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SAMMANFATTNING
Tyréns AB har, utifrån krav i plan- och bygglagen på att bebyggelse ska lokaliseras till
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för olyckor, utfört en
riskutredning i samband med upprättandet av en ny detaljplan för fastigheten
Stenvreten 7:90, Enköping. Oriola Sweden AB vill utveckla sin befintliga verksamhet i
Enköping genom att bygga ut sina nuvarande lokaler inom fastigheten med ytterligare
cirka 10 – 15 000 kvm.
Vid planläggning inom 150 meter från transportled för farligt gods ska en
riskutredning genomföras i syfte att undersöka om erforderlig riskhänsyn tas för
personer som bor eller vistas inom det tänkta planområdet [1]. Länsstyrelsen i Uppsala
har inte gett ut några länsspecifika riktlinjer för riskhänsyn i fysisk planering och till
följd av detta har Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer tillämpats.
Resultatet av riskutredningen, se Figur 4 respektive Figur 6, visar att planområdets
individ- och samhällsrisk ligger inom det så kallade ALARP-området (As Low As
Reasonably Practicable), vilket medför att åtgärder ska genomföras för att reducera
risken.
REKOMMENDERADE RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER
Utifrån resultatet från genomförd riskutredning bedöms följande åtgärder erforderliga
vid utformningen av detaljplanen för det aktuella området i syfte att erhålla en
tolerabel risknivå.
Mellan 0 – 30 meter från Mälarbanan:
▪

Intill järnvägen ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25,
mätt från närmaste spårmitt [1].

▪

Området mellan Mälarbanan och byggnaden, upp till 30 meter, bör planeras för
markanvändning motsvarande zon A i Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer, se
Figur 3, exempelvis ytparkering.

Mellan 30 - 50 meter från Mälarbanan:
▪

Det bör finnas minst en utgång från byggnaden som mynnar bort från
Mälarbanan då åtgärden förbättrar möjligheterna att utrymma på en säkrare
sida vid en olycka med farligt gods på järnvägen.

▪

Friskluftsintag till byggnaden bör placeras bort från Mälarbanan, exempelvis på
taket.

De föreslagna riskreducerande åtgärderna ovan bör införas i plankartan och som
planbestämmelser där så är möjligt.
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1

INLEDNING

Inom fastigheten Stenvreten 7:90 i Enköping planeras det för en ändring av
detaljplanen i syfte att möjliggöra en utbyggnad av Oriola Sweden AB:s (Oriola) lokaler
och därigenom utvecklingen av deras verksamhet inom fastigheten. Tyréns AB har fått
i uppdrag av Ahlqvist och Almqvist Arkitekter att genomföra en riskutredning för att
utreda vilka riskkällor som kan påverka planområdet. I uppdraget ingår att göra en
identifiering av möjliga riskkällor, en riskbedömning av dessa samt redovisa och
bedöma eventuella riskreducerande åtgärder.
1.1

SYFTE OCH MÅL

Syftet med denna riskutredning är att, utifrån krav i plan- och bygglagen på att
bebyggelse ska vara lämpad för ändamålet sett till risken för olyckor och människors
hälsa och säkerhet, utreda olycksriskerna förknippade med den planerade bebyggelsen
inom fastigheten Stenvreten 7:90, Enköping.
Målet med utredningen är att utgöra ett planerings- och beslutsunderlag i det fortsatta
planarbetet.
1.2

AVGRÄNSNINGAR

Utredningen är avgränsad till olycksrisker förknippade med planområdets närhet till
Mälarbanan, riskkällor inom planområdet samt eventuella tillståndspliktiga miljöfarliga
verksamheter och drivmedelsstationer. För riskkällor inom planområdet och
hanteringen av brandfarliga varor [2] har en separat riskutredning genomförts och en
summering redovisas i den här riskutredningen.
Olycksrisker där långvarig exponering krävs för skadliga konsekvenser eller
olycksrisker som endast ger skador på egendom eller miljö är exkluderade i
utredningen. Påverkan från exempelvis buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning,
översvämning, ras, skred, luft- eller markföroreningar ligger utanför utredningens
ramar.
Den geografiska avgränsningen utgörs av planområdet med omgivning och
horisontåret är valt till år 2040 utifrån Trafikverkets prognos för järnvägstrafiken [3].
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2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Oriola önskar att bygga ut sina nuvarande lokaler i Enköping med ytterligare cirka 10 15 000 kvm, se Figur 1och Figur 2. För att möjliggöra en effektiv lagringsteknologi
kommer en del av byggnaden att utgöras av ett höglager.
Oriola har idag cirka 300 anställda i Enköping och på sikt förväntas cirka 350 anställda
arbeta inom verksamheten, fördelat på två olika skift. Anläggningen utgör främst en
distributionscentral för läkemedel och andra konsumentprodukter.

Figur 1 Foto över planområdet, markerat i rött [4].
2.1.1 HANTERINGEN AV BRANDFARLIGA VAROR INOM ANLÄGGNINGEN

Inom Oriolas verksamhet hanteras brandfarliga och explosiva varor. För detta har en
separat riskutredning [2] genomförts i syfte att utreda riskerna som hanteringen av
brandfarliga och explosiva varor medför för verksamheten. Riskutredningen redovisar
även vilka riskreducerande åtgärder som bör vidtas för att riskerna ska vara tolerabla
och att det ska vara möjligt att bedriva en säker verksamhet.
Byggnaden där verksamheten bedrivs definieras som en B-byggnad enligt
Sprängämnesinspektionens föreskrifter [5], vilket innebär att det vanligtvis endast
vistas människor som kan förutsättas känna till förekommande hantering av
brandfarliga gaser eller vätskor.
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Inom lokalerna bedöms inga klassade zoner uppstå, då öppen hantering av
brandfarliga och explosiva varor inte förekommer vid normal hantering. Ventilationen
är mekanisk och dess tillgänglighet bedöms vara acceptabel och tillgänglig vid normal
drift [2].
Riskutredningen innefattar risker kopplade till brandfarliga och explosiva varor inom
Oriolas lager på plan ett [2]. På plan ett lagerhålls i nuläget brandfarliga varor i form av
brandfarlig vätska samt gaser/aerosoler. En viss hantering av mindre mängder
brandfarliga varor sker även inom lager för internethandel, främst i form av
brandfarliga vätskor och aerosoler. I nuläget är brandfarliga vätskor och
gaser/aerosoler utspridda inom lokalerna.
Byggnaden är försedd med olika skyddssystem och några av dessa redovisas nedan:
▪
▪
▪
▪

Brand- och utrymningslarm
Automatisk sprinkleranläggning
Inomhusbrandposter
Handbrandsläckare

I Tabell 1 redovisas en sammanställning över mängden brandfarliga vätskor och
gaser/aerosoler som förvaras inom lokalen. Den mängd som hanteras är
tillståndspliktig enligt MSBFS 2013:3 [6].
Tabell 1 Sammanställning av mängden brandfarliga vätskor och gaser/aerosoler som förvaras inom
lokalen [2].

Brandfarlig vara
Brandfarlig vätska, klass 1 - 3
Brandfarlig gas / aerosol 2

1

Volym [Liter]
Cirka 24 200
Cirka 4 400

2.1.2 TRANSPORTER TILL OCH FRÅN VERKSAMHETEN

Antalet transporter till och från anläggningen är relativt omfattande, i nuläget är det
dagligen cirka 40 lastbilar till anläggningen med varor och ungefär 25 lastbilar
respektive 25 budbilar från anläggningen. Detta förväntas minska något på sikt.

1

Nedan redovisas klassindelningen av brandfarliga vätskor baserat på flampunkt [6].
Klass 1 - Vätskor med en flampunkt under 21 °C.
Klass 2a - Vätskor med en flampunkt lika med eller över 21 °C, men under eller lika med 30 °C.
Klass 2b - Vätskor med flampunkt över 30 °C, men under eller lika med 55 °C.
Klass 3 - Vätskor med flampunkt över 55 °C, men under eller lika med 100 °C.
2 Brandfarliga gaser är gaser eller gasblandningar som kan antändas i
luft vid en temperatur av 20 °C och ett atmosfärstryck på 101,3 kPa [7].
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Figur 2 Förslag på situationsplan för Oriola i Enköping [7]. Gråmarkerade delar av byggnaden utgör
befintlig verksamhet.
2.2

BEFOLKNINGSTÄTHET

Befolkningstätheten inom det aktuella området av Enköping uppgick år 2018 till 619
personer per km2 [8]. Befolkningsprognoser för Enköping visar på en ändring från 44
400 personer år 2018 till 50 100 personer år 2040, vilket motsvarar en ökning med
cirka 13 procent [9]. Utöver bakgrundspopulationen tillkommer Oriolas anställda inom
verksamheten, vilket även beaktas i samband med samhällsriskberäkningarna i senare
kapitel.
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3

RISKHANTERINGSROCESSEN

Med risk avses i denna utredning en oönskad händelses sannolikhet i kombination
med omfattningen av dess konsekvens. De konsekvenser som vid riskhänsyn i fysisk
planering vanligen beaktas, liksom i denna utredning, är sådana där livshotande
hälsoeffekter eller död uppstår till följd av olyckor.
Metodiken i denna utredning följer huvudsakligen den grundläggande
riskhanteringsprocess som beskrivs i ISO 31000 och i Länsstyrelsen Stockholms
riktlinjer [10] och innefattar följande steg:

3.1

•

Riskidentifiering – I detta steg identifieras och bedöms översiktligt potentiella
riskkällor i planområdets omgivning. De riskkällor som bedöms bidra till
planområdets risknivå analyseras vidare i nästa steg.

•

Riskanalys – En fördjupad analys utförs av identifierade riskkällor. Vid behov
beräknas och kvantifieras planområdets risknivå i form av individ- och
samhällsrisk för den planerade bebyggelsen.

•

Riskvärdering – I riskvärderingen värderas, utifrån gällande värderingskriterier,
den risknivå som har beräknats i riskanalysen. Vidare ges förslag på och
verifieras skyddsåtgärder som bedöms nödvändiga att vidta för bebyggelsen.
Det kan handla om exempelvis skyddsavstånd, utformning, tekniska
egenskapskrav m.m.
RIKTLINJER

Enköpings kommun är en kommun i Uppsala län. Länsstyrelsen i Uppsala har inte gett
ut några länsspecifika riktlinjer för riskhänsyn i fysisk planering och till följd av detta
har istället andra riktlinjer tillämpats. Länsstyrelserna Stockholm, Skåne och Västra
Götaland har tagit fram riktlinjerna ”Riskhantering i detaljplaneprocessen - riskpolicy
för markanvändning intill transport-leder för farligt gods” [10]. I riktlinjerna
rekommenderas att risker inom 150 meters avstånd från en transportled för farligt
gods bör beaktas.
Länsstyrelsen Stockholm har även tagit fram ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och
järnvägar där det transporteras farligt gods” [1] och i Figur 3 redovisas
rekommenderade skyddsavstånd till olika markanvändning intill transportleder för
farligt gods i Stockholms län. I vissa fall kan det vara möjligt att göra avsteg från dessa
skyddsavstånd förutsatt att en riskutredning kan visa på att riskerna är acceptabla.
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Figur 3 Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av
markanvändning [1].
3.1.1 VÄRDERING AV RISK

Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer
vägledande [11]:
▪
▪
▪
▪

Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är
möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras.
Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion
till den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten
medför.
Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten
medför, vara skäligt fördelade inom samhället.
Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre
ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av
katastrofer.
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I Sverige finns i dagsläget inget nationellt beslut om vilka riskkriterier som ska
användas men Länsstyrelsen Stockholm föreslår att riskkriterier som har presenterats
av Räddningsverket/MSB [11] används i Stockholms län [1].
Kriterierna omfattar två olika mått: individrisk och samhällsrisk. Individrisk är ett mått
på risken att omkomma för en person som befinner sig på en specifik plats, till
exempel på ett visst avstånd från en transportled, under ett års tid. Samhällsrisken är
ett mått på risken för en population att omkomma. Samhällsrisken inkluderar risker för
alla personer som utsätts för en risk och kan beräknas för en 1 km lång väg- eller
järnvägssträcka men omfattar normalt inte trafikanter.
För individrisk (omkomna) gäller följande kriterier:
▪
▪

Övre gräns där risker under vissa förutsättningar, enligt ALARP nedan, kan
tolereras är: 1×10–5 per år
Övre gräns för när risker kan anses acceptabla: 1×-10-7 per år

För samhällsrisk gäller följande kriterier (F = olycksfrekvens [per år], N = antal
omkomna)
▪

Övre gräns för när risker under vissa förutsättningar anses acceptabla:
F = 1×10–4 per år för N = 1 med lutningen på F/N-kurva -1.

▪

Övre gräns för när risker anses vara acceptabla:
F = 1×10–6 per år för N = 1 med lutningen på F/N-kurva -1.

Området mellan den övre och undre gränsen kallas för ALARP-området. ALARP står för
As Low As Reasonably Practicable och innebär att riskera kan tolereras endast om alla
rimliga skyddsåtgärder är vidtagna.
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4

RISKIDENTIFIERING

I den inledande identifieringen har riskkällor i planområdets omgivning identifierats.
Identifieringen har omfattat transportleder för farligt gods, drivmedelsstationer och
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.
I Tabell 2 redovisas en sammanställning av de riskkällor som har identifierats och
huruvida de behöver analyseras vidare eller kan avskrivas med hänsyn till deras låga
bidrag till planområdets totala risknivå.
Tabell 2 Sammanställning och bedömning av riskkällor utifrån riskidentifieringen.
Riskkälla

Riskhanteringsavstånd enligt
riktlinjer
[Meter]
-

Uppskattat
avstånd från
planområde
[Meter]
-

Beskrivning

Analyseras
vidare

Inom verksamheten
hanteras
brandfarliga varor.

Mälarbanan

150 [1]

40

E18

150 [1]

850

Transporter av
farligt gods
förekommer på
järnvägen.
Primär transportled
för farligt gods.

Riskerna har
hanterats i en
separat
riskutredning.
En summering
kommer att
redovisas i
denna rapport.
Ja, riskerna
kommer att
utredas vidare.

Qstar Enköping,
Stockholmsvägen 16

100 [10]

350

Hantering av
brandfarliga
varor inom
verksamheten

Drivmedelsstation
där hantering av
brandfarliga varor
sker [12].

Nej, skyddsavståndet
överskrider
riskhanteringsavståndet.
Nej, skyddsavståndet
överskrider
riskhanteringsavståndet.

Riskidentifieringen visar att Mälarbanan utgör en riskkälla som behöver analyseras
vidare med avseende på olyckor med transporter av farligt gods, medan övriga
riskkällor kan avskrivas med hänsyn till deras låga bidrag till planområdets risknivå.
Brandfarliga varor inom verksamheten har hanterats i en separat riskutredning [2] och
en summering redovisas i den här rapporten.
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5

RISKANALYS

I detta kapitel analyseras riskerna som har identifierats i föregående kapitel.
HANTERINGEN AV BRANDFARLIGA VAROR INOM VERKSAMHETEN

5.1

I samband med riskutredningen för hanteringen av brandfarliga varor [2] analyserades
fyra olika riskscenarier och dessa var:
1. Läckage på grund av felaktig paketering. Mindre mängd brandfarlig vätska, <10
liter, bedöms spillas ut inom lagret.
2. Läckage på grund av påkörning. En större mängd, >50 liter, brandfarlig vätska
bedöms spillas ut inom lagret.
3. Brand som sprider sig till brandfarliga vätskor eller gas/aerosoler.
4. Brand i brandfarliga vätskor som sprids och sedan antänder brandfarlig
gas/aerosoler.
Sammantaget bedömdes riskbilden vara acceptabel inom de berörda delarna av
byggnaden förutsatt att de skyddssystem som finns i byggnaden är funktionella och
att riskreducerande åtgärderna som redovisades i riskutredningen vidtas [2].
5.2

ALLMÄNT OM TRANSPORTER AV FARLIGT GODS

Transporter av farligt gods på järnvägsnätet regleras i ett Europeiskt regelverk
benämnt ”RID3”. Utifrån godsets egenskaper delas det in i nio olika ämnesklasser, så
kallade ”RID-klasser”. Godset kan innehålla en mängd olika ämnen vars fysikaliska och
kemiska egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kopplade till ämnenas
inneboende egenskaper, som kan komma att påverka omgivningen vid en olycka under
transporten [13].

I Tabell 3 redovisas samtliga RID-klasser samt ges exempel på ämnen inom respektive
klass och vilka huvudsakliga faror de är förknippade med. Ett och samma gods kan ha
flera faror.
Tabell 3 Klassificering av farligt gods, exempel på ämnen inom respektive ADR-/RID-klass och vilka
huvudsakliga faror de är förknippade med [13].
RIDklass
1

Typ

Exempel på ämnen

Fara

Explosiva ämnen och föremål

Explosion

2

Komprimerade, kondenserade
eller under tryck lösta gaser

3

Brandfarliga vätskor

4.1
4.2
4.3

Brandfarliga fasta ämnen
Självantändande ämnen
Ämnen som utvecklar
brandfarlig gas vid
vattenkontakt
Oxiderande ämnen
Organiska peroxider

Sprängämnen, tändmedel,
ammunition, krut och fyrverkerier
Brandfarliga gaser (acetylen, gasol)
Icke brandfarliga/giftiga gaser
(Inerta gaser som kväve)
Giftiga gaser (klor, svaveldioxid)
Bensin, diesel- och eldningsoljor,
lösningsmedel, industrikemikalier
Kiseljärn (metallpulver) karbid och
vit fosfor

Ammoniumnitrat, natriumklorat,
väteperoxider och kaliumklorat

Brandunderstödjande

5.1
5.2

Explosion
Brand
Förgiftning
Brand
Brand

3

RID är en förkortning av Règlement Concernant le Transport International Ferroviaire
Marchandises Dangereuses
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6.1
6.2

Giftiga ämnen
Smittförande ämnen

7
8

Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen

9

Övriga farliga ämnen och
föremål

Bly- och kvicksilversalter, cyanider,
bekämpningsmedel, kliniska
restprodukter, sjukdomsalstrande
mikroorganismer
Medicinska preparat
Saltsyra, svavelsyra,
natriumhydroxid
Gödningsämnen och magnetiska
material

Förgiftning

Radioaktivitet
Frätande
-

5.2.1 TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ MÄLARBANAN

Det finns inte någon tillgänglig statistik för Mälarbanan avseende transporter av farligt
gods och därför har nationella uppgifter tillämpats för riskanalysen. I Tabell 4
redovisas RID-fördelningen utifrån transporterna av farligt gods på järnvägen inom
Sverige baserad på transporterade godsmängder.
Tabell 4 Genomsnittlig procentuell fördelning av farligt gods på järnvägarna i Sverige under perioden 2000
– 2019 [14]. Uppgifterna har hämtats från rapporterna som Trafikanalys har publicerat för åren 2000 2019.
RID-klass

Ämne

1
2
3
4

Explosiva ämnen och föremål
Gaser
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva
ämnen och fasta okänsliggjorda
explosivämnen
Oxiderande ämnen och organiska
peroxider
Giftiga och smittförande ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen och föremål

5
6
7
8
9

Genomsnittlig procentuell fördelning
av farligt gods under perioden 2000
– 2019 utifrån transporterad
godsmängd
0,0
30,0
32,6
7,0
14,4
1,9
0,0
13,6
0,4

5.2.2 OLYCKOR MED FARLIGT GODS PÅ MÄLARBANAN

Mälarbanan som är lokaliserad i anslutning till planområdet trafikeras främst av
resandetåg. I Tabell 5 redovisas en sammanställning av trafikprognosen för år 2040
avseende linjedelen Bålsta – Västerås Norra.
Tabell 5 Trafikprognos år 2040 för Mälarbanan och linjedelen Bålsta - Västerås Norra [3].
Tågtyp

Antal tåg (ÅDT)

ER1 (Mälartåg)

47,3

X40 (SJ)

36,8

Godståg

3,4

Totalt

87,6
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Vid transport av farligt gods på Mälarbanan kan en olycka inträffa som leder till ett
utsläpp av farligt gods. Sannolikheten för att en olycka med farligt gods ska inträffa
beräknas enligt praxis med hjälp av den så kallade VTI-modellen4.
I Bilaga 1 redogörs mer ingående för beräkningsunderlaget.
Konsekvenserna vid olyckor med farligt gods på Mälarbanan kan hänföras till tre olika
händelser eller en kombination av dessa:
▪
▪
▪
5.3

Brand
Explosion
Utsläpp av giftigt och/eller frätande ämne

INDIVID- OCH SAMHÄLLSRISK

Riskerna förknippade med farligt gods-olyckor beräknas och kvantifieras med hjälp av
riskmåtten individ- och samhällsrisk.
I Figur 4 redovisas den beräknade individrisken utmed Mälarbanan för år 2040.

Figur 4 Redovisning av beräknad individrisk år 2040.

I Figur 5 redovisas en visualisering av individrisken utmed Mälarbanan för år 2040.

”VTI-modellen” är en modell som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tog fram i mitten av
1990-talet för att kunna analysera riskerna förknippade med transporter av farligt gods på väg och järnväg i
Sverige.
4
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Figur 5 Visualisering av beräknad individrisk utmed Mälarbanan för år 2040. Gul = individrisk inom ALARP
och grönt = individrisken är under ALARP. © OpenStreetMaps bidragsgivare [15]

I Figur 6 redovisas den beräknade samhällsrisken för planområdet.

Figur 6 Redovisning av beräknad samhällsrisk år 2040.
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6

RISKVÄRDERING

I detta kapitel värderas de beräknade risknivåerna för planområdet med omgivningen.
Beräkningarna visar att individrisken, se Figur 4, är inom ALARP 5 upp till cirka 40
meter från Mälarbanan. Innebörden av detta är att rimliga riskreducerande åtgärder
och skyddsavstånd bör vidtas för att reducera både individ- och samhällsrisken. På
avstånd längre än 40 meter är individrisken under ALARP och därmed acceptabelt låg.
Beräknad samhällsrisk ligger också inom ALARP, se Figur 6, för planområdet med
omgivning och detta är främst på grund av pölbränder med ett begränsat antal
omkomna och konsekvensavstånd. Till följd av att avståndet till villorna söder om
Mälarbanan är kort, se Figur 7, medför det att samhällsrisken blir högre för olyckor i
form av exempelvis pölbränder. Uppmätt avstånd är cirka 15 meter.

Figur 7 Foto över planområdet samt bostäderna söder om Mälarbanan. Området, villorna, som bidrar till
samhällsrisken är markerat i rött [4].
6.1

KÄNSLIGHETSANALYS

För att beakta och hantera osäkerheter i valda indata har en känslighetsanalys
genomförts. I känslighetsanalysen undersöks ett scenario där godstrafiken i framtiden
ökar. I scenariot antas att antalet godståg per dygn ökar med 50 procent och därmed
även antalet vagnar med farligt gods i jämförelse med trafikprognosen.
I Figur 8 redovisas individrisken utmed Mälarbanan för detta scenario.

5

Se kapitel 3.1.1 för definition.
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Figur 8 Redovisning av beräknad individrisk för år 2040 då antalet godståg på Mälarbanan har ökat med
50 procent.

Beräkningarna visar att ett ökat antal godståg på Mälarbanan medför att individrisken
ökar i en viss utsträckning. Individrisken ligger inom ALARP upp till cirka 40 meter och
är under ALARP för längre avstånd.
I Figur 9 redovisas den beräknade samhällsrisken för planområdet då antalet godståg
på Mälarbanan har ökat med 50 procent.

Figur 9 Redovisning av beräknad samhällsrisk då antalet godståg på Mälarbanan har ökat med 50
procent.
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FÖRSLAG PÅ RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

6.2

Beräknad individ- och samhällsrisknivå ligger inom ALARP-området, vilket medför att
riskreducerande åtgärder erfordras i syfte att erhålla en tolerabel risknivå.
Nedanstående åtgärder bedöms erforderliga vid utformningen av detaljplanen i syfte
att erhålla en tolerabel risknivå.
Mellan 0 – 30 meter från Mälarbanan:
▪

Intill järnvägen ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25,
mätt från närmaste spårmitt [1].

▪

Området mellan Mälarbanan och byggnaden, upp till 30 meter, bör planeras för
markanvändning motsvarande zon A i Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer,
exempelvis ytparkering.

Mellan 30 - 50 meter från Mälarbanan:
▪

Det bör finnas minst en utgång från byggnaden som mynnar bort från
Mälarbanan då åtgärden förbättrar möjligheterna att utrymma på en säkrare
sida vid en olycka med farligt gods på järnvägen.

▪

Friskluftsintag till byggnaden bör placeras bort från Mälarbanan, exempelvis på
taket.

De föreslagna riskreducerande åtgärderna ovan bör införas i plankartan och som
planbestämmelser där så är möjligt.
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SLUTSATS

Resultatet av riskutredningen, se Figur 4 respektive Figur 6, visar att planområdets
individ- och samhällsrisk ligger inom ALARP-området och detta medför att åtgärder ska
genomföras för att reducera risken. Utifrån resultatet från genomförd riskutredning
bedöms nedanstående åtgärder erforderliga vid utformningen av detaljplanen för det
aktuella området i syfte att erhålla en tolerabel risknivå.
Mellan 0 – 30 meter från Mälarbanan:
▪

Intill järnvägen ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25,
mätt från närmaste spårmitt [1].

▪

Området mellan Mälarbanan och byggnaden, upp till 30 meter, bör planeras för
markanvändning motsvarande zon A i Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer, se
Figur 3, exempelvis ytparkering.

Mellan 30 - 50 meter från Mälarbanan:
▪

Det bör finnas minst en utgång från byggnaden som mynnar bort från
Mälarbanan då åtgärden förbättrar möjligheterna att utrymma på en säkrare
sida vid en olycka med farligt gods på järnvägen.

▪

Friskluftsintag till byggnaden bör placeras bort från Mälarbanan, exempelvis på
taket.

De föreslagna riskreducerande åtgärderna ovan bör införas i plankartan och som
planbestämmelser där så är möjligt.
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BILAGA 1 - BERÄKNINGSUNDERLAG
OLYCKSFREKVENS FÖR OLYCKA MED FARLIGT GODS PÅ MÄLARBANAN
Det förväntade antalet olyckor som innefattar farligt gods på Mälarbanan har beräknats
enligt den så kallade ”VTI-modellen” med antaganden och indata redovisade i Tabell 6.
Underlaget har baserats på MSB/Räddningsverkets handbok [16].
Tabell 6 Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods olyckor per år på Mälarbanan.
Spårsträckans kvalitet
Spårstäcka längs med planområdet [meter]
Antal godståg per år [-]
Antal vagnar per godståg [-]
Andelen vagnar med farligt gods [procent]

A
250
1 246
24
10

Tabell 7 Beräkningsresultat avseende förväntat antal olyckor med farligt gods på Mälarbanan.
Frekvens skadade vagnar med farligt gods på grund
av urspårning
Frekvens skadade vagnar med farligt gods på grund
av kollision mellan tåg

3,57×10–5
6,32×10–7

KONSEKVENSER VID OLYCKA MED FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄG
Beräkningar och antaganden är i huvudsak de som redovisas i Øresund Safety Advisers
rapport ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen avseende transport av farligt
gods på väg och järnväg”, Bilaga A, Riskanalys som togs fram på uppdrag av
Länsstyrelsen i Skåne län [17].
MODELLJUSTERING
Då frekvensen med vilken en person intill transportleden drabbas av en farligt godsolycka beror på hur stort konsekvensområdet för de enskilda klasserna blir, justeras
frekvensen för att beräkna individrisken. Frekvensen för en olycka beräknas för en
specifik sträcka förbi området. Denna justeras sedan för respektive klass baserat på
konsekvensavståndet. Olycksfrekvensen förändras utifrån följande formel:

OSÄKERHETER MED BERÄKNINGSMODELLER
Beräkningsmodellen för att räkna fram individ- och samhällsrisk är, liksom alla
modeller, en förenkling av verkligheten. Modellen är uppbyggd kring antaganden och
statistik över frekvenser och konsekvenser för farligt gods-olyckor. Genom att basera
resultatet på beräkningar med 10 000 iterationer, körningar av modellen, fångas en
stor bredd i utfallen upp och därmed erhålls ett mer uttömmande resultat som bättre
kan spegla verkliga händelser.
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