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SAMMANFATTNING
Stockholmsstad har påbörjat ett planarbeteför fastighetenFarstastrand 2:1 i stadsdelen
Farsta.Inom området planerasca 800 lägenheter, 2-3 förskolor samt mindre verksamheter.
Områdetsträckersig utmed Magelungsvägen.
Vägenär inte klassadsom transportledför
farligt gods,men utgör omledningsvägför sådanatransporter.Utmed Magelungsvägen
finns
ocksåtvå bensinstationervarsleveranser kan passeraaktuellt område. Påandrasidan
Magelungsvägen
går Nynäsbanansom huvudsakligentrafikerasav persontåg.Godståg
förekommerdock regelbundetoch då ävent ransporterav farligt gods.
Med anledningav närhetentill Magelungsvägen
och Nynäsbanan görs dennainledande
riskanalys.Syftet med den inledanderiskanalysenär att undersökalämplighetenmed aktuellt
planförslaggenom att utvärderavilka risker som människorinom det aktuellaområdet kan
kommaatt utsättasför samt i förekommandefall föreslåhur risker skahanterasså att en
acceptabelsäkerhetuppnås.
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Analysenomfattar endastplötsligaoch oväntadehändelsermed akuta konsekvenserför liv
och hälsaför människorsom vistasinom det studeradeområdet.I analysenhar hänsyninte
tagits till långsiktigaeffekter av hälsofarligaämnen,buller eller miljöfarligautsläpp.
Inledningsvishar en kartläggninggjorts av transporter med farligt godspå Magelungsvägen
och Nynäsbanan. Det finns ingen heltäckandestatistik när det gäller dessatransporter.För
Magelungsvägen
har information erhållits från en av de två bensinstationernasom ligger
utmed vägen.Huruvidaleveransertill den stationenpasseraraktuellt områdeär dock osäkert
och beror på fordonetsfortsatta leveranser,aktuell kösituationpå omgivandevägaretc. Ett
grovt antagandehar gjorts att samtligaleveranserpasseraraktuellt områdesamt att inga
samleveransersker till de bådastationerna.Det innebäri sådantfall att det passerarca 700
transporter med farligt godspå Magelungsvägen
varje år. Dessatransporter omfattar
leveranserav drivmedel(bensin,etanol, diesel)samt gasolflaskor.Enuppskattningutifrån
andraliknandeprojekt är att antalet transporter sannolikt är lägreän angivetantal. Antalet
transporter med farligt godspå Magelungsvägen
bedömsinte öka i framtiden utan kommer
sannoliktatt minskatill följd av minskadanvändningav fossilabränslensamt att inga
verksamhetersom genererartransporter med farligt godsplanerasutmed vägen.
När det gällertransporter med farligt godspå Nynäsbananhar information erhållits från bland
annat Trafikverket.Dennavisaratt det förekommerrelativt omfattande transporter av farligt
godspå Nynäsbanan
. Det rör sig om flera vagnarvarje dag.StockholmsHamnarhar påbörjat
en utbyggnadav hamneni Norvik.När dennaär färdigbyggdkommer sannoliktantalet
transporter med farligt godsöka på Nynäsbanan.Det finns tidiga uppskattningaravseende
mängdentransporter. Denna visarpå en relativt omfattande ökningsamt att fler ämnenkan
kommaatt transporteras. Någonofficiell prognosfinns dock inte.
I analysenhar ett antal möjliga olycksscenarieridentifierats utifrån genomfördkartläggning.En
kvalitativ bedömningav dessascenarierhar gjorts. Bedömningenutgår från genomförd
kartläggningsamt ett framtida scenariomed hamneni Norvik i drift. Bedömningenär att
risknivån i området sannoliktliggerinom det områdedär riskenvarkenär acceptabeleller
oacceptabelvid jämförelsemed gällandeacceptanskriterier.Det innebäratt man skasträva
efter att sänkarisknivånså långt det är möjligt och rimligt.
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Störstbidragtill risknivånbedömsolyckor på Nynäsbananinnebära.Sannolikhetenför olycka
med vägtrafikär generellthögre än för spårbundentrafik. Antalet transporter på
Magelungsvägen
är dock relativt begränsadoch hastighetenpå vägenlåg. De ämnensom
transporteraspå vägenhar ocksåbegränsadeskadeområden,vilket innebären begränsad
påverkanmot omgivningen.Nynäsbanankommer i och med hamneni Norvik sannoliktatt
trafikerasav mångaolika ämnenoch då ävenämnenmed stora skadeområden.Risknivån
bedömsdock inte bli oacceptabelävenmed Norvik i drift.
Denövergripandeslutsatsenav den inledandeanalysenär att bebyggelsenkan placerasutifrån
studerat förslagmed hänsyntill identifieraderisker. Risknivånbedömsdockvara sådanatt
säkerhetshöjandeåtgärderkan bli aktuella.Placeringenav bebyggelseninnebärocksåatt
avsteggörsfrån Länsstyrelsen
s rekommenderadeskyddsavståndvilket i sig kan föranleda
behovav åtgärderoavsettrisknivå.I det fortsatt arbetet behöveren mer detaljeradanalysav
studeradeolycksriskergöras.Utifrån dennakan behov och omfattning av åtgärderpreciseras.
Enpreliminär bedömningav möjliga åtgärderför att hantera identifieraderisker redovisas
nedan.Bedömningenbaserasbland annat på erfarenheterfrån liknandeprojekt.
•
•
•
•
•
•
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•

•

Ytor utomhusinom 30 meter från Nynäsbananoch 10 meter från Magelungsvägen
bör
utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarandevistelse.
Bostäderbör placerasminst 30 meter från Nynäsbanan.
Förskolor(inklusivegård)och andra svårutrymdaverksamheterbör placerasminst 50
meter från Nynäsbanan.
Utrymningskavara möjlig bort från Nynäsbanan/Magelungsvägen
i byggnaderinom
10 meter från vägenoch 50 meter från järnvägen.
Byggnadsfasader
inom 30 meter från Nynäsbananoch 10 meter från Magelungsvägen
skautföras i brandtekniskklassEI30.
Fönsteroch glaspartierinom 30 meter från Nynäsbananska utföras i brandteknisk
klassEW30.
Friskluftsintagskai första hand placerassåfriskluft inte tas från sidasom vetter mot
Nynäsbanan/Magelungsvägen.
Detta gällerinom 50 meter från Nynäsbanan.
o För lägenhetersom är förseddamed självdragsventilationska
ventilationsöppningarsom vetter mot Nynäsbananvara möjliga att stänga.
Mekaniskventilation i byggnaderinom 50 meter från Nynäsbananskautföras så att
den på ett enkelt sätt kan stängasav vid en eventuellolycka.
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1

I NLEDNI NG

1.1

BAKGRUND

Stockholmsstad har påbörjat ett planarbeteför fastighetenFarstastrand 2:1 i stadsdelen
Farsta.Inom området planerasför ca 800 lägenheter.Områdetsträckersig utmed
Magelungsvägen.Påandrasidanvägengår Nynäsbanan.Magelungsvägenär inte klassadsom
transportledför farligt gods,men sådanatransporter förekommer docki mindre omfattning på
vägen.Transporterav farligt godsförekommerävenpå Nynäsbanan.
EnligtLänsstyrelseni Stockholmslän skariskkällorinom 150 meter från planeradny
bebyggelseutredasavseendemöjlig riskpåverkanmot planområdet.Med anledningav detta
har Brandskyddslaget
fått i uppgift att göra en inledandeanalysav möjliga risker i området.

1.2

SYFTE

Syftet med den inledanderiskanalysenär att undersökalämplighetenmed aktuellt planförslag
genom att utvärderavilka risker som människorinom det aktuellaområdet kan kommaatt
utsättasför samt i förekommandefall föreslåhur risker skahanterasså att en acceptabel
säkerhetuppnås.

1.3

OM FATTNING

Analysenomfattar endastplötsligaoch oväntadehändelsermed akuta konsekvenserför liv
och hälsaför människorsom vistasinom det studeradeområdet. I analysenhar hänsyninte
tagits till långsiktigaeffekter av hälsofarligaämnen,buller eller miljöfarligautsläpp.
Trafikanterpå järnvägenoch omgivandevägaromfattas inte av analysen.
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1.4

UNDERLAG

Underlagtill analysenhar utgjorts av ritningsunderlagsamt information hämtad från olika
källor. Hänvisninggörslöpandetill använtunderlag.Ensammanställninggörsäveni avsnitt 7 –
Referenser.

1.5

EGENKONTROLLOCH I NTERNKONTROLL

Riskanalysen
omfattas av Brandskyddslagets
kvalitetsledningssystem
som innebäratt en annan
konsult i företaget har genomfört en övergripandegranskningav rimligheten i de bedömningar
som gjorts och de slutsatsersom dragits(internkontroll).
Egenkontrollhar genomförtslöpande av handläggaren.
Datum
2016-06-20
2016-08-24
2018-07-03
2018-09-19
2018-11-08

1.6

Version
Granskningshandling
Inledandeanalys– slutgiltig handling
Inledandeanalys– slutgiltig handling,
ver 2
Inledandeanalys– slutgiltig handling,
ver 3
Inledandeanalys– slutgiltig handling,
ver 4

Egenkontroll
RKL,160620
RKL,160824
RKL,180703

Internkontroll
PWT, 160620
LSS,160824
-

RKL,180919

EMM, 180919

RKL,181108

-

REVIDERINGAR

Dennaversionav den inledandeanalysenhar revideratsavseendebland annat nya trafiksiffror
för Nynäsbanan.Revideringarnaär inte markerade.
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1.7

FÖRUTSÄTTNINGAR

1.7.1

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Ett flertal olika lagarreglerarnär riskanalyserskallutföras. Enligt Plan- och bygglagen
(2010:900)skallbebyggelselokaliserastill mark som är lämpadför ändamåletmed hänsyn till
boendesoch övrigashälsa.Sammanhållenbebyggelseskallutformas med hänsyntill behovet
av skyddmot uppkomstav olika olyckor.Översiktsplanerskallredovisariskfaktoreroch till
detaljplanerskavid behoven miljökonsekvensbeskrivning
tas fram som redovisarpåverkanpå
bland annat hälsa.Utförandeav miljökonsekvens
beskrivning reglerasi Miljöbalken(1998:808).
Länsstyrelseni StockholmsLänhar tagit fram riktlinjer för hur risker från transporter med
farligt godspå vägoch järnvägskahanterasvid exploateringav ny bebyggelse/ 1/. Syftet med
riktlinjerna är att ge vägledningoch underlätta hanteringenav riskfrågor.Länsstyrelsenanser
att möjligarisker skastuderasvid exploateringnärmareän 150 meter från en riskkälla.I vilken
utsträckningoch på vilket sätt riskernaskabeaktasberor på hur riskbildenser ut för det
aktuellaplanförslaget.
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I riktlinjerna presenterarLänsstyrelsenriktlinjer för skyddsavståndtill olika verksamheter.
Dessarekommendationerredovisasi figur 1.1.

Figur1.1. Rekommenderade
skyddsavståndtill olika typer av markanvändning/ 1/ .
Avståndeni figuren mäts från närmastevägkantrespektivenärmastespårmitt.
Länsstyrelsenangeri sinariktlinjer generelltatt skyddsavståndär att föredra framför andra
skyddsåtgärder.Vid korta avståndläggerLänsstyrelsenstörre vikt vid konsekvensenav en
olyckaän frekvensenav olyckan.
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För ny bebyggelseinom redovisadeskyddsavståndbehöveren riskutredninggörassom
undersökerom planförslagetär lämpligt och vilka eventuellaskyddsåtgärdersom behövs.
Intill primära transportlederför farligt godsrekommenderasett skyddsavståndpå minst 25
meter. Enligtriktlinjerna skaåtgärderalltid vidtasinom 30 meter från en primär transportled.
Rekommendationenär ävenvid sekundäratransportlederatt 25 meter skalämnas
bebyggelsefritt.Avstegkan dock vara möjligt i särskildafall. Det gäller i så fall de fall där det
går få transporter och/eller de olyckorsom kan inträffa endastkan få allvarligakonsekvenser
inom ett kort avstånd.
Länsstyrelsenangerävenatt riskernakan behövabeskrivasom det förekommertransporter
med farligt godspå vägarsom inte utgör rekommenderadetransportleder.

1.7.2

Övrig lagstiftning

Förutomovanståendelagaroch riktlinjer förekommerytterligare ett antal lagaroch
föreskrifter avseenderisk och säkerhetsom kan vara relevantai planärenden.Dessaberör i
första hand hanteringoch rutiner för olika typer av riskkällorsom kan vara värdaatt beakta.
Exempelvisså ger Myndighetenför samhällsskyddoch beredskap(MSB)ut föreskrifter för
hanteringav olika brandfarligaoch explosivaämnen.
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Vidarehanterar Lag(2003:778)om skyddmot olyckorolika verksamhetersansvarför att
upprätthållaett tillfredsställandeskyddmot olyckor.Enkonsekvensav dennalag som kan vara
av särskiltintressei planärendenär om det i anslutningtill planområdetfinns anläggningar
vilka klassassom ”farliga verksamheter”enligt kap 2:4 i dennalag. Sådanaverksamheterär
ålagdaatt vidta nödvändigaåtgärderför att hindra eller begränsaolyckoroch de är även
skyldigaatt analyserarisker och påverkanpå närområdet.
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2
2.1

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNI NG AV OM RÅDET
OM RÅDESBESKRIVNI NG

Det aktuellaområdet liggeri stadsdelenFarstai södraStockholm.Områdetomfattar del av
fastighetenFarstaStrand2:1 och omgesav Nynäsbananutmed den nordöstrasidanoch sjön
Magelungen utmed den sydvästrasidan(sefigur 2.1). Övrigadelar av området avgränsasav
befintlig bebyggelsesamt naturmark.I anslutningtill områdetssydostligagränsliggerFarsta
idrottsplats.Magelungsvägen
ingår i planområdet
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Figur2.1. Ungefärligavgränsningav studerat område.
Områdetupptasidagtill stor del av parkmark. Det finns en bostadsbyggnadinom området
samt en vårdanläggning
. Inom området finns mindre höjdskillnader.Utmed Magelungsvägens
södrasidafinns en gång- och cykelväg.

2.1.1

Omgivande planer

I områdetsnärhet finns ett par pågåendeplanarbeten(se figur 2.1). Dessaomfattar totalt 280
bostäder,fördeladepå de två planområdenaMätpinnen 1-2 (80 bostäder)och Nykroppagatan
(200 bostäder).

Mätpinnen 1-2

Nykroppagatan
Magelungensstrand

Figur2.2. Magelungensstrand inklusiveomgivandedetaljplaner (www.stockholm.se)
.
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Inget av de pågåendeplanarbetenainnebäratt nya riskkällortillförs i området. Däremot
innebärde en ökad persontähetvilket kan påverkarisknivåni stort för området.

2.2

PLANERAD BEBYGGELSE
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Magelungensstrand är tänkt att skapaen sammankopplandelänk stadsdelarnaFagersjö och
Farstasamt knyta ihop Magelungensnatur- och parkmiljö. Planområdetomfattar totalt ca 800
lägenheteri 4-14 våningar.Inom området planerasävenför 2-3 förskolor i 2 våningar.

Figur2.3. Situationsplan(White, 2018-06-21)
Magelungsvägen
skautvecklastill ett urbant stråk med 40 km/tim samt busshållplatseri höjd
med studerat område.
Utmed sjön planerasen strandpromenad.
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3

RISKINVENTERING

3.1

ALLMÄN T

Inledningsvisgörsen inventeringav riskkällori anslutningtill det studeradeområdet.
Riskinventeringenomfattar de riskkällor(transportlederför farligt gods,järnvägar,
verksamhetersom hanterarfarligt gods)som kan innebäraplötsligaoch oväntade
olyckshändelsermed konsekvensför det aktuellaområdet. Utifrån gällanderiktlinjer (se
avsnitt 1.7.1) avgränsasinventeringentill riskkällorinom 150 meter från planområdet.
Riskkällornabeskrivsoch förekommandehantering/transportav farliga ämnenkartläggsoch
redovisas.Inventeringenutgör grundenför den fortsatta analysen.

3.1.1

Farligt gods

Ämnenklassadesom farligt godsär det som till stor del kan ge upphovtill oväntadeoch
plötsligaolyckshändelseroch kunskapom dessaär därför viktigt i en riskanalys.
Farligtgodsär en vara eller ett ämne med sådanakemiskaeller fysikaliskaegenskaper att de i
sig själveller kontakt med andraämnen,t.ex. luft eller vatten, kan orsakaskadapå människor,
djur och miljö eller påverkatransportmedletssäkraframförande.Farligtgodsdelasin i klasser
(riskkategorier)utefter de egenskaperämnet har. De olika ämnesklasserna
delasi sin tur in i
underklasser.
I Tabell3.1 redovisasde olika klassernasamt typ av ämnen.
Tabell3.1. Farligt godsindelat i olika klasserenligt ADR/RID
.
Klass

Ämne

Beskrivning

1

Explosivaämnen

Sprängämnen,tändmedel,ammunition,krut, fyrverkerieretc.

2

Gaser

2.1. Brandfarligagaser(acetylen,gasoletc.)
2.2- Ickebrandfarliga,ickegiftiga gaser(kväve,argonetc.)
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2.3. Giftigagaser(klor, ammoniak,svaveldioxidetc.)
3

Brandfarligavätskor

Bensin,etanol, diesel- och eldningsoljor,lösningsmedeloch
industrikemikalieretc.

4

Brandfarligafastaämnenm.m.

Kiseljärn(metallpulver),karbid, vit fosfor etc.

5

Oxiderandeämnenoch organiskaperoxider

Natriumklorat,väteperoxider,kaliumkloratetc.

6

Giftigaämnen

Arsenik,bly- och kvicksilversalter,cyanider,bekämpningsmedeletc.

7

Radioaktivaämnen

Medicinskapreparat.Transporterasvanligeni mycketsmå mängder.

8

Frätandeämnen

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

9

Magnetiskamaterial och övrigafarliga ämnen

Gödningsämnen,asbest,magnetiskamaterial etc.

3.2

I DENTIFIERING AV RISKKÄLLOR

I aktuellt projekt har följande riskkälloridentifierats:
-

Nynäsbanan
Magelungsvägen

Avståndetmellan planeradbebyggelseoch riskkällorär som minst ca 10 meter till
Magelungsvägen
och ca 30 meter till Nynäsbanan.
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3.2.1

Nynäsbanan

Nynäsbanangår mellan Älvsjöoch Nynäshamnoch passerarutmed planområdetpå andra
sidanMagelungsvägen
. Påden aktuellasträckanbestårbananav två spår som går både på
bank respektivei skärningförbi området.
Trafik
Nynäsbanantrafikerashuvudsakligenav pendeltågmen det förekommerävengodståg.Påden
aktuellasträckangår pendeltågeni kvartstrafikunder dagtid och i halvtimmestrafikpå
kvällarna.
År 2010trafikeradessträckanav 142 pendeltågper vardagsmedeldygn
/ 2/ och enligt uppgifter
från Trafikverkettrafikerassträckanidagav i genomsnitt256 tåg per dygn,varav4 godståg/ 3/.
Hastighetsbegrä
sningpå Nynäsbananär 140 km/h för pendeltågoch 100 km/h för godståg.
Framtid
Kapacitetenpå Nynäsbananär begränsad,vilket framförallt beror på att stora delar av sträckan
mellan Västerhaningeoch Nynäshamnbestårav enkelspår.Trafikverketarbetar med att utöka
kapacitetenpå Nynäsbanangenomatt byggaut med dubbelspårpå dennasträcka.
Utbyggnadenkommer framförallt innebäraen kapacitetsökningsöderom Västerhaningeoch
bedömsdärför ha en begränsadpåverkanpå trafikmängdenförbi planområdet.
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StockholmsHamnarhar påbörjat en ny hamn för godstrafiki Norvik i Nynäshamnskommun.I
planeningår en framtida industrispåranslutningtill Nynäsbananför att ävenmöjliggöra
godstransportermed järnvägutöver transporter på väg73. Fullt utbyggdberäknashamnen
hantera cirka300 000 containersper år samt en genomströmningav 200 000 fordon med
rullandegods(Rollon-Rollof). Den nya hamnenförväntasgenereracirka 55 000 godsvagnar på
Nynäsbananvarje år och bedömsstå färdig 2020/ 4/.
I Norvik har dessutomNynäsraffinaderi byggt en ny terminal för naturgas(LNG-terminal).
Verksamhetengenereraren ökningav antalet farligt godstransporter(brännbargas)på
Nynäsvägen.Enframtida industrispåranslutningenligt ovan öppnar ävenupp möjlighetenatt
transporterabrännbargaspå Nynäsbanan.
Enligtuppgift från Trafikverketbör hänsyntas till att utbyggnadenav Norvik kan innebära12
godstågper dygn / 3/ . Enligtovan planerashamnenatt tas i drift 2020. Trafikverketsprognos
för år 2040innebär256 persontågoch 16 godstågper dygn.
Transporter av farligt gods
Myndighetenför samhällsskyddoch beredskap(MSB)har genomfört mätningarav mängden
farligt godssom transporteradespå Sverigesjärnvägar,däriblandNynäsbanan,under perioden
september-november1996samt under september2006.Kartläggningen1996/ 5/ redovisade
inga transporter av farligt godsmedanmotsvarandekartläggning2006/ 6/ redovisade
transporter av:
•
•
•

Klass2.1: 0 – 5 200 ton/månad
Klass3:
0 – 8 700 ton/månad
Totalt:
0 – 10 000 ton/månad
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Det finns dessutominformation om GreenCargostransporter på aktuell sträcka av
Nynäsbananunder periodenmars-maj 2005/ 7/. GreenCargoutgör en av de större
transportörernaav godspå Sverigesjärnvägar.De står för cirka 95 % av godstransporterna
genomStockholm.Statistikenredovisarföljande transporter av farligt gods:
•
•
•

Klass2.1: 414 ton/kvartal
Klass3:
1 824 ton/kvartal
Totalt:
2 238 ton/kvartal

Uppgifter över mängdenfarligt godssom transporteradespå Nynäsbananunder år 2013-2015
har ävenerhållits från Trafikverket/ 3/. Informationenär av känsligart och får därför inte
presenterasi detalj i dennaanalys.Av uppgifternaframgåratt farligt godstransporterutgör
cirka 2 % av godstransporternapå Nynäsbanansamt att det är ämneni klass2 och klass3 som
transporteras.
EnjämförelsemellanMSB:skartläggningoch statistik från Trafikverketvisaratt det idag
förekommerfarligt godstransporteri mindre omfattning än vad som redovisadesi MSB:s
kartläggningfrån 2006.
Trafikanalysupprättar årligastatistikrapporteröver den totala godstrafikenpå Sveriges
järnvägarinklusivefarligt gods.Enligtdennastatistik har cirka 4-5 % av den totala
godsmängdenvarit farligt godsunder den senastefemårsperioden/ 8/.
Framtid
Enligtovan har StockholmsHamnarpåbörjat en ny hamn för godstrafiki Norvik i Nynäshamns
kommun.Av de 55 000 godsvagnarnasom hamnenuppskattasgenererapå Nynäsbananvarje
år, bedömscirka 1280vagnar(cirka2,5 %)omfatta farligt godsur samtligaklasserförutom
klass1 och klass7 / 4/.
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Sammanställning
Utifrån ovanståendeunderlaggörsen uppskattningav antalet vagnarmed farligt godsper år
på Nynäsbananfördelat på respektiveklass,se tabell 3.2. Statistiköver antalet farligt
godsvagnarpå Nynäsbananidagutgör känsliginformation och presenterasdärför inte i detalj
utan läsarenhänvisasistället till Trafikverket.För prognosåret2030förväntas Norvikshamn
vara fullt utbyggdoch tillkommandetransportmängderutgör uppskattadetransportmängder
enligt / 4/. Totalt antal farligt godsvagnarår 2030 redovisasinte i sin helhet på grund av
sekretessmen utgörs av tillkommandetrafik vid utbyggnadav Norvikshamn samt dagens
trafikmängduppräknatutifrån en framtida ökningav antalet godståg(exklusiveutbyggnadav
Norvik).
Tabellenredovisarävenen uppskattning utifrån nationell statistik från Trafikanalys.Denna
utgår från den totala godstrafikenpå Nynäsbanan,genomsnittligandel farligt godsper
transport och genomsnittligfördelningmellan respektivefarligt godsklass.
Uppskattningenfrån Trafikanalysbedömsöverskattaantalet farligt godsvagnarpå
Nynäsbanan.Enligtnationellt snitt omfattar farligt godstransporterna4,8 % av det totala
antalet godstransportermedanmotsvarandesiffra för Nynäsbananär cirka 2 % idagoch cirka
2-2,5 % vid en färdig utbyggnad av Norvikshamn.
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Tabell 3.2. Uppskattatantal vagnarmed farligt godsper år på aktuell del av Nynäsbananidag
respektiveår 2030 (efter utbyggnadav Norvikshamn).
Antal godsvagnarmed farligt godsper år
Klass

Uppskattningutifrån
uppgifter från Trafikverket
samt tillkommande trafik
vid utbyggnad av Norvik

Uppskattningutifrån nationell
statistik från Trafikanalys

Idag

År 2030

Idag

År 2030

1

0

0

1*

1*

2

**

70***

662

1458

2.1

**

15***

-

-

2.2

**

40***

-

-

2.3

**

15***

-

-

3

**

380***

1022

2253

4

0

40

114

251

5

0

90

401

883

6

0

90

54

120

7

0

0

1

1

8

0

330

364

803

9

0

280

11

24

Totalt

**

1280***

2628

5794
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* Det antasatt enstakatransport med farligt godsklass1 kan förekomma
** Transporterförekommermen exaktantal är konfidentiellt. För att ta del av uppgifternahänvisasläsarentill Trafikverket
*** Antal farligt godsvagnarexklusivedagenstrafikmängduppräknatför prognosåret2030

3.2.2

Magelungsvägen

Allmänt
Magelungsvägen
går från Huddingevägeni västeroch slutar strax öster om Nynäsvägen.Vägen
består av en fil i varderariktningengenomdet aktuellaområdet. Denskyltadehastigheten
växlarmellan 50 km/tim och 70 km/tim inom aktuellt område.
Enligttrafiksiffror från 1999-2018passerari nulägetmellan 10 800 - 13 700 fordon på
Magelungsvägen
i höjd med området varje dygn/ 9/. Enprognosför 2040 visarpå en ökningav
trafikflödet till 13 800 – 20 450 fordon per dygn.
Vägenliggeri huvudsaki nivå med omgivandeplanområde.
Framtid
Magelungsvägen
ligger inom det aktuellaplanområdet.
Transporterav farligt gods
Magelungsvägen
är inte klassadsom en transportledför farligt gods.Vägenutgör enligt
programmetför TyngdpunktFarsta/ 10/ omledningsvägför farligt godstransporter.Utmed
vägenfinns ocksåtvå bensinstationersom får leveranserav drivmedelvia Magelungsvägen.
Transporternakan antingenköra från Huddingevägeneller Nynäsvägenoch kan kommaatt
passeraaktuellt område.
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De aktuella bensinstationerna är:
-

-

Ingo Fagersjö
Försäljningav bensin,dieseloch etanol.
Liggerca 250 meter norr om planområdetsnorra gräns.
Stationenär obemannadoch har ingenbutiksförsäljning.
CircleK Farstastrand (f d Statoil)
Försäljningav bensin,dieseloch etanol.
Liggerca 1 km söderom planområdetssödragräns.
Stationenär bemannadsamt har butiksförsäljning.
Försäljningav gasolflaskorförekommer.

Bensinoch etanol utgör brandfarligavätskorklass1, vilket innebär att de är mycketbrandfarliga och har en flampunkt som understiger21°C. Dieselutgör brandfarligvätskaklass3,
vilket innebären något högre flampunkt och därmedävenen begränsadantändligheti
förhållandetill bensinoch etanol.
Ingo är en del av Statoil Fuel& Retail.Det innebäratt samleveransertill de bådastationerna
kan förekomma.
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Underlagfrån CircleK FarstaStrandvisaratt antalet drivmedelsleveranser
varierarveckovis
men att antalet liggeri storleksordningenfem transporter per vecka.Stationenfår även
leveransav gasolflaskoren gångper vecka/ 11/ . FrånIngo har ingaexaktauppgifter erhållits
men antalet transporter antasgrovt vara sammasom för CircleK. Detta bedömsdock vara ett
konservativtantagande. Enligt erfarenhet från tidigare projekt får en normalstorbensinstation
leveranserav drivmedelcirka 2-5 gångerper vecka,vilket ocksåstämmerförhållandevisbra
överensmed statistik från Svenskapetroleum och biodrivmedelinstitutet(SPBI)
. Enligtderas
statistik såldesunder 2015cirka 9,4 miljoner kubikmeterdrivmedel(flygbränsleej medräknat)
i Sverige/ 12/ , varavcirka 1 % etanol, 37 % bensinoch 62 % diesel.Totalt fanns2 680
försäljningsställenår 2015/ 13/.
Utifrån statistikenfrån SPBIkan nedanståendegrovauppskattninggörasnär det gäller
genomsnittligförsäljningper försäljningsställeper år:
•
•
•

Etanol:70 m3
Bensin:1 298 m3
Diesel:2 174 m3

Entankbil kan rymma mellan 16-18 m3 petroleum. Om tankbilen har släp, vilket är troligt vid
leveranstill de aktuellastationerna, ryms ytterligare ca 36 m3.
Utifrån ovanståenderedovisasi tabell 3.3 ett antagandeom de aktuellabensinstationernas
förbrukningsamt antal leveranserutifrån information från CircleK respektiveSPBI
. Inga
samleveranserförutsätts. Leveransermed tankbil med släpförutsätts dock.
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Tabell3.3. Grovuppskattningav antalet transportersamt transporterade
mängdertill de aktuella bensinstationerna
.
Drivmedel

Antal transporter utifrån
information från CircleK
(per år)

Etanol
Bensin

Antal transporter
utifrån SPBI
(per år)
3

520

Diesel

50
82

Gasolflaskor

104

52

Totalt

624

249

Framtid
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I anslutningtill Magelungsvägen
finns ett antal pågåendeplanarbeten(se avsnitt 2.1.1) som
innebärexploateringav bostäder.Någranya riskkällor,eller verksamhetersom bedömskunna
genereratransporter av farligt godspå Magelungsvägen,
har inte identifierats.Dockinnebär
en ökad exploateringatt kundunderlagetför de två bensinstationernaökar, vilket i sig kan
innebäraett ökat antal leveranserav drivmedeltill stationerna.Samtidigtökar användningen
av alternativadrivmedelsom exempelvisel och biogas.Stockholmsstad har ocksåett mål om
att vara fossilfriasenast2040. Sammantagetbedömsdärför antalet transporter till de aktuella
bensinstationernainte öka i framtiden.
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4

I NLEDANDE RISKANALYS

4.1

M ETODIK

Utifrån riskinventeringen görsen uppställningav möjliga olycksriskersom kan påverka
människorinom det studeradeområdet.
För identifieradeolycksriskergörsen kvalitativ bedömning(inledandeanalys)av möjlig
konsekvensav respektivehändelse.Engrov bedömninggörs ävenav sannolikhetenför att en
olyckaskainträffa. Dennabedömningsyftar i huvudsaktill att avgöraom händelsenkan
inträffa över huvudtaget,d.v.s.om riskkällanomfattar just de förutsättningarsom krävsför att
den identifieradeolycksriskenska finnas.
Utifrån de kvalitativabedömningarnaav sannolikhetoch konsekvensergörssedanen
sammanvägdbedömningav huruvidaidentifieradeolycksriskerkan påverkarisknivåninom
aktuellt planområde.För olycksriskersom anseskunnapåverkarisknivåninom planområdet
genomförsen fördjupad (kvantitativ) riskanalys.Olycksriskersom med hänsyntill små
konsekvenseroch/eller låg sannolikhetej ansespåverkarisknivåninom planområdetbedöms
vara acceptablaoch bedömsdärför ej nödvändigaatt studeravidare i en fördjupad analys.

4.2

I DENTIFIERING AV OLYCKSRISKER

Utifrån riskinventeringenär bedömningenatt det är trafiken på Nynäsbanansamt transporter
med farligt godspå Magelungsvägen
som kan medföra olyckshändelsermed möjlig
konsekvensför det aktuellaplanområdet.
Följandeolycksriskerbedömskunnapåverkadet aktuellaplanområdet:
1. Olyckavid transport av farligt godspå Nynäsbanan
2. Tågbrand(Nynäsbanan)

Godkänt dokument - Veronika Borg, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-11-15, Dnr 2015-14704

3. Urspårning(Nynäsbanan)
4. Olyckavid transport av farligt godspå Magelungsvägen

4.3

KVALITATIV UPPSKATTNI NG AV RISK

4.3.1

Olycka vid transport av farligt gods (scenario 1 och 4)

Allmänt
Somtidigare nämntsdelasfarligt godsin i nio olika klasserutifrån ADR-S(väg)och RID-S
(järnväg).
I tabellen nedangörsen övergripandebeskrivningav vilka ämnensom tillhör respektiveklass
och vilka konsekvenseren olyckamed respektiveämnekan leda till.
Tabell4.1. Konsekvensbeskrivning
för olyckamed respektiveADR/RID-klass.
Klass

Konsekvensbeskrivning

1. Explosivaämnen

Riskgrupp1.1: Riskför massexplosion.Konsekvensområden
kan vid stora mängder(> 2 ton)
överstiga50-200 meter. Begränsadeområdenvid mängderunder 1 ton.
Riskgrupp1.2-1.6: Ingenrisk för massexplosion.Riskför splitter och kaststycken.
Konsekvenserna
normalt begränsadetill närområdet.

2. Gaser

Klass2.1: Brännbargas:jetflamma,gasmolnsexplosion,
BLEVE.
Konsekvensområden
mellan
ca 20-200 meter.
Klass2.2: Ickebrännbar,ickegiftig gas:Konsekvenserna
vanligtvisbegränsadetill närområdet
kring olyckan.
Klass2.3: Giftig gas:Giftigt gasmoln.Konsekvens
områdenöver 100-tals meter.
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3. Brandfarligavätskor

Brand,strålningseffekt,giftig rök. Konsekvensområden
vanligtvisinte över 40-50 m.

4. Brandfarligafastaämnenm.m.

Brand,strålningseffekt,giftig rök. Konsekvenserna
vanligtvisbegränsadetill närområdetkring
olyckan.

5. Oxiderandeämnenoch
organiskaperoxider

Självantändning,explosionsartadebrandförloppom väteperoxidslösningarmed konc.> 60 %
eller organiskaperoxider kommer i kontakt med brännbart,organisktmaterial. Skadeområde
ca 70 m radie.

6. Giftigaämnen

Giftigt utsläpp.Konsekvenserna
vanligtvisbegränsadetill närområdet.

7. Radioaktivaämnen

Utsläppav radioaktivt ämne,kroniskaeffekter mm. Konsekvensernabegränsastill
närområdet.

8. Frätandeämnen

Utsläppav frätande ämne.Konsekvenserbegränsadetill närområdet.

9. Magnetiskamaterial och övriga Utsläpp.Konsekvenserbegränsadetill närområdet.
farliga ämnen

Utifrån beskrivningenovan bedömsdet vara ämnenur följande klassersom kan vara relevanta
att beaktavid bedömningav risknivånför det aktuellaplanområdet:
Nynäsbanan
-

Klass1.1. Massexplosivaämnen
Klass2.1. Brännbaragaser
Klass2.3. Giftigagaser
Klass3. Brandfarligavätskor
Klass5. Oxideradeämnenoch organiskaperoxider

Magelungsvägen
-

Klass2.1 Brännbargasi flaska
Klass3. Brandfarligavätskor
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Konsekvenserna
av olyckamed övrigaklasserär begränsadetill det absolutanärområdetoch
bedömsdärför inte påverkarisknivåninom planområdet.
Nedanredovisasseparatabedömningarav de fem farligt godsklasserna
som redovisasovan
med avseendepå hur de bedömspåverkarisknivåninom planområdet:
Klass 1.1 Massexplosiva ämnen (enbart Nynäsbanan)
Antalet transporter med massexplosivaämnenpå Nynäsbananbedömsvara mycket
begränsat,om de ensförekommer. Ingenav de kartläggningarsom har studeratsredovisar
någratransporter av explosivämnepå Nynäsbanan(se tabell 3.2). Den framtida hamneni
Norvik förväntasinte heller genereranågrajärnvägstransporterav explosivämne.De få
transporter som förväntasförekommautgörs av vägtransportersom kör via Nynäsvägen/ 4/.
Ämnenur klass1 utgör generellten mycketlåg andelav den totala mängdenfarligt godspå
svenskajärnvägar(<0,1% enligt statistik från Trafikanalys/ 8/). I M SB:ssenastekartläggning
från september2006angavstill och med de transporterademängdernai kilo medanövriga
klasserredovisadesi ton / 6/.
Vid en olyckamed transport av ämnenur riskgrupp1.1 kan en massexplosionuppståantingen
till följd av stora påkänningareller till följd av en brand som spridstill lasten.Konsekvenserna
av olyckanär beroendeav mängdenexplosivämnensom exploderar.
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Det finns inga restriktioner för hur stora mängderexplosivämnesom tillåts per godsvagn.Det
bedömsdock att den maximalatransportmängdenper vagnsällanöverstiger20-25 ton. Med
hänsyntill avståndetmellanden planeradebebyggelsenoch järnvägenbedömsen olyckamed
en större mängdmassexplosiva
ämnenpå järnvägenkunnainnebäraomfattande
konsekvenserinom det aktuellaområdet.
Sannolikhetenför att en massexplosionskainträffa på Nynäsbanani anslutningtill
planområdetbedömsvara extremt låg. Detta beror främst på det begränsadeantalet
transporter med produkter som kan leda till massexplosion(klass1.1) och dessutomfinns det
detaljeraderegler för hur explosivämneskaförpackasoch hanterasvid transport för att
reducerasannolikhetenför explosion.
Ävenom konsekvensernaav en explosionkan bli omfattande med avseendepå närhetentill
den planeradebebyggelsenbedömsden sammanvägdarisknivån förknippadmed transporter
av explosivämnepå Nynäsbananvara mycketlåg. Riskbidragetbedömsinte vara så
omfattandeatt olycksriskeninnebären oacceptabelrisknivåinom planområdet.
Med hänsyntill konsekvensernaav en större explosionbör dockolycksriskenstuderasvidarei
en fördjupad analysför att verifiera det lågariskbidragetoch för att avgörabehovetav
säkerhetshöjandeåtgärder.
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Klass 2.1. Brännbara gaser
Enolyckamed brännbargasinnebäratt gasläckerut och antänds(antingenunder tryck eller
när den spriditsbort från utsläppskällan)eller att en gastankutsätts för utvändigbrand vilket
hettar upp gasenså att den expanderarsnabbt.Beroendepå utsläpps- och
antändningsscenario
kan konsekvensernavariera.
Nynäsbanan:Antalet transporter med brännbargaspå Nynäsbananuppskattaskunnavara
stort (setabell 3.2). Brännbaragasertransporterasdocknormalt trycksatta(och
tryckkondenserade)i tankvagnar,vilket medför att behållarnahar högre hållfasthetän vanliga
tankar för t.ex. vätsketransporter.Detta ger en begränsadsannolikhetför läckageävenvid
kraftig påverkan.Då gasenkan spridasbort från olycksplatsenökar dock sannolikhetenför att
utsläppetkommer i kontakt med en tändkällaoch antänds.
Magelungsvägen:Antalet transporter med gasolflaskorpå vägenär begränsatoch innebärca 1
transport per vecka.Konsekvenserna
av en olyckamed gasolflaskablir betydligt mindre än
med en tankbil. Sannolikhetenför ett stort läckageär låg och skadeområdenabegränsade.
Påverkanmot planområdet kan inte uteslutasävenom bidraget till risknivånbedömsvara
begränsat.
Utifrån ovanståendebeskrivninggörsbedömningenatt olycksriskerförknippademed brännbar
gasbehöverstuderasi en fördjupad riskanalysmed avseendepå påverkanpå risknivån inom
planområdet.
Klass 2.3. Giftiga gaser (enbart Nynäsbanan)
Giftig gasbehöverinte ”aktiveras” genomantändningför att bli farlig. Den är farlig så snart
den läckerut. Beroendepå vind och topgrafi kan gasenspridaslångasträckoroch fortfarande
ha dödligakoncentrationer.Vid större utsläppkan människorbåde inomhusoch utomhus
skadaseller omkommapå upp till flera hundrameters avståndfrån utsläppet.
Antalet transporter med giftig gaspå Nynäsbananbedömsvaramycket begränsat.Ingen av de
studeradekartläggningarnaredovisarnågratransporter av giftiga gaserpå den aktuellabanan
(setabell 3.2). Den framtida godshamnenförväntasgenereracirka 15 vagnarmed giftig gas
per år / 4/.
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Det begränsadeantalet transporter på Nynäsbananinnebäratt sannolikhetenför ett utsläpp
av giftig gasi höjd med planområdetbedömsvara mycket låg. Ävenom konsekvensernaav ett
större gasutsläpp kan bli omfattande med avseendepå den planeradebebyggelseninom
planområdetbedömsden sammanvägdarisknivånvara mycketbegränsad.Riskbedraget
bedömsinte bli så omfattandeatt olycksriskeninnebären oacceptabelrisknivåinom
planområdet.
Med hänsyntill de omfattandekonsekvensernaav ett större gasutsläppbör dockolycksrisken
studerasvidare i en fördjupad riskanalysför att verifiera det lågariskbidragetoch för att
avgörabehovet av säkerhetshöjandeåtgärder.
Klass 3. Brandfarliga vätskor
Brandfarligavätskorutgör den klassav farligt godstransporter som är vanligastförekommande
på Sverigesjärnvägar.Enligtstatistik från Trafikanalysutgjorde brandfarligavätskornärmare
40 % av den totala transportmängdenfarligt godsmellan år 2010-2014/ 8/.
Enligttabell 4.1 kan en olyckamed brandfarligavätskorgenerelltinnebäraskadeområden
uppåt 40-50 meter vid ett stort utsläppsom antänds.
Nynäsbanan
: Avståndetmellan Nynäsbananoch delar av den planeradebebyggelsenär så
begränsatatt en stor pölbrandpå järnvägenkan leda till brandspridningtill byggnadensamt
påverkaoskyddadepersonerutomhus(se figur 2.3). Det gäller bebyggelsennärmast
Magelungsvägen
, avståndettill övrig bebyggelseöverstigerdäremot en eventuellolyckas
skadeområde.
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Utifrån ovanståendebeskrivninggörsbedömningenatt olycksriskerförknippademed
brandfarligavätskorbehöverstuderasi en fördjupad riskanalysmed avseendepå påverkanpå
risknivåninom planområdet.
Magelungsvägen:Magelungsvägen
går genomdet studeradeområdet. Bebyggelsenplaneras
som minst ca 10 meter från vägkant.Enpölbrand på vägenkan innebäraatt en brand spridsin
i byggnadersom liggeroskyddadeutmed vägen.Sannolikhetenför olyckabedömsdock vara
mycketlåg.
Bidragettill risknivåni området från olyckamed brandfarligvätskapå Magelungsvägen
bedömsvara mycketbegränsat.Enpåverkanpå planeradbebyggelsekan dock inte uteslutas.
Scenariotbör därför studerasvidare i en fördjupad analys.
Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider (enbart Nynäsbanan)
Vissaämnenur klass5 kan, om de blandas,med brännbartmaterial bilda en blandningsom
kan självantända.Blandningenkan till och med leda till ett explosionsartatbrandförloppsom
motsvararexplosionmed massexplosivaämnen.Ett scenariosom kan inträffa vid utsläpptill
följd av en järnvägsolyckaär att ämnet blandasmed exempelvissmörjoljafrån tåget. Ett större
utsläppkan då bilda en explosivblandningsom motsvararflera ton explosivämne.
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Sannolikhetenför att en olyckamed ämnenur klass5 skaleda till ett skadescenariosom
påverkarplanområdetbedömsdock vara mycketlåg. Dennabedömningutgår dels från att
antalet transporter med ämnenur klass5 bedömsvara mycketbegränsatpå Nynäsbanan(se
tabell 3.2). Dessutomär det endasten mycketbegränsadandel av ämnenaur klass5 som kan
leda till dennatyp av kraftiga brand- och explosionsförlopp.Det är nämligeni huvudsakej
stabiliseradeväteperoxideroch vattenlösningarav väteperoxidermed över 60 % väteperoxid
samt organiskaperoxidersom kan leda till explosion. Vattenlösningarav väteperoxidermed
mindre än 60 % av väteperoxidbedömsdäremot inte kunnaleda till explosion.För att
stabiliseradet oxiderandeämnet blandasofta en stabilisator,flegmatiseringsmedel,in för att
minskareaktionsbenägenheten.
EnligtRID-S/ 14/ är det inte enstillåtet att transporteraej
stabiliseradeväteperoxidereller vattenlösningarmed över 60 % väteperoxidpå järnväg.Det är
inte heller tillåtet att transporter ammoniumnitratmed mer än 0,2 % brännbaraämnen,utom
när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass1 (explosivaämnen).Andelenav de
oxiderandeämnenapå järnvägensom bedömskunnasjälvantändavid explosionvid kontakt
med organisktmaterial antar därför vara mycket begränsad.
Utifrån ovanståendebeskrivningbedömsden sammanvägdarisknivånförknippadmed
transporter av oxiderandeämnenoch organiskaperoxiderpå Nynäsbananvara mycket
begränsad.Ävenom konsekvensernaav ett större olycksscenariokan bli omfattande för den
nya bebyggelsenbedömsden sammanvägdarisknivån förknippadmed dessatransporter vara
mycketlåg. Riskbidragetbedömsinte vara så omfattande att olycksriskeninnebären
oacceptabelrisknivåinom planområdet.
Med hänsyntill de stora konsekvensernasom en olyckamed oxiderandeämnenoch organiska
peroxiderskulleinnebäraför det aktuellaplanområdetbör dockdennaolycksriskstuderas
vidarei en fördjupad riskanalysför att verifiera det lågariskbidragetoch för att avgörabehovet
av säkerhetshöjandeåtgärder.
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4.3.2

Tågbrand (scenario 2) (enbart Nynäsbanan)

Konsekvenserna
av en tågbrandär bland annat beroendeav vilken tågtyp som brinner. En
brand i ett godstågkan bli betydligt mer omfattandeän en brand i ett persontåg.
Utformningenav persontågföljer strikta regler för att reducerariskenför omfatt andebränder
med hänsyntill resenärernassäkerhet.
Skadeområdetvid en brand i ett pendeltågbedömsvara begränsat.Med hänsyntill avståndet
mellan järnvägenoch planeradbebyggelse(minst ca 30 meter) bedömsen persontågsbrand
inte innebärarisk för brandspridningtill området. Brandi pendeltågbedömsdärför ha en
mycketbegränsadpåverkanpå risknivåninom planområdet.
Skadeområdetvid brand i ett godstågbedömskunnabli mer omfattande.Värmestrålningen
bedömskunnabli så hög inom ett relativt stort avståndatt påverkanmot planeradbebyggelse
inte kan uteslutas.Olycksriskenbör därför studerasi en fördjupad riskanalysmed avseendepå
påverkanpå risknivåninom planområdet.

4.3.3

Urspårning (scenario 3) (enbart Nynäsbanan)

Sannolikhetenför urspårningbedöms vara hög då det är relativt vanligt att tåg spårarur.
Majoriteten av alla urspårningarinnebärdock en mycketbegränsadpåverkanpå området
utmed järnvägen.I de allra flesta fall innebärurspårningenendastatt ett hjulpar hoppar av
spåretoch att tåget förblir upprätt. I vissafall leder urspårningdock till att tåget, eller enstaka
vagnar,lämnar spårområdetmed skadorpå människoroch byggnadersom följd.
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Konskevensområdet
för en urspårningär bland annat beroendeav tågetshastighetoch längd,
rälenskvalitet och av omgivningenstopografi. Redanvid en mindre nivåskillnaddär
järnvägsspåretliggerlägreän kringliggandeområdenbedömsskadeavståndetbegränsas
markant jämfört med om spårenligger i sammanivå som omgivningen.
Utmed delar av sträckan går Nynäsbananpå bank och ligger därmedhögre än planområdet.
Ett urspårattåg kan därmedeventuellt hamnalängrefrån spåret än om omgivningenhade
legat på sammanivå som spåret.Konsekvensområdetstår normalt i relation till tågets
hastighetvid urspårningstillfället.Det maximalavinkelrätaavståndetfrån spåretsom vagnen
kan hamnakan beräknassom V0,55 (där V är hastigheteni km/h) / 15/. Enhastighetpå 140
km/h (maxhastighetför pendeltåg)innebärett maximaltvinkelrätt skadeavs
tånd på drygt 15
meter. Skadeavståndet
förutsätter att urspårningensker på plant underlag.Vid höjdskillnader
mellan spåretoch omgivningenkan skadeavståndetöka (banangår på bank)eller minska
(banangår i skärning).
Avståndettill ny bebyggelseinom aktuellt planområdeöverstiger15 meter varför scenariot
inte bedömsinnebäranågonbetydandepåverkanpå risknivåninom planområdet.Scenariot
bedömsdock behövastuderasvidare i en fördjupad analys, bland annat till följd av att banan
utmed delar av området liggeröver närmasteomgivning.

4.4

SLUTSATSI NLEDANDE RI SKANALYS

Utifrån den inledandeanalysenhar det bedömtsnödvändigtatt genomföraen fördjupad
analysav vissaolycksrisker.Av de identifieraderiskernai anslutningtill området har följande
bedömtsvara av sådanomfattning att mer detaljeradeanalyserbedömtsnödvändiga:
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•

•
•
•

Olyckamed transport av farligt godspå Nynäsbanan
o Olyckamed klass1.1
o Olyckamed klass2.1
o Olyckamed klass2.3
o Olyckamed klass3
o Olyckamed klass5
Tågbrand
Urspårning
Olyckamed farligt godspå Magelungsvägen

I den fortsatta planeringenav området måstehänsyntas till ovanståendeolycksrisker.En
fördjupad analysbör görasdär frekvensoch konsekvensberäknasoch sammanställsi form av
risknivå,vilken i sin tur utgör underlag för beslut om säkerhetshöjandeåtgärder.
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5
5.1

PRELIMI NÄRT FÖRSLAGPÅ SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER
ALLMÄNT

Enligtden inledandeanalysenbedömspåverkanfrån Nynäsbananoch Magelungsvägen
mot
planområdetkunnavara så omfattande att riskreducerandeåtgärderkan behövavidtas.I
avsnittet nedanredovisasdärför ett preliminärt förslagpå åtgärderutifrån en uppskattningav
behovetav åtgärder.Uppskattningen baseraspå gällanderekommendationeroch
erfarenheterfrån andra liknandeprojekt.
I det fortsatta arbetet behöveren mer detaljeradanalysgörasdär risknivånberäknas.Utifrån
detta kan sedanbehovoch omfattning av åtgärderpreciseras.

5.2

DISKUSSION KRING ÅTGÄRDER

Med utgångspunktfrån ovanståenderesonemangså redovisasi nedanståendeavsnitt
separatabedömningarav rimligheteni att vidta åtgärdermed avseendepå de olycksriskersom
studerasi den fördjupaderiskanalysen.

5.2.1

Placering av verksamheter

Vid lokaliseringi ett utsatt område bör man alltid strävaefter att lokaliserabebyggelsenpå ett
tillräckligt stort avståndfrån eventuellastörningskällor.Länsstyrelsens
rekommenderade
skyddsavstånd(seavsnitt 1.7.1)bör användassom riktvärden för placeringav verksamheter.I
centralaområdendär det är ont om mark kan detta dockvara svårt.
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Dennya bebyggelsenligger minst ca 30 meter från Nynäsbananmed transporterav farligt
gods.Rekommenderatskyddsavståndtill bostäderär 50 meter.
Avståndettill Magelungsvägenär som minst ca 10 meter. Vägenär dockinte klassadsom
transportledför farligt godsoch det finns därför inga uttalade riktlinjer när det gäller
skyddsavstånd
. När det gäller sekundäratransportlederför farligt gods,vilka kan ha
motsvarandemängdoch typ av transporter,innebärriktlinjerna att 75 meter bör hållastill
bostäder.Om mängdentransporterpå sekundära transportlederär få och omfattar ämnen
med korta skadeområden(exempelvisbensin)kan avstegner till 15-20 meter tillåtas. Detta
avståndbedömsvara en riktlinje som bör tillämpasi aktuellt fall. Möjligen kan bebyggelse
placerasnärmareeftersomvägen inte utgör en klassadtransportled.
Utifrån ovanståendebedömsbebyggelsenkunnaplacerasutifrån studerat förslag,men behov
av åtgärder kan föreligga.Det rekommenderasatt svårutrymdaverksamheter(förskolor,
skolor,vård, äldreboendeetc.) placerasminst 50 meter från Nynäsbananoch 25-30 meter från
Magelungsvägeneller skyddadebakomannanbebyggelsesett från riskkällorna.Avstånden
gäller äventill skolgård.Bostäderbör utifrån Länsstyrelsens
riktlinjer kunnauppföras
åtminstone15 meter från Magelungsvägen.Ur risksynpunktbedömsskillnadenmellan
planeradeca 10 meter och 15 meter inte vara så stor. Bebyggelseca 10 meter från
Magelungsvägenbedömsdärför kunnatillåtas.

5.2.2

Utformning av obebyggda ytor

Utformningenav obebyggdaområdeni anslutningtill riskkällorbör görasmed hänsyntagentill
den förhöjda risknivån.Detta gäller främst för områdenmellan ny bebyggelseoch riskkällan.
Detta områdebör inte utformas så att de uppmuntrar till stadigvarande vistelse1.

1

Med stadigvarandevistelseavsesanordningaroch utformningar som innebäratt människoruppehållersigpå
platsenunder en längretid. Exempelpå sådanaverksamheterär: uteplatser,lekparker,utegym,torgytor etc.
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Föreslagenutformning innebäratt endastytor för infrastruktur för vägtrafik samt gång- och
cykeltrafikplacerasinom 30 meter från Nynäsvägen.Detta räknasinte som stadigvarande
vistelseoch innebäratt ovanståendeuppfylls.
Ytor för stadigvarandevistelseutomhusbör inte placerasinom området mellan
Magelungsvägenoch planeradbebyggelsedär bebyggelsenligger nära vägen.

5.2.3

Ut formning av byggnader

Utrymning: Utrymningsstrateginför ny bebyggelsei anslutningtill en riskkällabehöver
utformas med beaktandeav möjliga olyckor.Detta innebäratt utrymningsvägarska
dimensionerasoch utformas så att utrymning kan sketillfredställandeävenvid en olyckapå
Nynäsbananeller Magelungsvägen.
Ovanståendeinnebäratt ny oskyddad2 bebyggelsenärmastMagelungsvägeninom ca 10 meter
från dennasamt 50 från Nynäsbananinom bör utformas med åtminstoneen utrymningsväg
som mynnarbort från riskkällan. Det rekommenderasatt dennautrymningsvägutgörs av
”normal” entré för att på så sätt ta hänsyntill personersbenägenhetatt utrymma sammaväg
som de kom in.
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Det skaobserverasatt utrymning via fönster eller balkongmed räddningstjänstens
stegutrustninginte uppfyllersyftet med åtgärdsförslaget.Vidareska det beaktasatt om
utrymningsstrateginfrån byggnaderutformas med tillgång till enbart en utrymningsväg,som
utgörs av trapphussom vetter mot riskkällanskatrapphusetutformas så att strålningsnivånpå
utrymmandeinte överstiger3 kW/m2 vid en olycka. Detta rör sig dockom detaljprojektering
som inte bör angessom krav i detaljplanenutan kan istället härledastill övriga lagkravenligt
Plan- och bygglagenavseendesäkerutrymning.
Byggnadstekniskaåtgärder: Enligtovan innebärföreslagenbebyggelsestruktur inom
planområdetatt Länsstyrelsensrekommenderadeskyddsavståndmellan Nynäsbananoch
bostadsbebyggelse
underskrids.För att accepteradetta behöverkompletterande
byggnadstekniska
åtgärdervidtas.Nedanredovisasdiskussionerkring behovet av åtgärder
utifrån respektiveolycksrisk:
-

Skyddmot explosion:För explosionerdär konsekvensernakan bli stora på stora avstånd
kan effekten mildrasgenomatt byggnadernakonstruerasmed hänsyntill högatryck.
Exempelviskan man dimensionerastommenför en ökad horisontallastsamt byggaen
rasdämpandestomme. Detta ställer krav på seghet/deformationsförmåga
i stommen
samt att stommenklarar bortfall av delar av bärningen.
Ytterligaresäkerhetshöjandeåtgärderär att fönster försesmed härdat och laminerat glas
alternativt trycktåligt glas.Detta förhindrar att människorinnanför fönster skadastill följd
av att glastrycksin i byggnadentill följd av tryckvågen.
Ovanståendeåtgärdsförslaginnebärstor begränsningi byggmetodoch materialvalsamt
innebärstora kostnader.
Enpreliminärbedömningär att inga åtgärder med hänsyntill explosionär nödvändiga.
Detta på grund av att risknivåntill följd av händelsersom kan leda till explosionbedöms
vara extremt liten.

2 Oskyddadbebyggelse
innebärbyggnadersom är exponerademot

riskkällanoch inte döljs/skyddasav

framförliggandebebyggelseeller topografi.
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-

Skyddmot gaser:För att reducerasannolikhetenför att brandgasersamt brännbaraoch
giftiga gasertar sig in i byggnaderkan ventilationssystemetutformas så att:
o

friskluftsintagför lokaler där personervistasstadigvarandeplacerasmot en trygg
sida,det vill sägabort från riskkällan.

o

det på ett enkelt sätt kan stängas, av t.ex. fastighetsskötareeller brandförsvar,
genomexempelviscentral nödavstängning

Åtgärdeninnebärnormalt en låg kostnadmen kan vara svåratt följa upp och kan inte helt
reglerassom en planbestämmelse.
Det bedömssom sannoliktatt åtgärder för att minskaexponeringenav hälsofarligagaser
kan bli aktuellt för bebyggelseinom 50 meter från Nynäsbananeftersomtransportermed
bland annat giftiga gaserkan förekomma. Detta på grund av att riskenför brand bedöms
vara relativt stor samt att åtgärdeninnebärlåg kostnadoch begränsadpåverkanpå
projektet. Sannolikhetenför olyckapå Magelungsvägenbedömsvara så låg att inget krav
på åtgärd föreligger.
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-

Skyddmot brand: Inom ett avståndav ca 30 meter från en riskkällabör fasaderpå
byggnadersom vetter mot riskkällanutföras i material som förhindrar brandspridningin i
byggnadenunder den tid det tar att utrymma (uppskattningsvisminst 30 minuter).
Exempelviskan väggarutföras i obrännbartmaterial eller med konstruktioner som
uppfyller brandtekniskavskiljningavseendetäthet och isolering.Kravpå att förhindra
brandspridninggäller ävenfönster. Exempelviskan fönster utföras så att de är intakta och
sitter kvar under hela brandförloppet genomatt användabrandklassade
, härdadeeller
lamineradeglas.
Engrov uppskattningär att krav på fasaderoch fönster med hänsyntill riskenför
brandspridningvid en pölbrandkan bli aktuellt inom ca 30 meter från Nynäsbanan.Kravet
innebärdå att fasaderutförs i brandtekniskklassEI30 och fönster utförs i EW30.
Byggnaderi direkt anslutningtill Magelungsvägenkan eventuelltocksåfå krav på att
fasaderska utföras i obrännbartmaterial.

-

Skyddmot urspårning: Ett urspårattåg skahindrasatt lämnaspårområdet.Detta kan
genomföraspå flera sätt, bl.a. genomatt:
o

uppföra en mur/väggeller dylikt, minst 1,5 meter hög, som placerasmellan
byggnader och spår.

o

skyddsräler

Avståndettill spåret är som minst ca 30 meter. Där spåretligger lägre än området
föreliggeringet behovav åtgärder med hänsyntill urspårning.Utmed sträckordär spåret
ligger högre än området kan ett urspårattåg hamnalängre från spåret än beräknat
skadeavstånd(15 meter). Det kan därför föreliggabehovav åtgärder utmed dessa
sträckor.Åtgärderkan då innebäraatt någonvall eller dylikt uppförsmellan
Magelungsvägenoch Nynäsbananeller att byggnadernärmastvägenförstärksi den
nederstavåningen. Eventuelltbehovav åtgärd behöverutredasi en mer detaljeradanalys.
Enpreliminärbedömningär dockatt höjdskillnadernasannoliktinte kommeratt innebära
att åtgärder för att minskapåverkanfrån en urspårningblir nödvändiga.
Något krav på hänsyntill risk för avåkningav vägtrafik utöver normalt tillämpaderegler
bedöms inte föreligga.
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5.3

FÖRSLAGTILL SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER – SAMM ANSTÄLLNING

Vid ny bebyggelseinom planområdetgesföljande preliminäraförslagpå åtgärder:
•
•
•
•
•
•
•

•

Ytor utomhusinom 30 meter från Nynäsbananoch 10 meter från Magelungsvägen
bör
utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarandevistelse.
Bostäderbör placerasminst 30 meter från Nynäsbanan.
Förskolor(inklusivegård)och andra svårutrymdaverksamheterbör placerasminst 50
meter från Nynäsbanan.
Utrymningskavara möjlig bort från Nynäsbanan/Magelungsvägen
i byggnaderinom
10 meter från vägenoch 50 meter från järnvägen.
Byggnadsfasader
inom 30 meter från Nynäsbananoch 10 meter från Magelungsvägen
skautföras i brandtekniskklassEI30.
Fönsteroch glaspartierinom 30 meter från Nynäsbananska utföras i brandteknisk
klassEW30.
Friskluftsintagskai första hand placerassåfriskluft inte tas från sidasom vetter mot
Nynäsbanan/Magelungsvägen.
Detta gällerinom 50 meter från Nynäsbanan.
o För lägenhetersom är förseddamed självdragsventilationska
ventilationsöppningarsom vetter mot Nynäsbananvara möjliga att stänga.
Mekaniskventilation i byggnaderinom 50 meter från Nynäsbananskautföras så att
den på ett enkelt sätt kan stängasav vid en eventuellolycka.
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Observeraatt ovanståendeåtgärder endastutgör ett preliminärt förslagoch behovoch
omfattning av åtgärderbehöverpreciserasi en fördjupad analys.
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Genomfördanalysvisaratt den huvudsakligariskpåverkaninom området härrör från
transporter med farligt godspå Nynäsbanan.Vissrisk föreliggerävenmed transporter av
farligt godspå Magelungsvägen,
ävenom dennarisk till stor del ansesvara försumbari
förhållandetill riskpåverkanfrån Nynäsbanan.
Antalet transporter med farligt godspå Magelungsvägen
är enligt genomfördkartläggning
sannoliktbegränsatsamt innebärtransport av ämnenmed korta skadeområden
.
I analysenhar ett antal möjliga olyckssce
narier identifierats utifrån genomfördkartläggning.
Den kvalitativabedömningensom genomförtsav dessascenarierutgår från kartläggningen
samt ett framtida scenariomed hamneni Norvik i drift. Bedömningenär att risknivåni
området sannoliktliggerinom det områdedär riskenvarkenär acceptabeleller oacceptabel
vid jämförelsemed gällandeacceptanskriterier.Det innebäratt man skasträvaefter att sänka
risknivånså långt det är möjligt och rimligt.
Störstbidragtill risknivånbedömsolyckor på Nynäsbananinnebära.Sannolikhetenför olycka
med vägtrafikär generellthögre än för spårbundentrafik. Antalet transporter på
Magelungsvägen
är dock relativt begränsadoch hastighetenpå vägenlåg. De ämnensom
transporteraspå vägenhar ocksåbegränsadeskadeområden,vilket innebären begränsad
påverkanmot omgivningen.Nynäsbanankommer i och med hamneni Norvik sannoliktatt
trafikerasav mångaolika ämnenoch då ävenämnenmed stora skadeområden.Risknivån
bedömsdock inte bli oacceptabelävenmed Norvik i drift.
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Denövergripandeslutsatsenav den inledandeanalysenär att bebyggelsenkan placerasutifrån
studerat förslagmed hänsyntill identifieraderisker.Risknivånbedömsdock vara sådanatt
säkerhetshöjandeåtgärderkan bli aktuella.Placeringenav bebyggelseninnebärocksåatt
avsteggörsfrån Länsstyrelsens
rekommenderadeskyddsavståndvilket i sig kan föranleda
behovav åtgärderoavsettrisknivå.I det fortsatta arbetet behöveren mer detaljeradanalysav
studeradeolycksriskergöras.Utifrån dennakan behovoch omfattning av åtgärderpreciseras.
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