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SAMMANFATTNING
Vallentuna kommun planerar att exploatera området norr om Angarnsvägen på båda
sidor om Lindholmsvägen. Den tänkta exploateringen omfattar framförallt bostäder. I
anslutning till planområdet finns två bensinstationer samt Lindholmsvägen och Angarnsvägen som är klassade som transportleder för farligt gods. Risker som bensinstationerna och trafiken på dessa vägar kan medföra måste därför utredas. Med anledning av
detta har Brandskyddslaget fått i uppdrag av Vallentuna kommun att utföra en riskanalys för den tänkta exploateringen och utvecklingen av området.
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 riskerna ska hanteras så att en acceptabel
säkerhet uppnås.
En inventering av transporter och hantering av farligt gods vid de aktuella riskkällorna
har gjorts. Denna visar att andelen transporter med farligt gods på Angarnsvägen är begränsad och främst utgörs av lokala transporter med drivmedel (bensin, diesel etc.) till
lokala bensinstationer. På Lindholmsvägen har inga transporter med farligt gods identifierats.
I en inledande analys har möjlig påverkan på det aktuella planområdet studerats med
hänsyn till identifierade risker. Utifrån den inledande analysen görs bedömningen att all
bebyggelse, med undantag av två kvarter närmast Angarnsvägen, ligger på ett tillräckligt stort avstånd från identifierade riskkällor för att de ska utgöra någon nämnvärd risk.
För de två kvarteren närmast Angarnsvägen har en detaljerad analys gjorts där frekvens
och konsekvens av identifierade risker har beräknats.
Den detaljerade analysen visar att risknivån utmed Angarnsvägen i huvudsak är låg men
att säkerhetshöjande åtgärder behöver undersökas.
För att hantera identifierade risker ges därför nedanstående förslag på åtgärder för att
minska konsekvensen av en eventuell olycka med brännbara vätskor på Angarnsvägen.
Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är upp till kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. De åtgärder som man beslutar om ska sedan
formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och
bygglagen.
Bostäder placeras 25 meter eller mer från Angarnsvägen.



Markområden närmast Angarnsvägen ska ej uppmuntra till stadigvarande vistelse
men är lämpliga för exempelvis parkering eller liknande.



Byggnader nära Angarnsvägen ska förses med minst en utrymningsväg på sida
som ej vetter mot Angarnsvägen.



Huvudentréer bör placeras mot sida som ej vetter mot Angarnsvägen.
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1

INLEDNING

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

1.2 Bakgrund
Vallentuna kommun planerar att exploatera det aktuella området med framförallt bostäder. Exploateringen sker i enlighet med kommunens riktlinjer för centrala Vallentuna
(Strukturplan och gestaltningsprogram för centrala Vallentuna, antagen 2005). Det aktuella området är beläget i anslutning till Angarnsvägen och Lindholmsvägen som är
klassade transportleder för farligt gods (primär respektive sekundär). I planområdets
närhet finns även två tankstationer. Med hänsyn till de risker som aktuella vägar samt
tankstationer kan medföra för planområdet måste påverkan på den planerade bebyggelsen analyseras. Med anledning av detta har Brandskyddslaget fått i uppdrag att utföra en
riskanalys för den tänkta exploateringen och utvecklingen av området.

1.3 Omfattning
Riskanalysen omfattar planområdet i vilket bland annat följande fastigheter i Vallentuna
kommun ingår: Vallentuna-Åby 1:46, 1:92, 1:96, 1:118, 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:126 (se även figur 3.1).
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för
liv och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I analysen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga
utsläpp.
Trafikanter på omgivande vägar omfattas inte av analysen.

1.4 Underlag
Underlag till analysen har bland annat varit kartunderlag ”Område norr om Angarnsvägen” (strukturöversyn, steg 1, 070307) samt Programhandling daterad 2008-05-13.
Revideringen av analysen 2011 utgår från en detaljplaneskiss daterad 2010-11-17 (Lund
& Vallentin), se figur 3.3.

1.5 Revidering
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Vallentuna kommun vill förändra utformningen av planområdet jämfört med tidigare
studerad exploateringsstruktur. Förändringen, och det som revideringen av analysen
omfattar, gäller framförallt bebyggelsen utmed Angarnsvägen. Denna vill kommunen
placera närmare vägen för att den ska få en mer stadslik karaktär med trädplanteringar
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etc. Kommunen har önskemål om att placera bostäderna ca 20 meter från vägen. Eftersom Länsstyrelsen i Stockholms län i sin rapport /2/ rekommenderar ett bebyggelsefritt
skyddsavstånd på minst 25 meter utmed transportleder för farligt gods (se kapitel 2.1.1)
kommer bebyggelsen förutsättas på minst 25 meters avstånd från Angarnsvägen i analysen.
I samband med revideringen av analysen görs även en översyn och uppdatering av den
inventering av trafik och transporter med farligt gods som passerar på Angarnsvägen.
Revideringen innebär att kapitel 6-9 samt bilagorna A, B och C tillförs den tidigare analysen. Revideringar i befintliga stycken markeras i marginalen.

1.6 Metod
1.6.1 Riskinventering
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området.
Riskkällorna beskrivs och förekommande hantering/transport av farliga ämnen kartläggs och redovisas. Inventeringen utgör sedan grunden för den fortsatta analysen.
1.6.2 Inledande analys
Utifrån genomförd inventering görs en uppställning av möjliga händelser som kan påverka människor inom det studerade området. För identifierade olyckshändelser görs en
kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig konsekvens av respektive händelse.
En grov bedömning görs även av sannolikheten för att en olycka ska inträffa. Denna
bedömning syftar i huvudsak till att avgöra om händelsen kan inträffa över huvudtaget,
d.v.s. om riskkällan omfattar just de förutsättningar som krävs för att den identifierade
olycksrisken ska finnas.
I den inledande analysen föreslås inga specifika åtgärder eftersom analysen endast är
översiktlig och därför utgör ett ofullständigt underlag till förslag på åtgärder, dock kan
rekommendationer för fortsatt planering ges.
1.6.3 Detaljerad analys
Om de identifierade olyckshändelserna i den inledande analysen bedöms kunna medföra
konsekvenser för det aktuella området studeras de vidare i en mer detaljerad analys. I
den detaljerade analysen kvantifieras risken genom beräkningar av frekvens och konsekvens för respektive scenario.
Risker avseende personsäkerhet presenteras och värderas vanligen i form av samhällsrisk eller individrisk.
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I de fall där det, utifrån använda acceptanskriterier (se kapitel 2.2), 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 samt planerad verksamhet.
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1.6.4 Presentation av risk
Risker avseende personsäkerhet presenteras och värderas vanligen i form av samhällsrisk eller individrisk, se nedan.
Samhällsrisk
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.
Individrisk
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.
1.6.5 Acceptabel risk
Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat eller uttryckt i någon idag gällande lagstiftning. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation Värdering av risk /1/ ges förslag på riskkriterier för individrisk och
samhällsrisk vilka rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län och som används
i denna analys.
Kriterierna omfattar både individrisk och samhällsrisk och anges i form av en övre och
en undre gräns. Risker över den övre gränsen anses som oacceptabla medan risker under
den nedre gränsen bedöms som acceptabla. Området mellan kriterierna benämns
ALARP-området1. 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.
1.6.6 Vald metodik för analysen
I den här analysen används riskmåttet individrisk för att redovisa risknivån utmed Angarnsvägen.
1.6.7 Åtgärder
I de fall där det, utifrån använda acceptanskriterier (se kapitel 2.2.2), 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, det s.k. ALARP-området. I vilken utsträckning åtgärder vidtas i detta fall beror till stor del på kostnadseffektiviteten i föreslagna lösningar samt planerad
verksamhet då nivån för vad som bedöms som tolerabel risk varierar något beroende på

As Low As Reasonably Practicable
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verksamhet. Den undre av kriteriegränserna nyttjas vanligtvis för bebyggelse där påverkan från externa risker (t.ex. förknippade med transport av farligt gods etc.) på den totala risknivån ska vara låg. Detta gäller normalt för t.ex. bostäder och svårutrymda lokaler
(sjukhus, samlingslokaler och skolor etc.). Jämfört med bostäder bedöms ofta påverkan
av externa risker vara något mer tolerabla för exempelvis kontors- och vissa typer av
restaurang- och butiksverksamheter. Detta beror huvudsakligen på att personer är vakna
i dessa verksamheter, samt att dessa verksamheter är befolkade dagtid.
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Lagstiftning och riktlinjer
2.1.1 Riskhänsyn vid fysisk planering
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen
(1987:10) 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 anger i Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” /2/ att om bebyggelse planeras inom ett avstånd mindre än 100 meter från väg för
transport av farligt gods eller järnväg så skall en riskanalys utgöra ett av beslutsunderlagen i planärendet. Vidare rekommenderas olika skyddsavstånd vilka redovisas i tabell
2.1. För att undvika risker förknippade med urspårning och olyckor med petroleumprodukter rekommenderas dessutom att 25 meter närmast järnväg och väg med transport
av farligt gods lämnas byggnadsfritt.
I rapporten konstateras även att risksituationen i vissa fall kan behöva utredas även
utanför 100 m.
Tabell 2.1 Av Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderade skyddsavstånd
Riskkälla

Typ av bebyggelse

Avstånd

Vägar med transporter av farligt gods

Tät kontorsbebyggelse

40 m

Sammanhållen bostadsbebyggelse

75 m

Personintensiv verksamhet

75 m

Tät kontorsbebyggelse

25 m

Sammanhållen bostadsbebyggelse

50.m

Personintensiv verksamhet

50 m

Bensinstationer

De angivna skyddsavstånden anger det minsta avstånd som bör hållas mellan bebyggelse och riskobjekt. Avsteg kan göras om risknivån bedöms som låg eller om man genom
att tillämpa säkerhetshöjande åtgärder kan sänka risknivån.

104463

En revidering av rapporten pågår. Detta sker i samband med att Länsstyrelserna i Skåne
län, Stockholms län och Västra Götalands län tillsammans har arbetat fram en riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods /3/. Riskpolicyn innebär att
riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från
en transportled för farligt gods, jämfört med tidigare 100 meter.

2011-02-01

Detaljerad riskanalys Åby ängar

10 (34)

2.2 Värdering av risk
2.2.1 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, likaså vilken som är den exponerade gruppen samt huruvida risk för katastrofer föreligger. De principer som vanligen anges är:


Principen om undvikande av katastrofer. Katastrofer ska undvikas.



Fördelningsprincipen. Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som verksamheten medför.



Rimlighetsprincipen. En verksamhet bör inte innebära risker som med
rimliga medel kan undvikas.



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.
2.2.2 Acceptabel risk
Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat eller uttryckt i någon idag gällande lagstiftning. I Räddningsverkets publikation Värdering av
risk /4/ ges förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk vilka används i denna analys. I tabell 2.2 redovisas de kriterier som används i den detaljerade analysen.
Acceptanskriterierna avseende samhällsrisk gäller för en vägsträcka av 1 km vilket i
princip innebär att om de studerade området omfattar en kortare sträcka ska även den
tillåtna risknivån reduceras. Exempelvis för ett område på 100 meter ska då endast en
tiondel av samhällsrisken tillåtas. Samhällsrisken är då att betrakta som en form av
grupprisk.
Tabell 2.2. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk.
Riskkriterier

Individrisk

Övre gräns för område där risker under vissa
förutsättningar kan tolereras

10

-5

Övre gräns för områden där risker kan anses
vara små

10

-7

Samhällsrisk
-4

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

F=10 per år för N=1 med lutning på
FN-kurva: -1

104463

Både avseende individrisk och samhällsrisk anges en övre och en undre gräns. Risker
över den övre gränsen anses som oacceptabla medan risker under den nedre gränsen bedöms som acceptabla. Området mellan kriterierna benämns ALARP-området (As Low
As Reasonably Possible). I detta område ska man sträva efter att med rimliga medel
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sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna för åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till
den riskreducerande effekt som erhålls.
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När det gäller bedömning av huruvida risknivån är acceptabel eller inte måste även vilken verksamhet som planeras beaktas, då nivån för vad som bedöms som tolerabel risk
varierar något beroende på verksamhet. Den undre av ovanstående kriteriegränser för
både individrisk och samhällsrisk, nyttjas vanligtvis för bebyggelse där påverkan från
externa risker (t.ex. förknippade med transport av farligt gods etc.) på den totala risknivån ska vara låg. Detta gäller normalt för t.ex. bostäder och svårutrymda lokaler (sjukhus, samlingslokaler och skolor etc.). Jämfört med bostäder bedöms ofta påverkan av
externa risker vara något mer tolerabla för exempelvis kontors- och vissa typer av restaurang- och butiksverksamheter. Detta beror huvudsakligen på att personer är vakna i
dessa verksamheter, samt att dessa verksamheter är befolkade dagtid.
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3

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET

Planområdet är beläget ca 400 m från Vallentuna centrum och omfattar bland annat fastigheterna Vallentuna-Åby 1:46, 1:92, 1:96, 1:118, 1:149 samt delar av fastigheterna
Vallentuna-Åby 1:94, 1:126.
Området avgränsas i väster av Smidesvägen och i söder av Angarnsvägen (se figur 3.1).
Idag går Lindholmsvägen genom det tänkta planområdet. Vägen planeras dock att flyttas längre österut i samband med utbyggnaden av området och kommer då att utgöra
områdets östra gräns.

Figur 3.1. Översikt över aktuellt planområde.

3.1 Områdesbeskrivning
Planområdet är till stor del obebyggt. I den södra delen av området finns två befintliga
verksamheter, Bra Bil och Vallentuna brandstation. Verksamheterna kommer att vara
kvar även efter utbyggnad av området.
Planområdet sluttar svagt mot sydväst och består huvudsakligen av ängs- och skogsmark. Vegetationen består till övervägande delen av blandskog, huvudsakligen lövträd.

3.2 Planerad bebyggelse
För utbyggnaden av området har Vallentuna kommun tecknat avtal med fyra exploatörer, Vallentuna Utvecklings AB, Riksbyggen, Skanska och Veidekke Bostad AB.

104463

Området delas i två delar ”Västra” respektive ”Östra” området med totalt ca 800 lägenheter varav ca 440 i den västra delen (ungefärlig avgränsning av de båda område redovisas i figur 3.1). Planerade byggnader utgörs av flerfamiljshus med 2-4 våningar samt
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stadsradhus/flerfamiljsvillor. Utbyggnaden omfattar både bebyggelsekvarter och gator
samt iordningställande av friytor. I ”Västra området” planeras även en förskola med
fyra avdelningar intill Åbyholmsvägen.
Enligt strukturplanen skall området utformas och utvecklas enligt principer för stadstypen småstad. Detta betyder bland annat att området indelas i måttligt stora kvarter, med
en blandning av olika hustyper som innehåller såväl bostäder som verksamheter.
Bebyggelsen planeras med lokalgator och/eller parkeringsplatser närmast Angarnsvägen
och Lindholmsvägen. Mot Smidesvägen planeras byggnaderna i direkt anslutning till
gång- och cykelstråk utmed vägen (se figur 3.2).
Vid utbyggnaden av området kommer Lindholmsvägen att få en ny sträckning längre
österut. Smidesvägen kommer att förlängas och ansluta till Lindholmsvägen i den norra
delen av området. Mellan Smidesvägen och Nya Lindholmsvägen - planeras en genomgående bostadsgata i öst-västlig riktning.

Figur 3.2. Skiss över utformning av planområdet, västra och östra området (strukturöversyn, 070307).
Befintliga verksamheter är markerade med heltäckande svart färg i skissen.

3.3 Reviderad exploateringsutformning
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Vallentuna kommun undersöker genom denna riskanalys, möjligheten att placera delar
av bebyggelsen utmed Angarnsvägen närmare vägen än enligt tidigare studerat förslag.
Det reviderade förslaget redovisas i figur 3.3. Avståndet till Angarnsvägen i denna skiss
är dock längre än det avstånd som eftersträvas (ca 20-25 meter). Förändringen omfattar
främst kvarter 10 och 11 (se figur 3.3) som omfattar 72 respektive 49 lägenheter enligt
skiss. Byggnaderna planeras i tre till fyra våningar.
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Närmast Angarnsvägen planeras markparkering.
Kommunen vill göra Angarnsvägen mer lik en stadsgata genom att bland annat plantera
träd utmed vägen.
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Figur 3.3. Reviderad DP skiss, Åby ängar (Lund & Vallentin, 2010-11-17).
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4

RISKINVENTERING

4.1 Allmänt
När det gäller plötsliga och oväntade olyckshändelser, vilket är det som studeras i denna
analys, rör det sig huvudsakligen om transporter med farligt gods på väg eller järnväg.
Olyckshändelser kan även utgöras av avåkning eller urspårning.
Identifierade riskkällor i anslutning till aktuellt planområde är Angarnsvägen, som är en
primär transportled föra farligt gods, Lindholmsvägen, som är en sekundär transportled
för farligt gods samt två drivmedelsstationer som hanterar brandfarlig vätska. Dessa
riskkällor beskrivs i avsnitt 4.2-4.4.
4.1.1 Farligt gods
Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper
att de i sig självt eller i kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skador på människor, djur, egendom, miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande.
Farligt gods kan delas in i olika klasser för ämnen med liknande egenskaper. De olika
ämnesklasserna delas i sin tur in i underklasser. I tabell 4.1 redovisas de olika klasserna
samt typ av ämnen.
Tabell 4.1 Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR/RID
Ämne

Beskrivning

1

Explosiva ämnen

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier etc.

2

Gaser

Inerta gaser (kväve, argon etc.), oxiderande gaser
(syre, ozon, kväveoxider etc.), brännbara gaser
(acetylen, gasol etc.) och icke brännbara, giftiga
gaser (klor, svaveldioxid, ammoniak etc.)

3

Brandfarliga vätskor

Bensin, diesel- och eldningsoljor, lösningsmedel
och industrikemikalier.

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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Klass
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I Vallentuna kommun tillåts transporter med farligt gods på följande vägar /5/:
Primära vägar (genomfartstransporter tillåts)
▫

Väg 264/Arningevägen

▫

Väg 268/delen Glädjens trafikplats (E4) – Okvista (264)

Sekundär vägar (endast lokala transporter)
▫

Väg 268 delen Okvista (264)–Brottby trafikplats (E18)

▫

Väg 950/Lindholmsvägen delen väg 268–Lindholmen

▫

Väg 978 delen Brottby trafikplats (E18)–väg 973

▫

Väg 979 delen Kårsta–Söderhall (280)

▫

Teknikvägen

4.2 Angarnsvägen (väg 268)
Angarnsvägen, länsväg 268, går mellan E4 i väster och E18 i öster. Vägen utgör en primär transportled för farligt gods från E4 till Okvista och sekundär transportled resterande sträcka fram till E18. Vägen har två filer, en i vardera riktningen. Högsta tillåtna hastighet förbi aktuellt planområde är 70 km/tim.
Innan Norrortsleden öppnades var vardagsmedeldygnstrafiken ca 15 000 fordon förbi
aktuellt område /6/ andelen tung trafik utgjorde ca 10 % /7/. Enligt en trafikmätning
gjord 2008 passerade 13 452 fordon per vardagsmedeldygn, 12 463 fordon per veckomedeldygn och 9 990 fordon per helgmedeldygn/8/. Andelen tung trafik var 9 %. Trafikprognosen för 2015 är ca 17 000 fordon per dygn och 2030 beräknas 18 000-19 000
fordon passera området varje dygn /6/.
I planerna för centrala Vallentuna ingår att göra Angarnsvägen, delen väster om Arningevägen, mer lik en lokalgata. Den tunga trafiken kommer fortfarande att tillåtas
men vägskyltar kommer att hänvisa till Norrortsleden för trafiken mellan E4 och E18.
Kommunen hoppas att man på så sätt ska kunna klassa ner vägen till att bli en sekundär
transportled för farligt gods.
Huvuddelen av bebyggelsen planeras 50 meter eller mer från Angarnsvägen men önskemål finns att placera byggnader inom främst kvarter 10 och 11, 20-25 meter från vägen (se kapitel 1.5 och figur 3.3).
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4.2.1 Transport av farligt gods
Det är okänt hur stor andel av trafiken på Angarnsvägen som utgörs av transporter med
farligt gods. Enligt den Inledande analys som gjordes för Vallentuna /9/ gjorde Räddningstjänsten den uppskattningen att den största andelen farligt gods på vägen (dvs. innan Norrortsleden öppnades) bestod av trafik från Kapellskär till E4. Räddningstjänstens uppfattning idag är att den tunga genomfartstrafiken i princip har upphört på Angarnsvägen sedan Norrortsleden öppnades, särskilt gäller det trafiken till och från Ka-
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pellskär /10/. Bedömningen är därför att det främst är lokal godstrafik, med start eller
mål i Vallentuna, som förekommer på vägen.
I planområdets närhet finns ett fåtal verksamheter som hanterar eller genererar transporter med farligt gods. Det finns dock ingen heltäckande kartläggning av antalet transporter till eller från dessa verksamheter. För åren 1994, 1998 och 2006 har f.d. Räddningsverket (numer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) genomfört kartläggningar av transporterade mängder med farligt gods på Sveriges vägar /11/. Kartläggningen
från 1994 visar inga transporterade mängder på Angarnsvägen medan kartläggningen
från 1998 visar att 50-1 000 ton frätande ämne (klass 8) kan ha passerat under mätperioden. Kartläggningen från 2006 visar på förekomst av transporter med 0-11 600 ton
frätande ämne (klass 8) och 0-11 500 övriga farliga ämnen (klass 9) (se även tabell 4.2).
Kartläggningarna från 1994 och 1998 är gjorda för ett kvartal vardera medan kartläggningen från 2006 är utförd under en månad. Dessa transporter utgörs troligen av transporter till och från Kapellskär. Dessa transporter har enligt tidigare i princip upphört
/10/.
I Vallentuna finns ett antal mottagare och distributörer av farligt gods. Dessa är främst:
 Fem försäljningsställen av drivmedel
Försäljningsställena utgörs av bensinstationer och bilförsäljare med tankstation.
De fem stationerna redovisas nedan samt i figur 4.1. Se även en sammanställning i
tabell 4.2:
o ST1, Nya Lindholmsvägen
Se kapitel 4.4.2.
o Bra bil/Tanka, Smidesvägen 2
Se kapitel 4.4.1.
o Vallentuna motor(Preem/Shell), Industrivägen 2
Tankstationen vid Vallentuna motor drivs av Shell (numera ST1) och
Preem. Shells transporter kör i de flesta fall via Norrortsleden och Arningevägen till stationen och passerar i sådant fall det aktuella planområdet /12/. Samkörning sker oftast med stationer i Täby eller Åkersberga.
Det förekommer även att transporterna kör Väsbyvägen till/från E4. I
den fortsatta analysen förutsätter vi att även Preems leveranser kör samma väg som Shells leveranser.
Till stationen sker leveranser av diesel varje dag, bensin ungefär varannan dag och etanol (E85) någon gång i månaden /13/.
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o Statoil, Stockholmsvägen/Karlbergsvägen:
Enligt information från Statoil levererades bensin, diesel och E85 vid
122 tillfällen till stationen under 2010 /14/. Leveranserna sker antingen
via E4-Väsbyvägen, E18-Arningeleden-Bällstabergsvägen eller Svetsarvägen-Stockholmsvägen. Transporterna passerar således ej aktuellt planområde, vilket i stort stämmer överrens med Räddningstjänstens uppfattning /10/.
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o Esskå Bensin o service, Stockholmsvägen
Ingen information har erhållits avseende denna verksamhet. uppfattningen är dock att det rör sig om en mindre station med uppskattningsvis enstaka transporter per vecka. Leveranserna uppskattas ske samma väg som
Statoils.
Det är möjligt att det i framtiden även kommer att säljas biogas som drivmedel vid
stationerna. Det är i så fall möjligt att biogasen körs till stationerna på gasflak/trailer där gasen transporteras i flaskpaket. Gasen kan också levereras via ledning direkt till stationen.

3

2

1

4

1
2
3
4
5

ST 1
Bra Bil/Tanka
Vallentuna motor
Statoil
Esskå Bensin o service

5

Figur 4.1. Drivmedelsstationer i Vallentuna i förhållande till aktuellt planområde (rödmarkerat).

 Aerosol Scandinavia
Norr om Vallentuna Centrum vid Fabriksvägen ligger Aerosol Scandinavia. Verksamheten innebär nästan uteslutande fyllning av aerosolburkar (”aerosoler”) samt
produktion av pumpsprayer. Tillverkningen i Vallentuna består huvudsakligen av
kosmetiska produkter och tekniska sprayer.
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Vid anläggningen hanteras stora mängder brandfarlig vara, bland annat gasol och
lösningsmedel. Till 99 % bedöms transporterna köra via Upplands-Väsby och på
Teknikvägen till anläggningen /15/. Räddningstjänsten verifierar att transporterna
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kör från E4 via Teknikvägen /10/. Det innebär att transporterna inte passerar aktuellt område.
 ABC-gasol
Anläggningen ligger i Okvista industriområde sydost om Vallentuna Centrum.
Till anläggningen kommer gasol i tankbil. Gasolen tappas upp på flaskor och
transporteras sedan vidare ut till kunder. Gasol levereras ungefär var tionde dag
till anläggningen. Transporterna som idag kommer från Södertälje kör via
E18/Norrtäljevägen och Arningevägen (väg 264) till anläggningen. /16/
Eftersom transporterna till ABC-gasol till huvuddelen går på Arningevägen innebär det att de inte passerar det aktuella planområdet.

4.3 Lindholmsvägen
I och med utbyggnaden av det aktuella området kommer Lindholmsvägens sträckning
genom området att flyttas längre österut.
Idag trafikeras Lindholmsvägen av ca 10 000 fordon per dygn /6/. Den nya Lindholmsvägen beräknas innebära ca 7-8 000 fordon/dygn 2015 och 10-11 000 fordon 2030 /6/.
Hastigheten på vägen kommer att vara 50 km/tim. Trafiken på nuvarande Lindholmsvägen fördelas på den nya Lindholmsvägen öster om området och Smidesvägen väster om
området.
Lindholmsvägen är klassad som en sekundär transportled för farligt gods. Detta innebär
att ingen genomfartstrafik med farligt gods förekommer. Utmed vägen fanns tidigare en
bensinstation (Norsk Hydro), denna är nu nerlagd /10/. Utmed vägen till Lindholmen
har inga ytterligare verksamheter som kan ge upphov till transporter med farligt gods
identifierats. Huruvida vägen kommer att klassas om eller ej är okänt.
Planerad bebyggelse i det ”Östra området” ligger som minst ca 40 meter från den nya
sträckningen av Lindholmsvägen. Bebyggelse inom det ”Västra området” ligger ca 80
meter från Lindholmsvägen.

4.4 Tankanläggningar
4.4.1 Bra Bil
Vid Smidesvägen i anslutning till planområdets sydvästra del ligger företaget Bra Bil.
Verksamheten består av bilförsäljning, verkstad samt däckförvaring. Anläggningen har
öppet 9-18 på vardagar och 11-15 på lördagar. Verkstaden har öppet 7-17 på vardagar.
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Vid anläggningen finns även en tankstation, placerad väster om själva försäljningsbyggnaden mitt emot infarten till verksamheten. Lossningsplatsen är belägen till vänster
om infarten. Vid stationen säljs diesel och bensin. Stationen får leveranser av bränsle i
snitt varje dag (ibland två ggr per dag, ibland varannan dag). Totalt förbrukas ca 2 000
m3 bränsle per år. Ungefärlig fördelning mellan bensin och diesel är enligt uppgift runt
77 % bensin och 23 % diesel.
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Det är osäkert hur transporterna kör, men det är troligt att samkörning sker med flera
stationer och att de kan komma både från E4 och Norrortsleden /17/.
Det kortaste avståndet från tankställe (pumpar/mätarskåp) och lossningsplats till planerad ny bebyggelse är ca 80-90 respektive ca 60-70 meter (se figur 4.2).
Figur 4.2. Bra Bil.
Lossningsplats och
tankställe inringade
(eniro.se).

4.4.2 ST 1
I korsningen Angarnsvägen/Arningeleden har ST 1 öppnat en bensinstation. Denna är
placerad i det nordöstra hörnet av korsningen, på motstående sida Lindholmsvägen som
den östra delen av planområdet. Vid anläggningen säljs bensin, diesel och E85. Ingen
försäljning av gasol eller biogas förekommer. Leveranser av drivmedel sker ungefär var
tredje dag till anläggningen /18/. Leveranserna kör via E18 till Vallentuna, men ibland
förekommer samkörning med stationer i Täby och då kör de Arningevägen. Transporterna passerar således ej aktuellt planområde.
Avståndet till anläggningen från planerad bebyggelse är ca 80-100 meter.

4.5 Sammanställning
I tabell 4.2 redovisas en sammanställning av antalet lokala transporter som kan komma
att passera planområdet till och från verksamheter i Vallentuna. I de fall information om
antalet leveranser har erhållits har detta omfattat del av året. För dessa fall har antalet
leveranser räknats om till antal per år. I de fall ingen information om antalet leveranser
har erhållits har en uppskattning gjorts utifrån antalet leveranser till andra stationer.
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I tabellen redovisas utöver antalet leveranser även den väg som transporterna kör eller i
vissa fall antas köra.
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Tabell 4.2. Uppskattat antal transporter till verksamheter i närområdet.
Verksamhet

Transporterade
ämnen

Antal transporter

ST1, Nya Lindholmsv.

Diesel (kl. 3)
Bensin (kl. 3)
Etanol (kl. 3)

var 3:e dag
var 3.e dag
mer sällan

Uppskattat antal
transporter per år

Transportväg

122
122
antaget: 52

E18-Vallentuna alt.
Täby-Arningevägen

Bra bil/Tanka

Diesel (kl. 3)
Bensin (kl.3)

~1,5/vecka
~5,5/vecka

84
280

Osäkert men troligen
både E4Väsbyvägen och
AngarnsvägenArningeleden

Vallentuna motor

Diesel (kl. 3)
Bensin (kl. 3)
Etanol (kl. 3)

7/vecka
3-4/vecka
1/månad

364
156-208
12

NorrortsledenAnrningeledenAngarnsvägen

Statoil, Karlbergsv./
Stockholmsv.

Esskå Bensin o
Service

Diesel (kl. 3)
Bensin (kl. 3)
Etanol (kl. 3)
Okänt

122

Antaget: 1-2/vecka

52-104

33% från E4
33% Bällstabergsv.
33%Svetsarv.
Antaget:
50% Angarnsvägen
50% Bällstabergsv.

Som underlag till fortsatt analys används informationen i tabell 4.2 med vissa kompletteringar:
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- Utifrån de samtal som genomförts med de aktuella drivmedelsstationerna fås
uppfattningen att merparten av leveranserna omfattar mindre mängder, dvs. ej en
hel tankbil. Det innebär i sådant fall att transporterna måste räknas dubbelt, dvs.
både när de passerar planområdet på väg till respektive från drivmedelsstationerna. Samkörning mellan stationer verkar utifrån inventeringen vanligt.
- Hälften av transporterna till/från Bra bil sker via väg 268-E4, hälften kör Arningeleden - Norrortsleden och passerar då planområdet
- Samtliga transporter till/från Vallentuna motor sker på Arningeleden – Norrortsleden och passerar då planområdet
- Transporter till/från ST 1 kör antingen via E18-Angarnsvägen (österifrån) eller
Arningeleden – Norrortsleden och passerar ej planområdet
- En tredjedel av transporter till/från Statoil uppskattas ske från E4, en tredjedel
från Bällstabergsvägen och en tredjedel söderifrån på Stockholmsvägen. Inga
transporter passerar då planområdet
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En sammanställning av de transporter som kan passera aktuellt område redovisas i figur
4.2.

240-257
240-257

Vallentuna
motor

Bra bil

ST 1

Åby
ängar

58- 5875 75

714-766
714-766

Statoil

1007- 10071062 1062

Esskå

58-75
58-75
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Figur 4.2. Schematisk bild med uppskattat antal transporter med brännbara vätskor (bensin, diesel, etanol) per år på aktuella vägar i anslutning till planområdet.
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5

INLEDANDE RISKANALYS

5.1 Identifiering av olycksrisker
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är olycksscenarier som innebär olycka
med farligt gods som är relevanta att beakta vad gäller risknivån för området.

5.2 Uppskattning av riskernas omfattning
Uppskattningen görs huvudsakligen i form av en bedömning av skadeområden för respektive olycksrisk. För de skadescenarier som uppskattas kunna innebära allvarliga
konsekvenser för planområdet görs därefter mer detaljerade beräkningar av frekvens
och konsekvens.
5.2.1 Olycka på Angarnsvägen
Som tidigare nämnts delas farligt gods in i nio olika klasser med hjälp av det så kallade
ADR -systemet. På Angarnsvägen har enbart transporter med ämnen ur klass 3, 8 och 9
identifierats. Utifrån tidigare bedömningar (se kapitel 4.2.1) antas transporter med klass
8 och 9 inte passera på Angarnsvägen sedan Norrortsleden öppnade. Det innebär att det
i dagsläget enbart förekommer transporter med klass 3, brandfarliga vätskor, i några
större mängder på Angarnsvägen. En olycka med en tankbil kan innebära att omgivningen utsätts för brandpåverkan och giftig rök. Konsekvenser drabbar normalt inte områden över 40-50 meter från en olycka.
Avståndet mellan Angarnsvägen och byggnader inom kvarter 10 och 11 antas vara ca
25 meter. Avståndet till övrig bebyggelse från vägen är som minst ca 55 meter. Utifrån
beskrivningen i tabell 5.1 innebär det att en olycka med farligt godsklass 3 på Angarnsvägen kan innebära konsekvenser för den planerade bebyggelsen.
5.2.2 Olycka på Lindholmsvägen
På Lindholmsvägen förekommer idag inga transporter med farligt gods. Hur det kommer att se ut i framtiden är osäkert. Med tanke på att Vallentuna är en av Stockholms
mest expansiva kommuner är det dock inte troligt att verksamheter som genererar stora
mängder transporter med farligt gods etableras utmed Lindholmsvägen.
Avståndet från vägen till den närmaste bebyggelsen är ca 40 respektive 80 meter (östra
respektive västra området).
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5.2.3 Olycka vid tankanläggning
En olycka vid verksamheten som kan medföra konsekvenser för omgivningen är huvudsakligen läckage av drivmedel som kan ske antingen under lossning eller vid tankning.
Storleken på läckaget kan variera. Vid tankning begränsas ett utsläpp till maximalt ca
100 liter till följd av säkerhetsanordningar på utrustningen. Skadeområdet blir därför
mycket begränsat, från ett par meter till ca 10 meter. Vid lossning däremot kan betydligt
större mängder vätska läcka ut. En sådan händelse kan närmast jämföras med en olycka
under transport. Skadeområdet motsvarar då det som redovisas för klass 3 i tabell 5.1.
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Avståndet mellan planerad bebyggelse och tankställe samt lossningsplats är ca 80-90
respektive ca 60-70 meter från tankanläggningen vid Bra Bil. Från verksamheten vid
ST 1 är det ca 80-100 meter till planerad bebyggelse. Det innebär således att en olycka
vid tankning eller lossning inte bedöms medföra konsekvenser för den planerade bebyggelsen.

5.3 Slutsats inledande analys
Utifrån den inledande analysen görs bedömningen att planerad bebyggelse inom kvarter
10 och 11 (se figur 3.3) kan komma att påverkas vid en olycka på Angarnsvägen. Möjliga olyckshändelser på vägen måste således studeras avseende konsekvens för denna
bebyggelse.
För övrig bebyggelse är avstånden från identifierade riskkällor till tillräckligt stora med
hänsyn till de risker som riskkällorna kan innebära. Ingen vidare analys av riskerna
bedöms därför nödvändig. Detta förutsätter dock att bebyggelse inte planeras
närmare identifierade riskkällor samt att inga känsliga verksamheter, som exempelvis förskolor, lekplatser etc., placeras i ett mer exponerat läge jämfört med studerat förslag.
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En stor osäkerhet i analysen är hur transporterna med farligt gods genom Vallentuna
kommun kommer att se ut i framtiden. Enligt tidigare är kommunen expansiv vilket innebär att centralt belägna markområden är för dyra för att användas för industriändamål.
Det bedöms därför inte troligt att verksamheter som genererar stora mängder transporter
med farligt gods kommer att etableras utmed Angarnsvägen eller Lindholmsvägen. Den
ökade exploateringen i kommunen kommer dock mycket troligt innebära en ökad efterfrågan på drivmedel. Detta kommer troligen att innebära ett ökat antal leveranser av
drivmedel till befintliga bensinstationer samt kan även innebära nyetablering av stationer i Vallentuna.

2011-02-01

Detaljerad riskanalys Åby ängar

25 (34)

6

DETALJERAD RISKANALYS

Nedan presenteras resultatet av de beräkningar som genomförts avseende frekvens, konsekvens och risk för de olycksrisker som enligt den inledande analysen bedömts kunna
påverka risknivån för planområdet.

6.1

Beräkning av olycksfrekvens och konsekvens

I tabell 6.1 redovisas resultatet av de frekvens- och konsekvensberäkningar som genomförts för de aktuella olycksscenarierna. Beräkningarna redovisas i sin helhet i bilagorna
A och B. Riskberäkningar redovisas i bilaga C.
Frekvensberäkningarna är utförda i enlighet med den metod som anges i Farligt gods –
Riskbedömning vid transport /19/. Som underlag till beräkningarna när det gäller antalet
transporter med farligt gods har vi använt oss av den information som har sammanställts
i tabell 4.2. Frekvensberäkningarna baseras på dessa värden och representerar dagens
situation (trafikmätning från 2008) samt ett framtidsscenario med en prognostiserad ökning (2030). I framtidsscenariot uppskattas transporterna med farligt gods öka i samma
grad som den övriga trafiken, dvs. med 40 %, vilket bedöms vara ett mycket konservativt antagande. Frekvensberäkningarna redovisas i bilaga A.
Konsekvensberäkningar har genomförts genom att för respektive scenario bedöma inom
vilka skadeområden som personer antas omkomma inomhus respektive utomhus. Eftersom egenskaperna hos ämnena i de olika farligt godsklasserna skiljer sig mycket från
varandra har olika metoder använts för att uppskatta konsekvenserna för respektive
olycksrisk. Strålningsberäkningar för utsläpp och antändning av brännbar vätska har
utförts med handberäkningar. Beräknade konsekvenser redovisas i bilaga B.
Tabell 6.1. Sammanställning av beräknade frekvenser och konsekvensområde (se bilaga A och B).
Maximalt skade-avstånd (m)
Ute och inne

Scenario

Idag

2030

Litet utsläpp

20 (U)
16 (I)

1,7E-07

2,4E-07

Medelstort utsläpp

36 (U)
30 (I)

1,7E-07

2,4E-07

Stort utsläpp

49 (U)
41 (I)

3,5E-07

4,9E-07

Fordonsbrand/tankbil

36 (U)
30 (I)

3,8E-08

5,3E-08
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6.2

Beräkning av risk

6.2.1 Individrisk utan åtgärder
Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en
olycka antas inträffa och dels skadeområdets utbredning. När det gäller skadeområden
för de olika olycksscenarierna så understiger områdena för scenarierna den sträcka som
studeras (ca 200 m). Detta innebär att även om olyckan sker mitt för det aktuella området behöver det inte drabba hela det aktuella området. För att ta hänsyn till detta har frekvensen reducerats beroende på skadeområdets utbredning.
Underlag för beräkning av individrisk redovisas i bilaga C. Individrisken presenteras
enligt tidigare dels för oskyddade personer utomhus och dels för personer inomhus (se
figur 6.1 och 6.2).
Individrisk Idag
1,0E-04

1,0E-05

Individrisk (per år)

1,0E-06

1,0E-07

1,0E-08

1,0E-09

1,0E-10

1,0E-11
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Figur 6.1. Individrisk inomhus och utomhus utmed Angarnsvägen, dagens trafik.
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Individrisk 2030
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Figur 6.2 Individrisk inomhus och utomhus utmed Angarnsvägen, prognostiserad trafik 2030.

6.3

Värdering av risk

Enligt tidigare så kommer de risker som bedömts kvantitativt i ovanstående avsnitt att
jämföras mot det förslag på riskkriterier som MSB har tagit fram /4/ (se avsnitt 2.2.2).
Kriterierna redovisas även i figur 6.1 - 6.2.
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Risknivån jämfört med använda kriterier bedöms vara låg. Individrisknivån inomhus
bedöms till och med vara acceptabel. För områden utomhus hamnar risknivån för 2030 i
nedre delen av ALARP inom ca 15-20 meter. Det innebär att riskreducerande åtgärder
ska övervägas.
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7

HANTERING AV OSÄKERHETER

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


Uppskattad mängd och antal transporter med farligt gods förbi planområdet.
Erhållen information är inte heltäckande och utgör till viss del en uppskattning av dagens situation.
Information om antalet leveranser har ofta angetts per vecka eller månad.
Detta har sedan räknat om att gälla per år. Samma antal transporter har
bedömts förekomma under hela året. I själva verket ’r det väl troligt att
vissa årstidsvariationer förekommer.
Antalet transporter med farligt gods på Angarnsvägen 2030 antogs öka
lika mycket som den totala trafiken jämfört med dagens läge, dvs. 40 %.
Detta bedöms vara en överskattning eftersom utbyggnaden av verksamheter som genererar transporter med farligt gods bedöms vara begränsad
i Vallentuna.



Frekvensberäkningarna har utförts med schablonmetoder.

104463

För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och antaganden innebär används
överlag konservativa uppskattningar. Sammantaget kan sägas att de uppskattningar och
förenklingar som görs vid beräkning av risken med stor sannolikhet ger en överskattning av risknivån.
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8

ÅTGÄRDER

8.1

Allmänt

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

8.2 Diskussion kring rimlighet
För att bedöma rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder bör man beakta begreppet tolerabel risk. Till att börja med är det viktigt att beakta att omfattningen av riskreducerande åtgärder normalt är beroende av den planerade verksamheten, vilket beror på
att bedömningen av huruvida risknivån är acceptabel eller inte varierar något mellan
olika verksamheter.
Den undre av de angivna kriteriegränserna (se avsnitt 2.2.2) nyttjas vanligtvis för bebyggelse där påverkan från externa risker (t.ex. förknippade med transport av farligt
gods etc.) på den totala risknivån ska vara låg. Detta gäller exempelvis för bostäder, hotell och svårutrymda lokaler (sjukhus, skolor och personintensiva lokaler etc.). Jämfört
med bostäder bedöms ofta påverkan av externa risker vara något mer tolerabla för t.ex.
kontors- och vissa typer av restaurang- och butiksverksamheter. Orsaken till detta är
främst att dessa typer av verksamheter innebär att personer normalt är vakna, samt att
verksamheterna huvudsakligen är befolkade dagtid. För bebyggelse och utrymmen som
inte innebär stadigvarande vistelse, t.ex. parkeringsplatser samt gång- och cykelstråk,
accepteras normalt en risknivå som överstiger angivna riskkriterier.
Rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder beror även inom vilken del av ALARP
som risknivån ligger. Risker inom övre delarna av ALARP bör enbart tolereras om det
bedöms vara praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. För risker i de lägre
delarna av ALARP bör kraven på riskreduktion inte vara lika hårda, men möjliga åtgärder ska dock fortfarande beaktas. I de flesta fall anses risknivån vara acceptabel även
om den hamnar inom ALARP-området, förutsatt att de åtgärder som bedöms vara rimliga ur ett kostnads-/nyttoperspektiv vidtas.
Risknivån är i nedre delen av ALARP för områden inom ca 15-20 meter från Angarnsvägen för det framtida scenariot. Ur risksynpunkt borde således ny bebyggelse vara
möjlig att placera på det avståndet. Hänsyn behöver dock tas till Länsstyrelsens rekommendationer om 25 meter bebyggelsefritt utmed transportleder för farligt gods. Med
hänsyn till detta och att planerad bebyggelse utgörs av bostäder bör säkerhetshöjande
åtgärder undersökas.
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Med utgångspunkt från ovanstående resonemang så redovisas i nedanstående avsnitt
separata bedömningar av rimligheten i att vidta åtgärder med avseende på de olycksris-
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ker som studeras i den detaljerade riskanalysen. Observera att åtgärder som föreslås generellt är konsekvensreducerande åtgärder, vilket beror på att frekvensreducerande åtgärder främst är förknippade med riskkällan och är därför svåra att påverka inom ramarna för planprojektet.
8.2.1 Placering av verksamheter
Närmast Angarnsvägen bör verksamheter med låg persontäthet eller kort vistelsetid placeras. Detta omfattar bland annat parkering eller garage.
Bostäder bör man eftersträva att placera minst 25 meter från Angarnsvägen som möjligt
eftersom människor ska vara trygga och säkra i sin bostad. Högre krav ställs normalt
när det gäller säkerhet för denna typ av verksamhet och då transportsituationen kan förändras med tiden bör ett säkerhetsavstånd hållas så att inte användningen av vägen begränsas till följd av exploateringen.
8.2.2 Utformning av utrymme mellan byggnader och Angarnsvägen
Områden utomhus närmast vägen bör utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär att området inte ska innehålla faciliteter som medför att
personer kommer att befinna sig i området under en längre tid, som t.ex. lekplatser eller
parkbänkar. Däremot kan utrymmena innehålla exempelvis parkeringsplatser.
8.2.3 Disposition av byggnad
Byggnader bör planeras på ett sådant sätt att utrymmen med lägre persontäthet, exempelvis tvätt- och soprum etc., placeras mot riskkällan. Samlingslokaler eller andra persontäta utrymmen bör placeras mot en trygg sida. Detta gäller oskyddade byggnader
nära Angarnsvägen.
Åtgärden är dock svår att reglera som en planbestämmelse.
8.2.4 Utrymningsvägar
Utrymningsstrategin för nya byggnader nära Angarnsvägen ska utformas med beaktande av möjliga olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar ska dimensioneras och utformas så att utrymning kan ske tillfredställande även vid en olycka på vägen.
Ovanstående innebär att bostäder, publika lokaler och lokaler nära Angarnsvägen ska
utformas med åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort från vägen.
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Huvudentréer placeras med fördel mot sida som ej vetter mot Angarnsvägen. Detta eftersom det är vanligt att välja den väg man kom in i en byggnad vid en utrymningssituation.
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8.3 Förslag till åtgärder
Utifrån ovanstående resonemang så anges nedan åtgärdsförslag vid ny bebyggelse inom
kv 10 och 11. Syftet med föreslagna åtgärder är att förhindra att människor skadas till
följd av olycka med tankbil på Angarnsvägen samt förhindra brandspridning in i byggnader utmed vägen.
Bostäder placeras 25 meter eller mer från Angarnsvägen.



Markområden närmast Angarnsvägen ska ej uppmuntra till stadigvarande vistelse
men är lämpliga för exempelvis parkering eller liknande.



Byggnader nära Angarnsvägen ska förses med minst en utrymningsväg på sida
som ej vetter mot Angarnsvägen.



Huvudentréer bör eftersträvas att placeras mot sida som ej vetter mot Angarnsvägen.
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SLUTSATSER

Planområdet ligger i anslutning till flera riskkällor; Lindholmsvägen, Angarnsvägen
samt två bensinstationer. Avståndet mellan dessa riskkällor och planerad bebyggelse är
dock så stor för i princip hela området så att ingen vidare riskhänsyn behöver tas till
dessa riskkällor. För två kvarter, kvarter 10 och 11, finns dock önskemål om placering
nära Angarnsvägen. På grund av närheten har riskerna från Angarnsvägen analyserats i
en detaljerad analys.
Angarnsvägen trafikeras huvudsakligen av transporter med drivmedel till de bensinstationer som finns i Vallentuna när det gäller transporter med farligt gods.
Utifrån antalet transporter har frekvens och konsekvens beräknats för möjliga olyckor
och sedan sammanställts till risknivå som sedan jämförts med kriterier för acceptans av
risk. Risknivån utmed vägen är låg och till viss del acceptabel. För områden utomhus
inom ca 15-20 meter är risknivån inom den nedre delen av ALARP för det framtidsscenario som studerats. Detta innebär att säkerhetshöjande åtgärder har undersökts och resulterat i åtgärder som främst rör utrymning samt skyddsavstånd till vägen.
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Syftet med de föreslagna åtgärderna är att förhindra att människor inom planområdet
skadas till följd av olycka med tankbil på Angarnsvägen. Åtgärderna ska även förhindra
att brandspridning sker in i byggnader utmed vägen.
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A.1

INLEDNING

I denna bilaga beräknas frekvensen för de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts kunna
påverka risknivån för ny bebyggelse närmast Angarnsvägen inom planområdet Åby ängar.
Beräkningarna beaktar scenariot ”Utsläpp och antändning av brandfarlig vätska” på den
angränsande Angarnsvägen:

A.2

INDATA

A.2.1

Allmänt – Angarnsvägen

Planområdet angränsar mot Angarnsvägen längs ca 200 meter. På den aktuella sträckan utgörs
vägen av en fil i vardera riktningen utan mitträcke. Den skyltade hastigheten på vägen är
70 km/tim.

A.2.2

Trafik

Enligt trafikmätningar från 2008 så är vardagsmedeldygnstrafiken (VMD) på den aktuella
vägsträckan 13 452 fordon per dygn summerat i båda körriktningar /1/. Andelen tung trafik
utgör ca 9 % av det totala trafikflödet. En trafikprognos för 2030 visar på en trafikökning till
18 000-19 000 fordon per VMD med 10 % tung trafik /2/. Beräkningar har genomförts både
för dagens situation och för 2030. I framtidsscenariot har antalet transporter med farligt gods
grovt antagits öka i samma grad som övrig trafik, dvs. med 40 %. Detta bedöms vara ett
mycket konservativt antagande.
A.2.2.1
Transport av farligt gods
Angarnsvägen utgör en rekommenderad primär transportled för farligt gods förbi aktuellt
område. Information om mängder av respektive farligt godsklass har erhållits genom en
inventering av verksamheter som hanterar sådana ämnen i närområdet. Inventeringen visar att
det i dagsläget enbart förekommer transporter med brännbara vätskor (klass 3) i några större
mängder på Angarnsvägen i höjd med aktuellt planområde.
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I tabell A1 redovisas uppskattat antal transporter utifrån genomförd inventering. En
utförligare genomgång redovisas i huvudrapporten.
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Trafik- och hastighetsundersökning Angarnsvägen m fl, Vägverket Konsult, 2008-11-17

/2/

Vallentuna kommun, trafikprognos för 2015 och 2030, Vägverket Konsult 2007-11-16
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Tabell A.1. Antal transporter med, farligt gods per år på Angarnsvägen utifrån genomförd inventering samt
uppskattat antal transporter 2030.

Klass

3

A.3

Antal transporter

Kategori

Brandfarliga vätskor

Idag

2030

1428

1999

BERÄKNINGAR TRAFIKOLYCKA

I detta avsnitt beräknas frekvensen för trafikolycka på den aktuella vägen utmed den sträcka
där denna passerar planområdet. Avsnittet behandlar först skadescenariot trafikolycka, där
resultatet sedan nyttjas för frekvensberäkningar för scenarier förknippade med transporter av
farligt gods. Frekvensberäkningarna utförs utifrån den metodik som presenteras i
Räddningsverkets rapport ”Farligt gods – riskbedömning vid transport” /3/.
Beräkningarna utgår från den indata som redovisas i avsnitt A.2 avseende faktorerna:


Antal fordonkm – aktuell sträcka x antal fordon



Vägstandard



Hastighetsbegränsning

A.3.1

Trafikolycka

Vid beräkning av frekvensen för en trafikolycka på den aktuella vägsträckan används
schablon-olyckskvot för aktuell vägstandard och hastighetsbegränsning vilket ger en
olyckskvot på 0,8 trafikolyckor per 106 fordonskilometer /3/.
Vid beräkning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation:
Antal förväntade fordonsolyckor  O  Olyckskvot  Totalt trafikarbete  10 6
Där det totala trafikarbetet per år beräknas enligt följande:
Totalt trafikarbete  365 dygn  Årsmedeldygnstrafik  Aktuell vägsträcka
Utifrån ovanstående indata beräknas antalet förväntade fordonsolyckor till:
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O  Olyckskvot  Totalt trafikarbete  10 6 = 0,8
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A.3.2

Fordonsbrand

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

A.3.3

Trafikolycka med farligt gods

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

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

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

Y=

Andelen singelolyckor på vägdelen (antaget 25 % för aktuell vägsträcka /6/)

Enligt ovan beräknas frekvensen för trafikolycka för ett prognostiserat trafikflöde med dagens
trafik samt för år 2030. Det förutsätts att även antalet transporter med farligt gods kan komma
att öka fram till år 2030. Det antas grovt att den procentuella ökningen av farligt gods följer
den totala ökningen av godstrafik på Angarnsvägen, vilken enligt ovan prognostiserats till ca
10 % i förhållande till 2008 års trafikmängder.
Vid uppskattning av frekvensen för farligt godsolycka används en sammanställning av ovan
angivna statistiska underlag där hänsyn tas till prognostiserade ökningar av godstrafiken fram
till år 2030.

104463

I tabell A.2 redovisas den förväntade frekvensen för trafikolycka med farligt gods. Vid
frekvensberäkningen antas det att sannolikheten för trafikolycka är oberoende av vilken last
/4/

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

/5/

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

/6/

Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996

2011-02-01

Detaljerad riskanalys – Åby ängar

Bilaga A

5 (7)

som ryms i lastbilen, d.v.s. sannolikheten för att en farligt godstransport är inblandad är direkt
kopplad till hur stor andel av det totala antalet transporer som rymmer farligt gods.
Tabell A.2. Sammanställning frekvensberäkningar trafikolycka med farligt gods beroende på indata.
Olycka med farligt gods
(per år)
Idag(andel)

1428 trp

2030
(andel)

1999 trp

Totalt

0,029%

4,0E-04

0,029%

5,6E-04

klass 3

100,0%

4,0E-04

100,0%

5,6E-04

A.3.3.1
Klass 3. Brandfarliga vätskor
Utifrån vätskornas flampunkt så kan denna farligt godsklass delas in i olika underklasser.
Flampunkten utgör den lägsta temperatur där vätskan avger så mycket brännbara ångor/gaser
så att det kan antända. Underklasserna är alltså förknippade med hur lättantändliga vätskorna
är. Klass 1-vätskor har t.ex. en flampunkt som understiger 21°C, vilket innebär att dessa avger
så mycket ångor redan vid normala omgivningstemperaturer att de går att antända direkt med
relativt begränsad energitillförsel (t.ex. cigarett, gnista). Till denna underklass hör bl.a.
bensin, etanol etc. Övriga klasser (klass 2a, 2b och 3) är uppdelade i olika flampunktsintervall
mellan 21-100°C och omfattar vätskor som däremot kräver viss uppvärmning innan de går att
antända eftersom de inte avger tillräckligt mycket brännbara ångor vid normala
omgivningstemperaturer. Detta innebär att dessa vätskor är betydligt mer svårantändliga. Till
dessa underklasser hör bl.a. diesel, fotogen och eldningsoljor.

En mycket hög andel av de brandfarliga vätskor som transporteras har visat sig vara
petroleumprodukter, d.v.s. transporter av bensin, etanol och diesel till bl.a. bensinstationer.
Bensin och etanol utgör 53 % av petroleumprodukterna som säljs på bensinstationer i
Vallentuna enligt genomförd inventering (se kapitel 4 i huvudrapporten).
Sannolikheten för att en trafikolycka med farligt godstransport inblandad där ämnet
transporteras i tunnväggig tank leder till läckage uppskattas vara 2 % /7/. Det uppskattas att en
stor andel av transporterna utgörs av tankbil med släp, vilket för tunnväggiga tankar innebär
att sannolikhetsfördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp är 25 %, 25 %
respektive 50 % /7/.
Sannolikheten för att bensin och liknande vätskor (klass 1-vätskor) antänds vid utsläpp till
följd av en trafikolycka antas vara ca 3 % /7, 8/ oberoende av utsläppsstorleken.
Omfattande brand kan även uppstå om t.ex. en motorbrand sprider sig till lasten vid en olycka
med brandfarliga vätskor. Enligt avsnitt A.3.2 uppskattas sannolikheten för att en trafikolycka

Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996

/8/

Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and rail, Purdy,
Grant, Journal of Hazardous materials, 33 1993
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leder till fordonsbrand till ca 0,4 %. I ADR /9/ anges det krav på fordon som ska användas för
transport av brandfarliga vätskor, vilket bl.a. innebär en begränsad sannolikhet för spridning
av t.ex. motorbränder till lasten. Sannolikheten för antändning av lasten till följd av
fordonsbrand vid trafikolycka uppskattas grovt vara ca 5 %.
Figur A.1 i avsnitt A.3.4 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med
transport av brandfarlig vätska. Frekvensen för olika utsläppsscenarier har beräknats för
respektive indata och redovisas i tabell A.3.
Tabell A.3. Beräknade frekvenser för olika skadescenarier vid transport av brandfarlig vätska (klass 3)
beroende på indata.
Frekvens
(per år)

Scenario

Idag

2030

Trafikolycka med brandfarlig vätska (klass 3)

4,0E-04

5,6E-04

Klass 1-vätska

53%

2,1E-04

3,0E-04

Liten pölbrand

1,7E-07

2,4E-07

Medelstor pölbrand

1,7E-07

2,4E-07

Stor pölbrand

3,5E-07

4,9E-07

Tankbilsbrand

3,8E-08

5,3E-08

1,9E-04

2,6E-04

3,8E-08

5,3E-08

Klass 2- och 3-vätska

47%

Tankbilsbrand
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ADR-S – Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng,
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A.3.4

Händelseträd skadescenarier
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Figur A.1. Händelseträd olycka med transport av brandfarlig vätska (klass 3).
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B.1

INLEDNING

I denna bilaga beräknas konsekvenserna av de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts
kunna påverka risknivån för ny bebyggelse inom aktuellt planområde. Beräkningarna beaktar
olycksrisker som förknippas med utsläpp och antändning av brandfarlig vätska (klass 3) på
den angränsande Angarnsvägen:
Konsekvenserna för skadescenarierna beräknas alternativt bedöms med simuleringsprogram,
handberäkningar samt litteraturstudier.
I denna riskanalys används riskmåttet individrisk. För att kunna sammanställa individrisken
krävs konsekvensberäkningar som redovisar det avstånd från riskkällan inom vilket personer
kan omkomma till följd av respektive olycksrisk.
Beräkningarna har delats in så att först redovisas beräkningarna avseende skadeavstånd och
skadeområden för respektive olycksrisk (avsnitt B.2).

B.2

BERÄKNINGAR SKADEAVSTÅND/-OMRÅDEN

B.2.1

Klass 3. Brandfarlig vätska

För denna farligt godsklass utgörs skadescenarierna av att tanken skadas så allvarligt att
vätska läcker ut och sedan antänds. Vid beräkning av konsekvensen av en farligt godsolycka
med brandfarlig vätska antas tanken rymma bensin.
Beroende på utsläppsstorleken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas vilket
leder till olika mängder värmestrålning. Konsekvensberäkningar utförs för följande
pölbrandscenarier:


Liten pölbrand:

50 m2



Medelstor
pölbrand:

200 m2



Stor pölbrand:

400 m2



Tankbilsbrand

Motsvarande stor pölbrand
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B.2.1.1
Bedömningskriterier
Hur hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess
varaktighet. Detsamma gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända
olika byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada.
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I tabell B.1 redovisas exempel på strålningsnivåer och vilka skador dessa kan medföra
avseende personskada respektive brandspridning. Det uppskattas att ca 15 % av de som får
2:a gradens brännskador kan omkomma /1/.
Tabell B.1. Effekter av olika strålningsnivåer /1, 2/.
Strålningsintensitet
-2
[kW m ]

Konsekvens
Ingen smärta vid långvarig bestrålning av bar hud

<1

2:a gradens brännskada vid bestrålning under 1 minut
- 100 % sannolikhet

19

- 50 % sannolikhet

7,5

Ingen smärta vid bestrålning av bar hud under 1 minut

< 2,5

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

43

- 50 % sannolikhet

17

Outhärdlig smärta vid bestrålning av bar hud under 2 sekunder

20

Antändning av lättantändliga material, t.ex. gardiner
med sticklåga

10

vid långvarig bestrålning

20

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

15

vid långvarig bestrålning

30

104463

En person som befinner sig utomhus och 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 han/hon reagerar.
De strålningsnivåer och effekter som anges i tabell B.1 har i tabell B.2 omvandlats till en
uppskattad andel omkomna beroende på strålningsnivå för personer som befinner sig
utomhus.

/1/

Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, andra reviderade och utökade
upplagan, Försvarets Forskningsanstalt, September 1997

/2/

Brandskyddshandboken, Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund, 2005
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Tabell B.2. Avstånd inom vilken strålningsnivån
överstiger X kW/m2 vid pölbrand. Utomhus
Strålningsnivå

Andel omkomna

10 kW/m

2

1%

40 kW/m

2

15 %

60 kW/m

2

50 %

80 kW/m

2

100 %

Sannolikheten för att personer som befinner sig inomhus omkommer bedöms utifrån den
strålningsnivå som uppskattas vara kritisk med avseende på brandspridning in i byggnaden.
Utifrån tabell B.1 så uppskattas den kritiska värmestrålningen vara 15 kW/m2 om inga
byggnadstekniska åtgärder beaktas. 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 10 % av de personer som befinner sig inomhus
inom det område kring pölbranden där strålningsnivån överstiger 15 kW/m2 omkommer.
B.2.1.2
Beräkningsmetodik
Strålningsberäkningarna har genomförts med hjälp av handberäkningar. Beräkningarna av den
värmestrålning som det analyserade området utsätts för i händelse av olycka med påföljande
brand genomförs utifrån följande moment:


Beräkning av brandeffekt



Beräkning av flammans höjd och temperatur



Beräkning av synfaktor



Beräkning av infallande strålning på olika avstånd från branden

Brandeffekten beräknas för att uppskatta hur mycket energi som avges från branden till
omgivningen. Flammans höjd används för att beräkna den så kallade synfaktorn som anger
hur mycket av den från branden emitterade strålningen som når olika punkter i omgivningen.
Temperaturen hos flamman ligger till grund för beräkningen av hur mycket infallande
strålning som mottas av ytor på olika avstånd från branden.
Brandeffekt
Brandeffekten erhålls genom följande samband /3/:
Ekvation B.1.

Q    m   H c  A f

där
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Q = utvecklad effekt (kW)

/3/
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 = förbränningseffektivitet (i de flesta används värdet 0,7 /3/)
m  = förbränningshastighet per ytenhet (kg/m2s)

H C = förbränningsvärme (MJ/kg)

Af

= brinnande yta (m2)

Ekvationen gäller förutsatt att pölbrandens diameter är relativt stor (>2 m). För bensin gäller
följande /3/:
m  = 0,055 kg/m2s

H C = 43,7 MJ/kg
Flamhöjd
Flamhöjden Hf (m) beräknas med följande ekvation /3/:
H f  0.23  Q 2 / 5  1,02 D

Ekvation B.2.

där

D = pöldiameter
Flamtemperatur
Flamtemperaturen Tf utgör medeltemperaturen i flamman. Temperaturen i flamspetsen är ca
540°C (813 K) /4/. Vid lägre temperaturer förlorar flamman sin laminära karaktär. Om
flammans maximala temperatur bestäms till 1000°C (1273 K) /5/ kan medeltemperaturen i
flamman bestämmas. Den maximala flamtemperaturen är bland annat beroende av vilket
material som brinner och storleken på branden. Medeltemperaturen används i beräkningen av
strålningen från flamman och erhålls enligt:

Ekvation B.3.

 1273 4  813 4 

T f  
2



1

4

 1112 K

Synfaktor
Synfaktorn F anger hur stor andel av den emitterade strålningen som når en mottagande punkt
eller yta (se figur B.1).

Fire safety of bare external structural steel, Law & O’Brien, Constrado, 1981

/5/

An Introduction to Fire Dynamics – second edition, Drysdale, University of Edinburgh,
UK 1999
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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 /5/:

F1, 2  FA1, 2  FB1, 2  FC1, 2  FD1, 2

Ekvation B.4.

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

Ekvation B.5.

cos 1 cos  2
 dA1
2

d
0

A1



där

1 = 2 = infallande vinkel (d.v.s. 0)
A1  L1  L2 enligt figur B.1.

Figur B.1. Synfaktor.

Ekvation B.7 kan omvandlas till följande ekvation för beräkning av respektive ytas (A, B, C
och D) synfaktor /6/:

Ekvation B.6.

X 

FA12 

1
2

 X
Y
Y
X
1
1

tan
tan


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






där

L1
L
och Y  2 enligt figur B.4.
d
d
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Om ytorna A, B, C och D är lika stora betyder det att den mest kritiska punkten på avståndet d
från branden studeras. Genom att dela upp brandens totala area i olika stora ytor kan
synfaktorn och då värmestrålningen bestämmas för en punkt på avståndet d från branden på X

/6/
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meters höjd. Detta kan vara lämpligt när man studerar exempelvis avstånd till kritisk
värmestrålning för människor utomhus eftersom det då är aktuellt med en höjd på 1,5-2 meter.
Synfaktorn mellan flamman och en punkt kan även tas fram med hjälp av tabellvärden.
Infallande strålning
Den från branden infallande värmestrålningen som når omgivningen varierar med flammans
temperatur, synfaktorn och den brinnande massans emissivitet. Emissiviteten, det vill säga
materialets förmåga att avge värmeenergi, är beroende av materialets temperatur och
egenskaper, särskilt vid ytan. Exempelvis kan sägas att en blankpolerad yta har mycket lägre
emissivitet än en mörk skrovlig yta. Den infallande strålningen beräknas genom:

Ekvation B.7.

q r  FT f

4

där

qr = Infallande strålning (kW/m2)

ε = Emissionstal

 = Stefan-Boltzmans konstant (= 5.6710-11 kW/m2K4)
F = Synfaktor
Tf = Flammans medeltemperatur
Emissionstalet för en flamma varierar med materialets egenskaper och tjockleken på
flamman. För stora bränder antas emissionstalet vara 1, vilket är ett konservativt antagande.
B.2.1.3
Beräkningar och resultat
Med hjälp av ovanstående samband och förutsättningar har brandeffekten, brandens diameter
och flamhöjden för de olika pölbrandscenarierna (se tabell B.3).
Tabell B.3. Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd.
Scenario

2

Brinnande yta (m )

Utvecklad effekt (kW)

Brandens diameter Df (m)

Flamhöjd Hf (m)

Liten pölbrand

50

84 123

8,0

13,3

Medelstor pölbrand

200

336 490

16,0

21,1

Stor pölbrand /
Tankbilsbrand

400

672 980

22,6

26,3
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Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i tabell B.4. Strålningen har beräknats
på halva flammans höjd.
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Tabell B.4. Beräkning av strålning och synfaktor på halva flammans höjd för olika avstånd från pölbranden.
2

Avstånd (m)

2

50 m
F1,2

2

200 m

qr

400 m

qr

F1,2

F1,2

qr

5

0.55

47.45

0.80

69.28

0.88

76.10

10

0.24

21.14

0.51

43.84

0.65

55.95

15

0.13

11.09

0.32

27.43

0.45

39.00

20

0.08

6.67

0.21

18.05

0.32

27.46

25

0.05

4.41

0.14

12.55

0.23

19.91

30

0.04

3.12

0.11

9.15

0.17

14.91

35

0.03

2.32

0.08

6.93

0.13

11.50

40

0.02

1.79

0.06

5.41

0.10

9.10

45

0.02

1.42

0.05

4.34

0.08

7.36

50

0.01

1.16

0.04

3.55

0.07

6.07

I figur B.2 redovisas den infallande strålningen som funktion av avståndet från pölbranden. I
figuren beaktas även pölens radie, vilket ej beaktas i de avstånd som anges i tabell B.4 som
utgår från flammans kant.
Infallande värmestrålning mot bebyggelse
90

80

Infallande strålning [kW/m2]

70

60

50

40

30

20

10

0
0

10

20

30

40

50

60

Avstånd från pölbrand [m]
50 kvm

200 kvm

400 kvm

Tankbilsbrand

Figur B.2. . Infallande strålning som funktion av avståndet från pölbrand inkl. pölradie samt kritisk strålning
markerad.
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Utifrån ovanstående beräkningar och de kriterier som anges i avsnitt B.2.4.1 redovisas
skadeområdena för respektive brandscenario i tabell B.5.
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Tabell B.5. Sammanställning av skadeområden för kritiska strålningsnivåer vid pölbrand.
Strålningsnivå

Avstånd från brand
50 kvm

200 kvm

400 kvm

Tankbil

36 m

49 m

36 m

Konsekvens

10 kW/m

2

20 m

60 kW/m

2

8m

15 m

20 m

9m

50 % antas omkomma utomhus

80 kW/m

2

5m

11 m

15 m

4m

100 % antas omkomma utomhus

15 kW/m

2

16 m

30 m

41 m

30 m

10 % antas omkomma inomhus

104463
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C.1

BERÄKNING AV INDIVIDRISK

För ny bebyggelse inom aktuellt planområde presenteras risken genom att beräkna den
platsspecifika individrisken. Detta görs 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.
Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en
olycka antas inträffa och dels skadeområdets utbredning:
1. De konsekvensberäkningar som redovisas i bilaga B visar att andelen personer inom
skadeområdet som bedöms omkomna minskar med avståndet från riskkällan. Detta
innebär även att sannolikheten för att den fiktiva personen som studeras vid beräkning
av individrisk omkommer också minskar med avståndet för respektive skadescenario.
Med avseende på respektive skadescenario reduceras därför individrisken för olika
avståndsnivåer enligt konsekvensberäkningarna.
2. De beräknade skadeområden för olycksscenarierna skiljer sig i förhållande till den
vägsträcka som studeras (200 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 att ta hänsyn till detta reduceras alternativ ökas frekvensen
(frekvensen har enligt tidigare beräknats för en sträcka på 200 m) 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.
I figur C.1 redovisas den avståndsberoende individrisken utomhus respektive inomhus för
aktuellt planområde i förhållande till Angarnsvägen med dagens trafik samt en framtida
prognostiserad trafik 2030. Det kortaste avståndet till bebyggelse inom planområdet antas
vara 25 meter.
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Underlaget som använts för beräkning av individriskprofilerna redovisas i tabell C.1 och C.2 i
avsnitt C.3. Den reducerade frekvensen som redovisas utgör frekvensen för respektive
skadescenario enligt bilaga A multiplicerat med sannolikheten för ovanstående faktorer (d.v.s.
sannolikheten att omkomma, andelen av sträckan respektive andelen av ett cirkulärt område).
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Figur C.1. Individriskprofiler för person inomhus och utomhus för dagens trafik (överst) respektive en
prognostiserad trafik 2030 (nederst) inom planområdet som funktion av avståndet till Angarnsvägen.
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C.2

TABELLER

Tabell C.1. Underlag för beräkning av individrisk för oskyddad person utomhus för dagens trafik samt trafik 2030 inom aktuellt planområde med avseende på
Angarnsvägen.

Scenario

Skadeavstånd
från tomtgräns
(m)

Andel som
omkommer

Andel som kan
påverka
planområdet

Andel av
cirkulärt område

Total Frekvens
[per år]
Idag

Reducerad
frekvens
Idag

Total Frekvens
[per år]
2030

Reducerad
frekvens
2030

5

100%

5,0%

100,0%

1,7E-07

8,7E-09

2,4E-07

1,2E-08

Klass 3
Liten pölbrand

Medelstor pölbrand

Stor pölbrand

50%

8,0%

100,0%

1,7E-07

7,0E-09

2,4E-07

9,8E-09

1%

20,0%

100,0%

1,7E-07

3,5E-10

2,4E-07

4,9E-10

11

100%

11,0%

100,0%

1,7E-07

1,9E-08

2,4E-07

2,7E-08

15

50%

15,0%

100,0%

1,7E-07

1,3E-08

2,4E-07

1,8E-08

36

1%

36,0%

100,0%

1,7E-07

6,3E-10

2,4E-07

8,8E-10

15

100%

15,0%

100,0%

3,5E-07

5,2E-08

4,9E-07

7,3E-08

20

50%

20,0%

100,0%

3,5E-07

3,5E-08

4,9E-07

4,9E-08

49

1%

49,0%

100,0%

3,5E-07

1,7E-09

4,9E-07

2,4E-09

4

100%

4,0%

100,0%

3,8E-08

1,5E-09

5,3E-08

2,1E-09

9

50%

9,0%

100,0%

3,8E-08

1,7E-09

5,3E-08

2,4E-09

36

1%

36,0%

100,0%

3,8E-08

1,4E-10

5,3E-08

1,9E-10
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Fordonsbrand - tankbil
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Tabell C.2. Underlag för beräkning av individrisk för person inomhus för dagens trafik samt trafik 2030 inom aktuellt planområde med avseende på Angarnsvägen.
Skadeavstånd
från tomtgräns
(m)

Andel som
omkommer

Andel som kan
påverka
planområdet

Andel av
cirkulärt område

Total Frekvens
[per år]
Idag

Liten pölbrand

16

10%

8,0%

100,0%

1,7E-07

1,4E-09

2,4E-07

2,0E-09

Medelstor pölbrand

30

10%

15,0%

100,0%

1,7E-07

2,6E-09

2,4E-07

3,7E-09

Stor pölbrand

41

10%

20,5%

100,0%

3,5E-07

7,2E-09

4,9E-07

1,0E-08

Fordonsbrand - tankbil

30

10%

15,0%

100,0%

3,8E-08

5,7E-10

5,3E-08

7,9E-10

Scenario

Reducerad
frekvens
Idag

Total Frekvens
[per år]
2030

Reducerad
frekvens
2030
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Klass 3

2011-02-01

Detaljerad riskanalys – Åby ängar

Bilaga C

