyggelsen:
-

Respektive skadescenario antas inträffa där det medför så stora konsekvenser som
möjligt för det aktuella planområdet, vilket innebär där avståndet är som kortast
mellan riskkälla och bebyggelse inom planområdet. Med hänsyn till
bebyggelsestrukturen inom kringliggande områden utmed de studerade vägsträckorna
(1 000 meter) bedöms sannolikheten för att de beräknade konsekvenserna skulle
uppstå oavsett var på sträckan som olyckan inträffar vara låg.
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Vid sammanställningen av samhällsrisken för de studerade riskkällorna antas att dessa
konsekvenser kan inträffa oavsett var på respektive sträcka som olyckan inträffar.
Detta är ett mycket konservativt antagande som säkerställer att risknivån för det
aktuella planområdet inte underskattas med hänsyn till kringliggande bebyggelse.
-

Enligt avsnitt 4.1.1 så blir skadeområdet för vissa skadescenarier förknippade med
gaser samt urspårning 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.
Med hänsyn till bebyggelsestrukturen inom kringliggande områden på motstående
sida om de studerade riskkällorna kan konsekvenserna bli annorlunda om olyckan
riktas åt motsatt håll. Vid sammanställningen av samhällsrisken för de studerade
riskkällorna antas dock att konsekvenserna kan inträffa oavsett åt vilket håll som
olyckan riktas.

-

4.2.2

Vidare antas respektive skadescenario inträffa då personantalet inom det studerade
området är som störst, vilket innebär största möjliga konsekvenser.

Resultat

Samhällsrisk utan åtgärder
I figur B.9 redovisas den beräknade samhällsrisken inom det studerade området.

Figur B.9. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på skadescenarier på
Arningevägen och Kundvägen i anslutning till aktuellt planområde.
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Samhällsrisk med åtgärder
I avsnitt 3.1.7 och 3.2.4 redovisas förslag till säkerhetshöjande åtgärder som syftar till att
reducera konsekvenserna av respektive olycksscenario. I figur B.10 redovisas den beräknade
samhällsrisken inom det studerade området med hänsyn tagen till att åtgärderna har vidtagits.

Figur B.10. F/N-kurva som redovisar samhällsrisknivån med avseende på skadescenarier på
Arningevägen och Kundvägen i anslutning till aktuellt planområde. Utan respektive med
rekommenderade åtgärder.
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