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Sammanfattning
Sweco upprättar riskutredning för Kristinebergsområdet i Vallentuna. Analysen görs med
anledningen av planerad detaljplan för ett nytt bostadsområde.
Riskutredningen avser belysa riskbilden från transportleder med farligt gods och
verksamheter som hanterar farliga ämnen och utgör därmed en grund för att bedöma
lämpligheten med förslaget, samt vid behov föreslå lämpliga riskreducerande åtgärder.
Flera olika verksamheter i planområdets närhet som hanterar och transporterar farliga
ämnen har identifierats. Arningevägen ligger ca 40 m från planområdet och utgör en s.k.
sekundär transportled för farligt gods. Detta innebär att vägen rekommenderas för
transporter med farligt gods, främst för lokala transporter. Målpunkter för farligt gods i
området bedöms vara Aerosol i Vallentuna C. De hanterar bl.a. sprayflaskor. Transport
av bränslen är också trolig till bensinstationerna i området. Strax norr om planområdet
finns verksamhetsområdet Okvista med bl.a. värmeverk (ca 150 m från planområdet) och
en anläggning för hanering av farligt avfall (mer än 500 m från planområdet).
Den största riskkällan bedöms utgöras av transporterna med farligt gods på
Arningevägen. Dessa bedöms kvantitativt (detaljerad analys). Riskverksamheterna på
Okvista bedöms däremot kvalitativt (grovanalys).
Okvista
Endast en omfattande olycka (t.ex. brand) på värmeverket eller avfallsanläggningen
bedöms kunna påverka planområdet. Främst giftig rök i samband med en omfattande
brand på någon av anläggningarna bedöms kunna få konsekvenser för planområdet.
Dock medför det relativt långa avståndet samt den förhärskande vindriktningen (västlig)
för området att giftiga gaser inte nämnvärt bör beröra området och då troligen i utspädd
mängd.
Riskerna i samband med verksamhetsområdet Okvista bedöms som acceptabla och inga
åtgärder bedöms normalt behövas.
Arningevägen
Riskbilden för nuläget (2010) och två troliga framtidsscenarier (2020 och 2030)
studerades. En känslighetsanalys utfördes och den påvisar att resultatet är robust.
Den risk som varje individ utsätts för inom planområdet bedöms bli acceptabla.
Samhällsrisken visar dock på nivåer inom planområdet, där åtgärder bör övervägas
I och med att relativt många människor kommer att vistas inom planområdet hamnar
samhällsrisken på en nivå där lämpliga åtgärder bör övervägas. Det ger en tydlig bild av
att transportleder med farligt gods generellt inte bör gå i tätbefolkade områden. Att de
flesta genomgående transporter troligtvis inte går via Arningevägen är positivt, då
målpunkter för farligt gods är få i området och lämpligare genomfartsvägar finns att välja
på. Inga tillkommande större målpunkter för farligt gods planeras, varför mängden farligt
gods som transporteas på Arningevägen inte tros öka nämnvärt i framtiden.
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Den största mängden farligt gods som transporteras på Arningevägen bedöms utgöras av
Klass 3 Brandfarlig vätska. En olycka bedöms främst kunna få omfattande konsekvenser i
den södra halvan av planområdet som ligger närmast Arningevägen, där planområdet
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ligger i ungefär samma nivå som vägen. Inget naturligt skydd finns mot spridning av
brand eller giftig rök. Brandfarlig vätska kan även i värsta fall rinna mot planområdet. Med
anledning av att stadsdelcentrum planeras i den sydvästra delen av planområdet (mot
Arningevägen) kan en olycka i värsta fall medföra att många människor skadas eller
omkommer. För den norra halvan av planområdet ligger planerad bebyggelse ca 50 m
högre än Arningevägen, vilket bedöms utgöra ett skydd vid en eventuell olycka med
farligt gods på Arningevägen.
Med föreslagna åtgärder bedöms riskerna bli acceptabla.
Följande riskreducerande åtgärder föreslås för de byggnader som vetter mot
Arningevägen och ligger i ungefär samma plan (ej > 50 m över Arningevägen):


Disposition av byggnad – genom att i första hand placera alla entréer och
utrymningsvägar på oexponerade platser (ej mot Arningevägen) möjliggörs säker
utrymning efter en olycka. I andra hand, om entréer inte kan placeras på
oexponerade platser med rimliga medel, blir tydliga utrymningsvägar på
oexponerade platser av stor vikt.



Placering av friskluftsintag – genom att placera friskluftsintag på en oexponerad
sida av byggnaderna (ej mot Arningevägen) kan den mängd gas eller brandgaser
som kan tränga in i byggnadens ventilationssystem minska.



För att minimera att utrunnen brandfarligvätska rinner mot planområdet bör diken
inte utformas så att del leder in mot planområdet (från Arningevägen).

Följande riskreducerande åtgärder kan även vara lämpliga:


Avstängningsbar ventilation - genom att stänga av intaget av friskluft kan den
mängd gas eller brandgaser som kan tränga in i byggnadernas
ventilationssystem minska. Dock finns viss risk att skyddet tas bort eller fallerar i
samband med renovering eller dylikt.

Komplettering angående en eventuell breddning av Arningevägen
Sedan riskanalysen med datum 2014-02-05 utfördes har förslag för breddning av
Arningevägen mot Kristineberg initierats. En breddning av Ariningevägen medför att
fordon med farligt gods (riskobjekt) kommer närmare planerat nytt bostadsområde
(skyddsobjekt). Breddningen i sig antas inte medföra några förändringar av
transportmängder eller antalpersoner som kommer att vistas i det nya området. Tidigare
beräknade risknivåer bedöms därför fortfarande gälla.
Två alternativ för breddning har studerats, breddning med ett extra körfält och breddning
med två extra körfält mot det nya bostadsområdet. Breddningen förväntas dock ske på
båda sidor av vägen.
Enligt tidigare beräknad individrisk ligger risknivån på en acceptabelnivå från 20 m och
vidare ut från Arningevägen. Inget av de två alternativen medför att det nya
bostadsområdet kommer att ligga inom 20 m från vägen. Den risk som varje individ
utsätts för bedöms därmed fortsatt acceptabel även om en breddning sker.
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Risknivån för samhällsrisk bedöms fortsättningsvis ligga på en måttlig risknivå oavsett om
breddning sker eller inte.
Tidigare föreslagan skyddsåtgärder i södra delen av området enligt kapitel 9 bedöms vara
relevanta även vid en breddning. Höjdskillnaderna i den norra delen av området (mellan
vägen och bostasområdet) bedöms fortsättningsvis utgöra ett acceptabelt skydd även om
vägen breddas mot området. Inga ytterligare skyddsåtgärder behövs.
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1

Inledning
Sweco upprättar riskutredning för Kristinebergsområdet i Vallentuna. Analysen görs med
anledningen av planerad detaljplan för ett nytt bostadsområde.
Riskutredningen avser belysa riskbilden från transportleder med farligt gods och
verksamheter som hanterar farliga ämnen och därmed utgör en grund för att bedöma
lämpligheten med förslaget, samt vid behov föreslå lämpliga riskreducerande åtgärder.

1.1

Bakgrund
Utifrån Vallentunas översiktsplan för 2010 – 2030, Strukturplanen för södra Vallentuna
från 2013 och Utvecklingsstrategi för Kristineberg planeras ett nytt detaljplaneområde i
Kristinebergsområdet, se Figur 1.
Syftet är att området ska utvecklas till en ny stadsdel med tydliga kvarter för bostäder,
skola och viss stadsdelcentrumsfunktioner.
Planområdet angränsar Arningevägen i väster och verksamhetsområdet Okvista i norr.

Figur 1. Planområdet (markerat i rött) för planerat nytt bostadsområde.
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1.2

Syfte och mål
Syftet med denna riskutredning är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag
genom att utvärdera vilka risker rörande farliga ämnen och farligt gods som människor
inom det aktuella området kan komma att utsättas för. Analysen kommer även att beakta
de identifierade riskkällornas inverkan på varandra. Vid behov föreslås hur risker ska
hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.
Målet med riskutredningen är att utgöra ett beslutsunderlag för bedömning av
lämpligheten med planerad markanvändning.

1.3

Tidigare utredningar
Följande utredningar har använts som underlag:
 Strukturplan för södra Valletuna med program för detaljplanering för Kristineberg,
2013-02-18
 Utvecklingsstrategi för Kristineberg
 Trafikprognos Vallentuna, WSP analys och strategi, 2013-09-27
 Riskanalys kv Tumstocken 6, Arninge, Täby kommun, Brandskyddsbolaget,
2007-02
 PM Riskanalys avseende farligt gods på Arningevägen, Underlag till MKB för
detaljplan för Arninge, Etapp 1, Tyrens 2009-05-26

1.4

Process och arbetsgång
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor inom, och i anslutning till, det studerade
området. Utifrån genomförd inventering görs en uppställning av möjliga olyckshändelser.
För respektive händelse görs en kvalitativ bedömning (grovanalys) av sannolikheten för
att händelsen ska inträffa och en uppskattning av konsekvenserna av händelsen, som
leder till en risknivå. Olyckshändelser som bedöms som hög risk och behöver analyseras
vidare i en mer detaljerad analys.
Riskutredningen utgör sedan underlag för att föreslå möjliga riskreducerande åtgärder
(antingen som skadeförebyggande åtgärder eller konsekvenslindrande åtgärder) som
krävs för att risknivåerna ska vara acceptabla för den verksamhet som planeras i
området.
Riskvärderingen görs i förhållande till de riskkriterier som redovisas i Värdering av risk
2
med hänsyn tagen till särskilda kriterier enligt RIKTSAM (se avsnitt 2.2.2).

1.5

5

Omfattning
I riskutredningen hanteras endast risker förknippade med farliga ämnen och farligt gods.
De risker som har beaktats är uteslutande sådana som är förknippade med plötsligt och
oväntade olyckor med akuta konsekvenser för människor som vistas i det aktuella
området. Det innebär att inga konsekvenser har tagits med som berör till exempel
egendomsskador, eventuella skador på naturmiljö eller skador orsakade av långvarig
exponering för avgaser, buller eller liknande.
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Trafikanter i omgivningen omfattas inte av analysen och hänsyn tas inte till olycksrisker
mot personer som vistas utanför detaljplaneområdet.
Riskerna med farligt gods på Arningevägen bedöms kvantitativt (detaljerad analys) och
riskverksamheterna på Okvista bedöms kvalitativt (grovanalys).

1.6

Osäkerheter och begränsningar
Beräkningar och bedömningar omfattas av antaganden och förenklingar. Begränsningar
finns även i de metoder som används för att beräkna både sannolikheter och
konsekvenser vid en olycka.

1.7

Internkontroll
Riskutredningen omfattas av Swecos internkontroll i enlighet med företagets
kvalitetssystem. Detta innebär att en övergripande granskning av en annan konsult vid
företaget av riskutredningen utförts. Denna riskutredning har granskats av Linn
Arvidsson.

2

Förutsättningar

2.1

Lagstiftning och riktlinjer

2.1.1 Riskhänsyn vid fysisk planering
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser/riskutredningar ska utföras. Enligt Plan- och
bygglagen (2010:900) skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet. Utförande av miljökonsekvensbeskrivning regleras i
Miljöbalken (1998:808).
Riskfaktorer som behöver beaktas vid efterföljande beslut om användningen av markoch vattenområden ska redovisas i översiktsplanen för att ge vägledning när det gäller att
förebygga eller minska risker. I detaljplanen hanteras riskerna på en mer detaljerad nivå
och det finns möjlighet att reglera vissa typer av riskreducerande åtgärder.
Riskanalyserna ska tydliggöra risknivåer och kan ligga till grund för åtgärder i detaljplanen
eller andra typer av åtgärder som kan minska riskerna.
Riskhänsyn kan tas på många sätt och flera olika rekommendationer och riktlinjer finns.
Några av dem presenteras nedan.
Länsstyrelserna för Skåne, Stockholms och Västra Götalands län har tagit fram
dokumentet Riskhantering i detaljplaneprocessen . I dokumentet anges att
riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters
avstånd från en led med farligt gods, se Figur 2. Vidare anges en zonindelning där
zonerna representerar möjlig markanvändning för kvartersmark i förhållande till
transportled för farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det
aktuella området är avgörande för markanvändningens placering.
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Figur 2. Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar möjlig
markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods – väg och järnväg. Zonerna
har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för
markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra
olika zoner.
I Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering – Bebyggelseplanering intill väg och
järnvägar med transport av farligt gods ”RIKTSAM” föreslås skyddsavstånd baserade på
skydd mot olyckor med farligt gods. T.ex. för bostäder i flera plan gäller ett skyddsavstånd
på 150 m och för bostäder (småhusbebyggelse) gäller ett skyddsavstånd på 70 meter
och för industri och sällanköpshandel gäller ett skyddsavstånd på 30 meter om inga
åtgärder verkställs, se Figur 3. Om inte detta skyddsavstånd kan erhållas bör en
riskanalys/riskutredning genomföras.
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Figur 3. Skiss över föreslagna skyddsavstånd enligt RIKTSAM2. För respektive avstånd ges
exempel på typisk markanvändning. Avståndet räknas från yttre räl respektive vägkant till
den plangräns där markanvändningen tillåts.
Trafikverket rekommenderar att ett bebyggelsefritt område på 50 m upprätthålls kring
huvudvägar (s.k. A-leder) upplåtna för transport av farligt gods. Sammanhållen
bostadsbebyggelse rekommenderas fram till 100 m från vägen .

repo001.docx 2012-03-29

6 (38)
RAPPORT -REV B
2014-08-13

2.1.2 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 även skyldiga att analysera risker och påverkan på närområdet.

2.2

Riskvärdering

2.2.1 Principer för riskvärdering
Generellt vid bedömning av om 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 om potential för katastrofer föreligger. De principer som vanligen anges är:
Rimlighetsprincipen
En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan undvikas eller
minskas. Detta innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan
elimineras eller reduceras alltid ska åtgärdas (oavsett risknivå).
Proportionalitetsprincipen
De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora i
förhållande till nyttan (intäkter, produkter, tjänster etc.) som verksamheten medför.
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.
Principen om undvikande av katastrofer
Riskerna bör hellre realiseras i flera mindre olyckor med begränsade konsekvenser, som
kan hanteras av samhällets tillgängliga räddningsresurser, än i enstaka stora katastrofer.
Risken värderas genom att den jämförs mot väl motiverade värderingskriterier för att
åskådliggöra om risken ligger på en tolerabel nivå eller inte. Visar riskvärderingen att
risknivån är för hög ska åtgärdsförslag tas fram och verifieras. Det innebär att risken,
inklusive föreslagna åtgärder, på nytt beräknas och värderas för att påvisa att åtgärderna
1
har en riskreducerande effekt .
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2.2.2 Acceptanskriterier
Risker med avseende på personsäkerhet presenteras och värderas vanligen i form av
samhällsrisk eller individrisk. Samhällsrisk utgör den risk som en riskkälla innebär för hela
den omgivning som utsätts för den. Individrisken anger hur stor risken är att någon (vem
som helst) ska drabbas av en olycka och hur allvarliga konsekvenserna kan bli. Detta kan
illustreras med exemplet för en industri med 200 arbetare dagtid och 1 nattvakt.
Individrisken är den samma dag och natt, den är oberoende av antalet individer.
Samhällsrisker är däremot avsevärt högre dagtid än nattetid.
Samhällsrisk kan uttryckas i form av FN-diagram, se Figur 4, (frekvenser per år och
konsekvenser i antal omkomna) där fördelningen mellan små och stora olyckor framgår.
En brant lutning innebär stor aversion (motvilja) mot sällsynta händelser med väldigt stora
konsekvenser medan man med en flackare lutning inte accepterar de många mindre
händelserna med mindre konsekvenser. Ibland används två kurvor för att visa på ett
område inom vilket åtgärder bör vidtas för att minska konsekvenserna eller
sannolikheten. Inom detta område tillämpas ofta principen ALARP (As Low As
Reasonably Practicable), vilket innebär att skadeförbättrande åtgärder måste vidtas om
kostnaden står i proportion till erhållen riskreduktion. Samhällsrisken kan också uttryckas
i form av antal omkomna per år (PPL-tal, Potential Loss of Life).
1,00E-03

Frekvens (per år)

1,00E-04
1,00E-05
ALARP

Samhällsrisk utan
åtgärder

1,00E-06
1,00E-07
1,00E-08
1

10

100

1000

Konsekvens antal döda (N)
Figur 4 Exempel på presentation av samhällsrisk i FN-diagram.
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Individrisken anger risken för en specifik individ som kontinuerligt befinner sig inom ett
definierat område, så kallad effektzon, att omkomma. Denna uttrycks vanligen som ”risk
-6
per år”. T.ex. en individrisk på 10 för en händelse innebär att sannolikheten att
-6
förolyckas inom effektzonen är 10 per år (1 gång på en miljon år). Individrisken är
platsspecifik och tar ej hänsyn till hur många personer som kan utsättas för händelsen.
Individrisken ger ett mått på hur stor risken är för en enskild individ att t.ex. bo i närheten
av en anläggning som innebär risker för människor. Den säger ingenting om hur stor
risken är ur samhällets synpunkt och det ges inte någon information om hur allvarliga
konsekvenserna kan bli (hur många personer kan omkomma i värsta fall?) .
Individrisken presenteras ofta som riskkonturer på en karta. Ett annat sätt att presentera
individrisk är med riskprofiler över ett område. Riskprofil är en kurva som anger
sannolikheten för dödsfall som en funktion av avståndet från riskkällan, se Figur 5.
1,00E-03

Individrisk

1,00E-04
1,00E-05
1,00E-06
1,00E-07
1,00E-08
0

50

100

150

200

250

Avstånd, m
Figur 5 Exempel på individriskprofil.
Värdering av risk
Det finns inga nationella acceptanskriterier för värdering av risk. Det närmaste man har
kommit är de kriterier som togs fram av Räddningsverket (numera MSB) i rapporten
Värdering av risk som underlag för fortsatt diskussion kring införandet av riskkriterier, se
Tabell 1.
Tabell 1. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk5.
Riskkriterier
Individrisk
Samhällsrisk
-5

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

-7

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

Övre gräns för område där
risker under vissa
förutsättningar kan tolereras

10

Övre gräns för områden där
risker kan anses
vara små

10

-4

-6
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Kriterierna 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-området (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.
RIKTSAM
Riktlinjerna som redovisas i Figur 3 är ett uttryck för ”god planering” och innebär i de fall
avstånd ges att inga åtgärder behöver vidtas i områden på längre avstånd, d.v.s.
2
risknivån värderas som acceptabel. Riktlinjerna i RIKTSAM är sedan utformade som tre
olika vägledningar och baseras på beräkningar av individ- och samhällsrisk längs
transportleder och studier av andra rekommendationer. De olika vägledningarna innebär
följande:
Vägledning 1: Riskhänsyn tas genom att tillämpa skyddsavstånd. Vilka skyddsavstånd
som föreslås för olika typer av verksamheter anges i Figur 3. Avståndet räknas från yttre
räl/väg kant till plangräns där markanvändning tillåts.
Vägledning 2: Den föreslagna användningen uppfyller inte de skyddsavstånd som anges
i vägledning 1 men åtgärder eller platsens unika förutsättningar medger att avsteg från de
rekommenderade avstånden kan godtas. Avstegen ska analyseras med hjälp av en
deterministisk riskanalys som visar att det risktillskott som avsteget tillför elimineras med
hänsyn till de aktuella förhållandena.
Vägledning 3: Avsteg görs från rekommenderade skyddsavstånd och platsens
utformning innebär att vägledning 2 inte direkt kan tillämpas. I detta fall ska risknivåerna i
detalj beräknas för både avseende samhällsrisk och individrisk som ska hamna på en
2
tolerabel nivå. I RIKTSAM redovisas sedan kriterier för vilken risknivå som ska uppfyllas
beroende på vilket avsteg som är aktuellt i förhållande till skyddsavstånden i Figur 3.
Enligt vägledning 3 bör situationen kunna bedömas tolerabel även vid kortare
skyddsavstånd än vad som anges i Figur 3 om kombinationer av kriterier i Tabell 2
uppfylls:
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Tabell 2. Kombinationer av kriterier enligt RIKTSAM 2.
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3

Metodik

3.1

Begrepp och definitioner
Risk: möjligheten av att en oönskad händelse kan inträffa (innehåller två dimensioner)
– en förekomst av en händelse, en sannolikhet
– en omfattning av en händelse, en konsekvens
Oönskad händelse: en händelse som inträffar plötsligt och oväntat, och som kan
medföra negativa konsekvenser för miljö, människor, egendom eller infrastruktur
Skyddsobjekt/skadeobjekt: En del av det omgivande landskapet (miljö, människor,
egendom eller infrastruktur) eller vägtransportsystemet som är av ett stort värde eller kan
drabbas av stora negativa konsekvenser till följd av oönskade händelser
Riskobjekt: något som kan leda till oönskad händelse
Sannolikhet: uttrycker graden av möjlighet för ett visst utfall
- en bedömning som grundas på observationer eller bedömarens kunskaper och förmåga
- statistisk term som anger relativ frekvens för ett visst utfall (probabilitet)
Konsekvens: en följd av en föregående händelse. Här uttryckt som värdet av skada hos
ett skyddsobjekt
Risknivå: mått på riskens storlek, en sammanvägning av sannolikhet för och konsekvens
av en händelse
Riskreducerande åtgärd: åtgärd som syftar till att minska risk genom att minska
sannolikheten för händelsen eller/och konsekvensen av händelsen
Robusthet: ett mindre sårbart och mer uthålligt system mot inre och yttre störningar.

3.2

Kvalitativ riskanalys (grovanalys)

3.2.1 Riskinventering
Inledningsvis görs en inventering av riskkällor inom, och 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.
3.2.2 Grovanalys
Utifrån genomförd inventering görs en uppställning av möjliga olyckshändelser. För
respektive händelse görs en kvalitativ bedömning av sannolikheten för att händelsen ska
inträffa (alternativt frekvensen, d.v.s. sannolikheten för att händelsen ska inträffa under en
specifik tidsperiod, t.ex. ett år) 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 sannolikhet (frekvens) och konsekvens:
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Tabell 3. Frekvensnivåer

Tabell 4. Konsekvensnivåer

Risknivån för respektive olyckshändelse redovisas i en riskmatris, se Figur 6.
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Figur 6. Riskmatris för översiktlig bedömning av risknivå.
I matrisen ovan redovisas även de riskkriterier (vita, ljusgrå och mörkgrå fält) som bygger
5
på SRV:s värdering av samhällsrisk, se kapitel 2.2.2. Respektive olyckshändelse jämförs
med kriterierna för att värdera dess omfattning och behovet av fortsatt hantering.
De olyckshändelser som hamnar i något av de ofärgade fälten till vänster i matrisen
anses vara acceptabla, och åtgärder behövs normalt inte genomföras.
Olyckshändelser som hamnar i de mörkgrå fälten i den högra övre halvan av matrisen
anses vara oacceptabla och de händelser som hamnar inom ljusgrå fält anses vara så
omfattande att man ska sträva efter att minska dem med rimliga medel. Olyckshändelser
som hamnar inom de färgade områdena har en bedömt hög risk och behöver därför
analyseras vidare i en mer detaljerad analys.

3.3

Kvantitativ riskanalys (detaljerad analys)
De identifierade olyckshändelserna som i den inledande analysen bedöms kunna
medföra omfattande påverkan på risknivån inom det aktuella området studeras vidare i
en mer detaljerad analys. I den fördjupade analysen kvantifieras risken genom
beräkningar av frekvens och konsekvens för respektive scenario. Vilken metod som
används är beroende av riskkällans egenskaper.
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3.3.1 Värdering av risk
De beräknade risknivåerna kommer att värderas genom en jämförelse med angivna
riskkriterier.
3.3.2 Hantering av osäkerheter och känslighetsanalys
Det finns stora osäkerheter när det gäller indata och underlag i den här typen av
analyser. Osäkerheter hanteras löpande i riskutredningen. För att hantera vissa av dessa
osäkerheter genomförs en känslighetsanalys där indata och antaganden varieras på olika
sätt. Genom känslighetsanalysen skapas en så fullständig bild av risknivån som möjligt.
Känslighetsanalysen görs enligt samma metodik som den detaljerade analysen i övrigt.
3.3.3 Förslag till riskreducerande 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, det
s.k. ALARP-området.
Åtgärdernas omfattning är beroende av risknivån samt planerad bebyggelse och aktuella
verksamheter. I vilken utsträckning som åtgärder vidtas beror bl.a. på
kostnadseffektiviteten i föreslagna lösningar samt planerad verksamhet då nivån för vad
som bedöms som tolerabel risk varierar något beroende på verksamhet.

4

Översiktlig beskrivning av området

4.1

Planerad bebyggelse
Den nya stadsdelen i Kristineberg byggs upp kring tydliga kvarter med en stor variation i
bebyggelsens täthet och karaktär, från täta och gröna stadsmiljöer till glesare och grönare
småhusmiljöer. Stadsdelens täthet och karaktär är anpassade efter skalan i de delar av
södra Vallentuna som byggts ut under senare år.
I stadsdelens sydvästra hörn, kring huvudgatans korsning med Arningevägen föreslås ett
nytt stadsdelscentrum. Centrumet får en karaktär av tät och grön stadsmiljö med en
koncentration av flerbostadshus i upp till fyra våningar. Vid centrumet koncentreras
utbudet av service, handel och utbildning. Stadsdelscentrumet får ett antal attraktiva
offentliga mötesplatser i form av ett torg, en spontanidrottsplats och en stadsdelspark
med områdeslekplats. I anslutning till centrumet finns möjlighet till omstigning mellan den
lokala bussen och den regionala stombuss som trafikerar Arningevägen.
Utöver stadsdelscentrumet består stadsdelen i Kristineberg av ett antal grannskap.
Grannskapen är uppbyggda kring huvudgatan och de olika gemensamma funktioner som
placerats längs denna, som skolor, förskolor, torg, lekplatser och busshållplatser.
Grannskapen har en varierad bebyggelse av flerbostadshus, stadsradhus och småhus i
olika former, alla med en tydligt grön karaktär. De olika grannskapen är tätt
sammankopplade och länkas samman av såväl bebyggelsen, vägnätet som
grönstrukturen.
Den nya stadsdelen illustreras i Figur 7.
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De föreslagna kvarteren har flexibla mått och kan bebyggas med olika typer av bostäder.
Nedan anges en uppskattning av antalet nya bostäder inom det presenterade förslaget.
ca 700 lägenheter i flerbostadshus
ca 450 radhus
ca 650 friliggande småhus
totalt ca 1800 bostäder

Figur 7. Planerad bebyggelse för den nya stadsdelen i Kristineberg.
Hela ny stadsdelen är ca 85 ha stort. I Vallentuna antas en inflyttningsklar lägenhet i
flerbostadshus antas ge 1,6 nya personer. Ett inflyttningsklart småhus antas ge 3 nya
*
personer. Ca 4420 individer bedöms därmed kunna bli att vistas i området.

*

700* 1,6=1120 pers, 450*3=1350 pers och 650*3=1950 pers ger totalt 4420 pers
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4.2

Områdesbeskrivning
Närmaste led med farligt gods är Arningevägen. Målpunkter för farligt gods i området är
Aerosol i Vallentuna C. De hanterar bl.a. sprayflaskor. Transport av bränslen är också
trolig till bensinstationerna i området.
Norr om planområdet finns verksamhetsområdet Okvista med små industrier.
6

I SMHIs rapport framgår det att i närheten av Vallentuna är den förhärskande
vindriktningen västliga vindar med ca 17 % av tiden.

5

Riskinventering

5.1

Allmänt
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods. Farligt gods på
väg delas in i olika klasser beroende på vilken typ av fara som ämnet kan ge upphov till,
se Tabell 5.
Tabell 5. Farligt godsklasser enligt ADR-s (vägtransporter) respektive RID-S
(järnvägstransporter).

repo001.docx 2012-03-2914

17 (38)
RAPPORT -REV B
2014-08-13

Konsekvenser för omgivningen kan främst hänföras till ADR-klass 1,2,3,5,6 och 8.
Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4, radioaktiva ämnen i ADR-klass 7 och övriga
ämnen i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvenserna
koncentreras till fordonets närhet.
Med hänsyn till riskerna som förknippas med transporter av farligt gods finns det särskilda
anvisningar kring vilka vägar som först och främst ska användas för dessa transporter.
Det rekommenderade vägnätet för transporter av farligt gods delas upp i primära och
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sekundära transportleder. De primära vägarna bildar stommen i det rekommenderade
vägnätet och ska användas för genomfartstransporter. På dessa vägar går det ofta stora
mängder av farligt gods och det kan normalt förekomma transporter av flera olika typer.
De sekundära transportlederna är avsedda för lokala transporter för farligt gods. De
sekundära transportlederna ska normalt inte användas för genomfartstrafik.

5.2

Identifierade verksamheter
Det har identifierats olika verksamheter i planområdets närhet som omfattar hantering
och transporter av farliga ämnen.

5.2.1 Arningevägen (väg 264)
Arningevägen ligger som närmast ca 40 m från planerat nytt området och utgör en s.k.
sekundär transportled för farligt gods. Detta innebär att vägen rekommenderas för
transporter med farligt gods, främst för lokala transporter. Det finns inga restriktioner för
olika farligt godsklasser och teoretiskt sett kan därför transporter av i stort sett samtliga
klasser av farligt gods passera förbi planområdet. Det finns ingen heltäckande statistik
över hur stora mängder farligt gods som transporteras på svenska vägar.
År 2010 hade Arningevägen ett trafikflöde på ca 11300 fordon per dygn. År 2020
uppskattas att trafikflödet till ca 18800 fordon per dygn. För år 2030 uppskattas att
7
trafikflödet till ca 30100 fordon per dygn .
Antalet fordon med farligt gods bedöms dock inte öka i samma omfattning som den totala
trafikmängden, utan vara förhållandevis konstant mot idag. Detta med anledning av de
relativt få målpunkter för farligt gods i området.
Enligt Trafikverkets webbdatabas NVDB på webb 2012 är Arningevägen 6,6 – 9,5 m bred
och är begränsad till 80 km/h och utgör en vanlig väg enligt NVDB. Vid planerad ny
cirkulationsplats (vid planerat centrumområde) blir dock sannolikheten troligtvis 60 km/h.
Vad gäller vägtransporter av farligt gods visar MSBs kartläggning att Arningevägen förbi
planerat område klassas i den lägsta kategorin sett till transporterade antal ton (100 –
8
33 000), för den månad när mätningarna utfördes , se Tabell 6. Kartläggningen bygger
dock på en frivillig enkätundersökning, varvid fler transporter kan ske än vad som
redovisas.
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Tabell 6. Mängder farligt gods på Arningevägen (väg 264) under september 2006.

5.2.2 Verksamhetsområdet Okvista
De verksamheter som bedöms kunna påverka planerat nytt planområde vid en eventuell
olycka är:


Värmeverk- Högdalsvägen 7. B-anläggning. Flispanna samt för spets bioolja
3
3
(cistern 200 m ) eldningsolja(50 m )



SEKA Miljöteknik- Okvistavägen 28. På väg att starta upp verksamheten (eller
har precis gjort det). Mellanlagring farligt avfall. B anläggning.

ABC Gasol (Okvistavägen 11) bedriver försäljning av gasol. Bolaget är dock under
likvidation, beslut är taget. Verksamheten bedöms därför inte kunna påverka den framtida
nya planområdet.
Det finns även bilskrot samt betongindustri i Okvista.

repo001.docx 2012-03-29

20 (38)
RAPPORT -REV B
2014-08-13

6

Grovanalys för verksamhetsområdet vid Okvista

6.1

Identifiering av olycksscenarier
Utifrån riskinventeringen är bedömningen att följande scenarier kan medföra
olyckshändelser med möjlig konsekvens för planområdet.
Scenario 1. Omfattande olycka på värmeverket
Scenario 2. Omfattande olycka i samband med hantering och lagring av farligt avfall på
SEKA Miljöteknik

6.2

Uppskattning av riskernas omfattning
I det här avsnittet beskrivs respektive skadescenario avseende den uppskattade
sannolikheten för samt konsekvensen av att de inträffar.

6.2.1 Scenario 1. Omfattande olycka på värmeverket
Endast en omfattande olycka hos värmeverket (t.ex. stor brand) bedöms kunna medföra
negativa konsekvenser för det nya planområdet.
Värmeverket i Okvista utgörs av två biobränslepannor och en rökgaskondensor som
9
tillsammans har en kapacitet på 9 MW. Enligt Boverkets allmänna råd är riktvärdet för
skyddsavstånd för förbränningsanläggning med fast bränsle och aktuell kapacitet på 200
m. Det relativt långa skyddsavståndet beror till större del på den bullrande verksamhet
som en fastbränsleanläggning kan medföra. Vid inbyggd hantering av fastbränslet kan
9
skyddsavståndet minskas i avsevärd mån enligt Boverket . För motsvarande oljeeldad
anläggning är skyddsavståndet 50 m.
Bostäder planeras ca 150 m från värmeverket, med ett grönområde i mellan. Med tanke
på det relativt långa avståndet och att endast en omfattande olycka bedöms kunna
medföra negativa konsekvenser för det nya planområdet bedöms sannolikheten till
mycket låg.
Konsekvenserna för personer inom planområdet (vid t.ex. en omfattande brand) bedöms
främst kunna härröra från inandning av giftig rök. Den förhärskande vindriktningen i
området är dock västliga, vilket medför tillsammans med avståndet att ev. giftig rök inte
nämnvärt bör beröra planområdet. Konsekvenserna bedöms därmed som lindriga.
Frekvens: Mycket låg
Konsekvens: Lindriga
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6.2.2 Scenario 2. Omfattande olycka i samband med hantering och lagring av
farligt avfall på SEKA Miljöteknik
SEKA Miljöteknik är ett konsultbolag med inriktning på farligt av fall. De erbjuder hjälp
med att utreda, strukturera och effektivisera hanteringen av farligt avfall samt bli av med
farligt avfall på ett miljöriktigt sätt.
Endast en omfattande olycka på anläggningen (t.ex. stor brand) bedöms kunna medföra
negativa konsekvenser för det nya planområdet.
Verksamheten ligger mer än 500 m från planerade bostäder. Enligt Boverkets allmänna
9
råd är skyddsavståndet 200 m för behandlingsanläggning och mellanlager av farligt
avfall. Med anledning av det långa avståndet och att endast en omfattande olycka
bedöms kunna medföra negativa konsekvenser för det nya planområdet bedöms
sannolikheten till mycket låg.
Konsekvenserna för personer inom planområdet (vid t.ex. en omfattande brand) bedöms
främst kunna härröra från inandning av giftig rök. Dock utgör det relativt långa avståndet
samt att den förhärskande vindriktningen i området är västliga att ev. giftig rök inte bör
beröra planområdet. Konsekvenserna bedöms därmed som små.
Frekvens: Mycket låg
Konsekvens: Små

6.2.3 Samlad bedömning
I riskmatrisen (Figur 8) görs en sammanställning av genomförda bedömningar för
identifierade olycksscenarier.
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Figur 8. Samlad bedömning av identifierade olyckshändelsers sannolikhet och konsekvens.
Olyckshändelserna redovisas utan inbördes ordning i respektive ruta.
Scenario 1: Omfattande olycka på värmeverket, anses vara acceptabel.
Scenario 2: Omfattande olycka i samband med hantering och lagring av farligt avfall på
SEKA Miljöteknik, anses vara acceptabel.

6.3

Diskussion och slutsats
För alla identifierade riskkällors möjliga olycksscenarier bedöms sannolikheten för en
olycka som påverkar detaljplaneområdet som mycket låg. Konsekvenserna bedöms
kunna bli små till lindriga.
Det är främst giftig rök i samband med en omfattande brand på någon av anläggningarna
som bedöms kunna få konsekvenser för planområdet. Dock medför det relativt långa
avståndet samt att den förhärskande vindriktningen för området att giftiga gaser inte
nämnvärt bör beröra området och då troligen i utspädd mängd.
Riskerna i samband med verksamhetsområdet Okvista bedöms som acceptabla och inga
åtgärder bedöms normalt behövas.
För bostäderna närmast värmeverket kan buller bli ett problem. Eventuellt buller från
verksamheten av värmeverket kan inte ses som en olyckshändelse och hanteras därför
inte i denna utredning.
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Detaljerad riskanalys för olycka med farligt gods på Arningevägen
Genom att närmare kvantifiera sannolikhet och konsekvens för 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.

7.1

Beräkning av olycksfrekvens och konsekvens
Sammanställningen av indata som ligger till grund för beräkningarna visas i Tabell 7.

Tabell 7. Sammanställning av beräknade sannolikheter och konsekvensområde för olyckor
förknippade med transport av farligt gods på Arningevägen.
ADR-klass och tänkbara
Sannolikhet för olycka med
Konsekvensolycksscenarier
transport av farligt gods på
avstånd enligt
Arningevägen
RIKSAM och

beräkningsprogrammet
Gasol om inget
annat anges.
Klass 1
Klass 2.1
Klass 2.1
Klass 2.1
Klass 2.1
Klass 2.1
Klass 2.1
Klass 2.1
Klass 2.3
Klass 3
Klass 3
Klass 3
Klass 5
Klass 5

Klass 6

Klass 8
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explosion
Stort utsläpp som medför
BLEVE
Stort utsläpp som medför
jetflamma
Stort utsläpp som medför
brinnande gasmoln
Medelstort utsläpp som
medför BLEVE
Medelstort utsläpp som
medför jetflamma
Medelstort utsläpp som
medför brinnande gasmoln
Litet utsläpp som medför
jetflamma
Utsläpp av giftig gas
Liten pölbrand
Medelstor pölbrand
Stor pölbrand
Explosionsartad
självantändning
Explosionsartad antändning
p.g.a. att blandningen
antänds av fordonsbrand
Giftiga och frätande ämnen
vid inandning och
direktkontakt.
Frätande ämnen vid
inandning och
direktkontakt.

120 m
170 m

Idag
(2010)

Progno
s 2020

Prognos
2030

1,59E-10

1,66E-10

1,66E-10

6,47E-13

6,74E-13

6,74E-13

1,94E-11

2,02E-11

2,02E-11

4,46E-11

4,65E-11

4,65E-11

8,06E-13

8,39E-13

8,39E-13

2,42E-11

2,52E-11

2,52E-11

5,56E-11

5,79E-11

5,79E-11

7,26E-11
2,39E-10
6,83E-06
8,50E-06
2,56E-05

7,56E-11
2,49E-10
7,11E-06
8,86E-06
2,66E-05

7,56E-11
2,49E-10
7,11E-06
8,86E-06
2,66E-05

2,85E-07

2,96E-07

2,96E-07

1,14E-08

1,19E-08

1,19E-08

1,20E-07

1,24E-07

1,25E-07

7,89E-10

8,22E-10

8,22E-10

92 m
17 m
170 m
47 m
15 m
18 m
100 m
10
5m/ /
10
10 m / /
10
23 m / /
120 m
120 m

50 m

10 m

Sannolikheten är beräknad med hjälp av händelseträdsanalys. Sannolikheten i Tabell 7
avser betingad sannolikhet. Det innebär att sannolikheten för respektive scenario
förutsätter att olycka med farligt gods har inträffat.
Antaganden och beräkningar av sannolikheter beskrivs närmare i Bilaga 1. Riskavståndet
i Tabell 7 är ett bedömt eller simulerat statistiskt mått. Antaganden och beräkningar av
konsekvenser beskrivs närmare i Bilaga 2.

7.2

Resultat av beräkningar och värdering av risk
Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en
olycka antas inträffa och dels skadeområdets utbredning. Ett konservativt antagande är
att en olycka inträffar där avståndet till planområdet är som kortast. 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, alternativt ökats, beroende
på skadeområdets utbredning och spridningsvinkel.
2

5

I Länsstyrelsen i Skånes riktlinje RIKTSAM och Värdering av risk föreslås att
2
beräkningar för samhällsrisk genomförs för 1 km , då den sträckan ofta är realistisk ur
analyssynpunkt.
För beräkning av samhällsrisken behövs en bedömning på hur många personer per
kvadratkilometer som kommer att vistas inom planeområdet. Hela planeområdet är ca
2
0,85 km stort och 4420 individer bedöms bli att vistas i området. Det ger ca 5200
2
personer/km .
Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk redovisas i bilaga 3.

7.2.1 Individrisk
I Figur 9 och redovisas individrisken för personer som funktion av avståndet till respektive
vägavsnitt. Den redovisade risknivån avser dagens transportmängder (år 2010) samt
uppskattade transportmängder år 2020 och år 2030.
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Individrisk Arningevägen,utan skyddsåtgärder
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Figur 9. Individriskprofiler för person inom aktuellt planområde som funktion av avståndet
till Arningevägen samt gällande riskkriterier. Avståndet utgår från närmaste vägkant.
Individrisken minskar med avståndet från vägen eftersom riskavstånden för respektive
olycksscenario varierar i längd. SRV:s riktlinjer illustreras av röd respektive blå linje.
Ovanför röd linje kan risker normalt inte accepteras och under blå anses risker vara små.
Området däremellan utgörs av en så kallad ALARP-zon. I detta område kan riskerna
under vissa förutsättningar accepteras och åtgärder bör övervägas.
Figur 9 visar att individrisken för idag (2010) ligger inom ALARP-zonen på ett avstånd
från vägkant och 20 m in i området. Inom detta område bör åtgärder övervägas. För
områden som ligger längre bort än 20 m från vägen anses riskerna vara små och
åtgärder behövs därför normalt inte.
För prognosår 2020 och 2030 finns inga större skillnader (ligger mycket nära varandra i
diagrammet), vilket främst beror på grundantagandet att antalet transporter med farligt
gods inte ökar nämnvärt. Resultatet visar att den del av detaljplaneområdet som ligger
inom 20 m från vägen ligger inom ALARP-zon, där åtgärder bör övervägas. För områden
som ligger längre bort än 20 m från vägen anses riskerna vara små och åtgärder behövs
därför normalt inte.
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7.2.2 Samhällsrisk
I Figur 10 illustreras samhällsrisk (F/N-diagram) för aktuellt område längs Arningevägen,
med avseende på transporter av farligt gods. Den redovisade risknivån avser dagens
transportmängder (år 2010) samt uppskattade transportmängder år 2020 och 2030.
SRV:s riktlinjer illustreras av grön respektive röd linje. Ovanför röd linje kan risker normalt
inte accepteras och under gröna anses risker vara små. Området däremellan utgörs av
en så kallad ALARP-zon. I detta område kan riskerna under vissa förutsättningar
accepteras och åtgärder bör övervägas.

Samhällsrisk (F/N-kurva), Arningevägen utan
skyddsåtgärder
1,00E-03

Frekvens (per år)

1,00E-04
SRV Värdering av risk övre
1,00E-05
SRV Värdering av risk lägre

1,00E-06

samhällsrisk idag (2010)

1,00E-07

Samhällsrisk prognos år 2020

1,00E-08

Samhällsrisk prognos år 2030

1,00E-09

1,00E-10
1

10

100

1000

Konsekvens antal döda (N)
Figur 10. Samhällsrisk inom aktuellt planområde med avseende på transport med farligt
gods på Arningevägen samt gällande riskkriterier.
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Figur 10 visar att det inte finns några större skillnader för samhällsriken mot idag (2010)
och de framtida prognosåren (ligger mycket nära varandra i diagrammet), med anledning
av att transporterna med farligt gods inte förväntas öka nämnvärt i framtiden. Resultatet
visar att samhällsrisken ligger till större del inom ALARP-zon. I detta område kan riskerna
under vissa förutsättningar accepteras, men åtgärder bör ändå övervägas.

7.3

Hantering av osäkerheter
Som indata i bedömningar och beräkningar erfordras värden på eller information om
bland annat utformning, olycksstatistik och hur olika ämnen beter sig m.m. Underlaget har
i vissa fall varit bristfälligt och antaganden har varit nödvändiga för att kunna genomföra
analysen.

7.3.1 Uppskattad mängd och antal transporter med farligt gods
Ett av de kriterier som har störst påverkan av resultatet är mängden farligt gods.
Osäkerheter är särskilt stort i framtida scenario.
I och med de osäkerheter som finns görs här en känslighetsanalys för prognosår 2030.
Utöver prognosår 2030 redovisas här även risknivåer med 50 % ökning respektive
minskning av transporter med farligt gods.
Resultatet för känslighetsanalysen illustreras för individrisk i Figur 11 och för samhällsrisk
i Figur 12.
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Individrisk Arningevägen, prognos år 2030 med
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Figur 11. Individriskprofiler för person inom aktuellt planområde som funktion av
avståndet till Arningevägen (scenario år 2030) med känslighetsanalys samt gällande
riskkriterier. Avståndet utgår från den närmaste vägkanten.

Med 50 % mindre transporter med farligt gods är individrisken (2030) under den gräns
där risker kan anses små. Risknivån kan normalt accepteras och inga åtgärder måste
göras.
Med 50 % mer transporter med farligt gods ligger individrisken (2030) för den del av
planområdet som ligger inom 50 m från vägen inom ALARP-zonen, där åtgärder bör
övervägas. För områden som ligger längre bort än 50 m från vägen anses riskerna vara
små och åtgärder behövs därför normalt inte.
Det mest troliga framtidsscenariot är att individrisken på ett avstånd av 20 m från vägen
ligger inom ALARP-zonen, där åtgärder bör övervägas.
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Figur 12. Samhällsrisk inom aktuellt planområde med avseende på olika transportmängder
med farligt gods på Arningevägen (scenario år 2030) samt gällande riskkriterier.

För samhällsrisken finns inga större skillnader av risknivån för de olika
framtidsscenariorna. Både med 50 % mer och 50 % mindre transporter med farligt gods
(jämför med troliga transportnivåer) ligger samhällsrisken till större del inom ALARPzonen. I detta område kan riskerna under vissa förutsättningar accepteras, men åtgärder
bör ändå övervägas.
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7.3.2 Uppskattat antal individer som troligtvis kommer att vistas inom
planområdet
Förutom mängden transporter med farligt gods är också befolkningstätheten en
betydande variabel för beräkning av samhällsrisk.
En känslighetsanalys för prognosår 2030 görs därför som visar ytterligheter av mängder
farligt gods och befolkningstäthet. Utöver prognosår 2030 redovisas här även risknivåer
med 50 % ökning respektive minskning av transporter med farligt gods och
befolkningstäthet. Resultatet illustreras i Figur 13.
För samhällsrisken finns inga större skillnader av risknivån för de olika
framtidsscenariorna. Både med 50 % mer transporter med farligt gods samt dubblerad
befolkningstäthet och 50 % mindre transporter med farligt god samt halverad
befolkningstäthet (jämför med trolig transportnivå och befolkningstäthet) ligger
samhällsrisken till större del inom ALARP-zonen. I detta område kan riskerna under vissa
förutsättningar accepteras, men åtgärder bör ändå övervägas.
Känslighetsanalysen påvisar att resultatet är robust.
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Figur 13. Samhällsrisk inom aktuellt planområde med avseende på olika transportmängder
med farligt gods på Arningevägen (scenario år 2030) och halverad/dubblerad
befolkningstäthet samt gällande riskkriterier.
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7.3.3 Övrigt
Utöver ovanstående osäkerhetsfaktorer så omfattas riskanalysen/riskutredningen utav
ytterligare några faktorer:
 Frekvensberäkningarna har utförts med schablonmetoder.
 Val av olycksscenarier – De scenarier som behandlas behöver 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 i byggnaderna. Detta är ett
konservativt antagande.
För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och antaganden innebär används
överlag konservativa uppskattningar. Sammantaget kan sägas att de uppskattningar och
förenklingar som görs vid beräkning av risken med stor sannolikhet ger en överskattning
av risknivån. Utförda antaganden bedöms innebära att hänsyn tas till ingående
osäkerheter i analysen.

8

DISKUSSION
Den risk som varje individ utsätts för inom planområdet bedöms bli acceptabla.
Samhällsrisken visar dock på nivåer inom planområdet där åtgärder bör övervägas.
Känslighetsanalysen påvisar att resultatet är robust.
Den största riskkällan utgörs av transporter med farligt gods på Arningevägen. I och med
att relativt många människor kommer att vistas inom planeområdet hamnar
samhällsrisken på en nivå där lämpliga åtgärder bör övervägas. Det ger en tydlig bild av
att transportleder med farligt gods generellt inte bör gå i tätbefolkade områden. Att de
flesta genomgående transporter troligtvis inte går via Arningevägen är positivt, då
målpunkter för farligt gods är få i området och lämpligare genomfartsvägar finns att välja
på. Inga tillkommande större målpunkter för farligt gods planeras, varför mängden farligt
gods som transporteas på Arningevägen inte tros öka nämnvärt i framtiden.
Den största mängden farligt gods som transporteras på Arningevägen bedöms utgöras av
Klass 3 Brandfarlig vätska. En olycka bedöms främst kunna få omfattande konsekvenser i
den södra halvan av planområdet som ligger närmast Arningevägen, där planområdet
ligger i ungefär samma nivå som vägen. Inget naturligt skydd finns mot spridning av
brand eller giftig rök. Brandfarlig vätska kan även i värsta fall rinna mot planområdet. Med
anledning av att stadsdelcentrum planeras i den sydvästra delen av planområdet (mot
Aningevägen) kan en olycka i värsta fall medföra att många människor skadas eller
omkommer. För den norra halvan av planområdet ligger planerad bebyggelse ca 50 m
högre än Arningevägen, vilket bedöms utgöra ett skydd vid en eventuell olycka med
farligt gods på Arningevägen.
Med föreslagna åtgärder (som redovisas i nästa kapitel) bedöms riskerna bli acceptabla.
Om förutsättningarna förändras markant i förhållande till detta förslag bör riskutredningen
justeras med avseende på de nya förutsättningarna.
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9

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER
Främst samhällsriskberäkningarna visar att riskreducerande åtgärder bör övervägas. Det
medför att åtgärder bör focusera på att minska den risk som många människor kan
utsättas för inom planområdet.
Riskreducerande åtgärder identifieras utifrån Boverkets och Räddningsverkets rapport
Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner . Åtgärder redovisas som kan eliminera eller
begränsa effekterna av de identifierade scenarier som ger störst bidrag till risknivån.
För de byggnader där människor vistas stadigvarande och som vetter mot Arningevägen
samt ligger i relativt samma nivå som Arningevägen rekommenderas skyddsåtgärder. Se
inringat område i Figur 14.
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Figur 14. Områden där åtgärder föreslås. Streckad röd linje visar varifrån Arningevägen
som individrisken anses vara acceptabel. Streckad svart linje visar området där åtgärder
föreslås för att nå acceptabel samhällsrisk.

repo001.docx 2012-03-2914

35 (38)
RAPPORT -REV B
2014-08-13

Följande riskreducerande åtgärder föreslås för de byggnader som ligger inom inringat
område (svart streckad linje) i Figur 14:


Disposition av byggnad – genom att i första hand placera alla entréer och
utrymningsvägar på oexponerade platser (ej mot Arningevägen) möjliggörs säker
utrymning efter en olycka. I andra hand, om entréer inte kan placeras på
oexponerade platser med rimliga medel, blir tydliga utrymningsvägar på
oexponerade platser av stor vikt.



Placering av friskluftsintag – genom att placera friskluftsintag på en oexponerad
sida av byggnaderna (ej mot Arningevägen) kan den mängd gas eller brandgaser
som kan tränga in i byggnadens ventilationssystem minska.



För att minimera sannolikheten för att utrunnen brandfarlig vätska ska rinna mot
planområdet bör diken inte utformas så att de leder in mot planområdet (från
Arningevägen).

Följande riskreducerande åtgärder kan vara lämpliga:


10

Avstängningsbar ventilation - genom att stänga av intaget av friskluft kan den
mängd gas eller brandgaser som kan tränga in i byggnadernas
ventilationssystem minska. Dock finns viss risk att skyddet tas bort eller fallerar i
samband med renovering eller dylikt.

Komplettering angående en eventuell breddning av Arningevägen
Sedan riskanalysen med datum 2014-02-05 utfördes har förslag för breddning av
Arningevägen mot Kristineberg initierats. En breddning av Ariningevägen medför att
fordon med farligt gods (riskobjekt) kommer närmare planerat nytt bostadsområde
(skyddsobjekt). Hur detta påverkar riskbilden studeras därför i denna komplettering.
Inget färdigt förslag till exakt utformning av en eventuell breddning finns i dagsläget. I
denna komplettering utgås från att vägen breddas mot Kristinebergshållet med två
alternativ; breddning till 1 extra respektive 2 extra körfält. Breddningen förväntas ske till
lika stor del på båda sidor av vägen.
Breddningen i sig antas inte medföra några förändringar av transportmängder.
Beräknade risknivåer bedöms därför fortfarande gälla.
Om breddning av Arningevägen mot bostadsområdet inte blir aktuellt kan detta kapitelet
frångås.
Alternativ 1
I alernativ 1 sker en breddning av Arningevägen som medför att närmaste vägkant
kommer ca 2,5 m (ett extra körfält, med breddning på båda sidor av vägen) närmare
bostadsområdet än idag.
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Alternativ 2
I alernativ 2 sker en breddning av Arningevägen som medför att närmaste vägkant
kommer ca 5 m (två extra körfält, med breddning på båda sidor av vägen) närmare
bostadsområdet än idag.
Diskussion av yterliggare riskpåverkan och eventuella åtgärder
Att farligt gods eventuellt kommer att färdas närmare det nya bostadsområdet påverkar
främst risknivån för individrisk. För samhällsrisk bedöms tidigare beräknade risknivåer
gälla.
Enligt tidigare beräknade individrisk ligger risknivån på en acceptabelnivå från 20 m och
vidare från Arningevägen. Inget av de två alternativen medför att det nya bostadsområdet
kommer att ligga inom 20 m från vägen. Om en breddning av Aringevägen sker mot
planerat nytt bostadsområde bedöms risknivån för individrisk (utifrån ovanstående
resonemang) bli acceptabel.
Breddningen påverkar inte hur många individer som kommer att bli att vistas inom det
nya bostadsområdet. Det medför att risknivån för samhällsrisk fortsättningsvis bedöms
ligga på en måttlig risknivå och skyddsåtgärder bör övervägas.
Det dominerande riskslaget är olycka med brandfarliga vätskor. Konsekvensområdet för
10
allvarlig olycka med brandfarliga vätskor är normalt inom 23 m från olycksplatsen . Ju
närmare olycksplatsen desto större är sannolikheten för allvarliga konsekvenser. Inget av
alternativen medför att det nya bostadsområdet ligger inom konsekvensområdet.
Höjdskillnaderna i den norra delen av området (mellan vägen och bostasområdet)
bedöms fortsättningsvis utgöra ett acceptabelt skydd även om vägen breddas mot
området.
Tidigare föreslagan skyddsåtgärder i södra delen av området enligt kapitel 9 bedöms vara
relevanta även vid en breddning. Inga ytterligare skyddsåtgärder behövs.
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