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Stockholmsstad har påbörjat ett planarbeteför fastighetenBarnfröken1 i Fruängen.Inom
fastighetenbedriver Kunskapsskolan
verksamhetför årskurserna6-9. Gällandedetaljplan
medgerindustriverksamhet.Stockholmsstad har därför påbörjat en processför arbetet med
en tillfällig detaljplaneftersom de inte vill permanentaen skolapå platsen.Verksamheten
kommer att vara kvar i sammautförande som i dagsläget.
Den aktuellafastighetenligger utmed tunnelbanespårenin mot Fruängenstunnelbanestation
som är ändhållplatspå den röda linjensena gren. Ca50 meter norr om området liggerE4/E20
Södertäljevägensom är klassadsom en primär transportledför farligt gods.Möjliga risker
avseendeskolansnärhet till tunnelbanaoch transportledför farligt godsbehöverdärför
utredasi planprocessen.Med anledningav detta görsdennariskanalys.
Syftet med riskanalysenär att undersökalämplighetenmed detaljplanensutförande genomatt
utvärderavilka risker som människorinom det aktuellaområdet kan kommaatt utsättasför
samt i förekommandefall föreslåhur risker skahanterasså att en acceptabelsäkerhetuppnås.
Analysenomfattar endastplötsliga,oväntadeoch oplaneradehändelsermed akuta
konsekvenserför liv och hälsaför människorsom vistasinom det studeradeområdet. I
analysenhar hänsyninte tagits till långsiktigaeffekter av hälsofarligaämnen,buller,
elektromagnetiskafält eller miljöfarligautsläpp.
Enkartläggninghar gjorts av möjliga olycksscenarier.Dessahar sedanvärderatskvalitativt i en
inledandeanalys.De scenariermed bedömt stor påverkanpå risknivånhar sedanstuderats
vidarei en fördjupad analyssom omfattar beräkningav frekvensoch konsekvensför
respektiveolycksrisk.Beräkningarnahar sedansammanställtsi form av individriskoch
samhällsrisk.Resultatetav beräkningarnavisaratt risknivåntill följd av närhetentill E4/E20
Södertäljevägenär hög,men inte oacceptabel.Den högarisknivånberor uteslutandepå det
omfattandeantalet transporter med farligt godssom har förutsätts samt att bebyggelseni
området liggerrelativt nära vägen.Risknivånär så hög att säkerhetshöjandeåtgärderska
vidtasi den mån det är rimligt i förhållandetill kostnadoch nytta av åtgärden.
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Påverkanpå risknivånfrån tunnelbananär mycketbegränsad.Ingenpåverkanpå människor
inom planområdetbedömsuppståvid en olyckamed tunnelbanan.
Nedangesutifrån genomfördanalysett förslagpå säkerhetshöjandeåtgärderför den aktuella
detaljplanen.
E4/E20Södertäljevägen
-

-

Det skafinnasmöjlighet att utrymma mot en sidasom inte vetter mot E4/E20
Södertäljevägen.
Mednuvarandeutformning liggerhuvudentréninte mot E4/E20Södertäljevägen
och
exponerasintemot vägen.Kravetuppfyllsdärmed.
Fönsteroch glaspartieri fasadmot E4/E20Södertäljevägenskautformas för att
förhindra splitterverkanvid explosionmed karakteristiskatryck och impulstäthet
motsvarandestor gasmolnsexplosion
50 m från fasaden.Aktuellafönster får vara
öppningsbara.

Uppdragsnamn: Barnfröken1, KunskapsskolanDatum: 2019-10-04 Uppdragsnummer 112597 Sida: 3av 37

-

Fönster och glaspartier i fasad mot vägen inom 50 meter utförs så att de klarar en
temperatur på 300°C under ca 30 minuter.

Tunnelbanan
-

Det ska finnas möjlighet att utrymma mot en sida som inte vetter mot tunnelbanan.
Utrymningsvägar finns mot annan sida och kravet uppfylls därmed i nuläget.

Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är upp till kommunen att ta
beslut om åtgärder. De åtgärder som man beslutar om ska sedan formuleras som
planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med Plan- och bygglagen (2010:900).
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Med föreslagna åtgärder sänks risknivån inom området och detaljplanen kan genomföras
enligt förslag (och nuvarande utförande) utan att människor utsätts för onödiga risker.
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Inom fastighetenBarnfröken1 i Fruängeni Stockholmskommunbedriver Kunskapsskolan
verksamhet.Gällandedetaljplanmedgerindustriverksamhet.Skolanhar därför haft tillfälligt
bygglovsomgickut 2018.Stockholmsstad har på grund av detta påbörjat en processmed att
ta fram en tillfällig detaljplan.Valet att göra en tillfällig detaljplan(somendastgällerett
begränsatantal år) beror på att de inte vill permanentaen skolapå platseneftersom planering
av förtätning och utbyggnadi Fruängenpågår.
Den aktuellafastighetenliggerutmed tunnelbanespårenin mot Fruängensamt inom 150
meter från E4/E20Södertäljevägen.Möjliga risker med dessabehöverdärför utredasi
planprocessen.Med anledningav detta görsdennariskanalys.

Syftet med riskanalysenär att undersökalämplighetenmed aktuellt planförslaggenomatt
utvärderavilka risker som människorinom det aktuellaområdet kan kommaatt utsättasför
samt i förekommandefall föreslåhur risker skahanterasså att en acceptabelsäkerhetuppnås.
Analysenomfattar endastplötsliga,oväntadeoch oplaneradehändelsermed akuta
konsekvenserför liv och hälsaför människorsom vistasinom det studeradeområdet. I
analysenhar hänsyninte tagits till långsiktigaeffekter av hälsofarligaämnen,buller,
elektromagnetiskafält eller miljöfarligautsläpp.
Trafikanterpå E4/E20Södertäljevägeneller resenäreri tunnelbananomfattas inte av analysen.
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Riskanalysen
omfattasav Brandskyddslagets
kvalitetsledningssystem
som innebäratt en annan
konsult i företaget har genomfört en övergripandegranskningav rimligheteni de bedömningar
som gjorts och de slutsatsersom dragits(internkontroll). Initialer i kolumnenför internkontroll
på sidan2 bekräftar kontrollen.

Ett flertal olika lagarreglerarnär riskanalyserskallutföras. EnligtPlan-och bygglagen
(2010:900)skallbebyggelselokaliserastill mark som är lämpadför ändamåletmed hänsyntill
boendesoch övrigashälsa.Sammanhållenbebyggelseskallutformas med hänsyntill behovet
av skyddmot uppkomstav olika olyckor.Översiktsplanerskallredovisariskfaktoreroch till
detaljplanerskavid behoven miljökonsekvensbeskrivning
tas fram som redovisarpåverkanpå
bland annat hälsa.Utförandeav miljökonsekvensbeskrivning
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.

Rekommenderadmarkanvändninginom respektivezon
Zon A

Zon B

Zon C

G
L
P
T

E Tekniskaanläggningar
G Drivmedelsförsörjning
(bemannad)
J Industri
K Kontor
N Friluftslivoch camping
P Parkering
(övrig parkering)
Z Verksamheter

B
C
D
H
O
R
S

Drivmedelsförsörjning
(obemannad)
Odlingoch djurhållning
Parkering(ytparkering)
Trafik

Bostäder
Centrum
Vård
Detaljhandel
Tillfälligvistelse
Besöksanläggningar
Skola

Figur1.1. Rekommenderade
skyddsavståndtill olika typer av markanvändning/1/.
Avståndeni figuren mäts från närmastevägkantrespektivenärmastespårmitt.
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Länsstyrelsenangeri sinariktlinjer generelltatt skyddsavståndär att föredra framför andra
skyddsåtgärder.Vid korta avståndläggerLänsstyrelsenstörre vikt vid konsekvensenav en
olyckaän frekvensenav olyckan.
För ny bebyggelseinom redovisadeskyddsavståndbehöveren riskutredninggörassom
undersökerom planförslagetär lämpligt och vilka eventuellaskyddsåtgärdersom behövs.
Intill primära transportlederför farligt godsrekommenderasett skyddsavståndpå minst 25
meter. Åtgärderskaåtminstonevidtasåtminstoneinom 30 meter från vägen.
Rekommenderadeskyddsavståndtill järnvägavserjärnvägmed transport av farligt godsoch
nationell och regionaltrafik, exempelvisstambanan.De avserinte spårvägs-eller
tunnelbanetrafik.För dessatyper av spårbundentrafik finns ingarekommenderade
skyddsavstånd.
Riskanalyserutgår generelltfrån underlagoch metoder som innefattar osäkerheter.Dessakan
bland annat beröra antalet transporter av farligt gods,fördelningenmellan de olika farligt
godsklasserna,
konsekvenserav olyckor samt persontätheter.
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Överlag görs konservativa bedömningar för att hantera osäkerheter i underlag och metoder.
Ytterligare hantering av osäkerheterna kan dock vara nödvändigt och då främst i en eventuell
fördjupad analys. En osäkerhetsanalys kan exempelvis omfatta följande delar:
-

Ändrat antal transporter med farligt gods

-

Förändrad fördelning mellan olika farligt godsklasser

-

Ökat personantal
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Vilka parametrar som ska studeras i känslighetsanalysen bestäms i den fördjupade analysen.
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Det aktuellaområdet liggeri Fruängeni den södradelen av Stockholmskommun.Planområdet
omfattar fastighetenBarnfröken1 och omgesav ElsaBrändströmsgata i norr, EllenKeysgata i
öster, en gång-och cykelvägi söderoch tunnelbanani väster(sefigur 2.1).

Barnfröken1
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Figur2.1. Lokaliseringav aktuellt planområde(källa: eniro.se).
Inom planområdetfinns idag en byggnadi två till tre plan. I byggnadenbedriver idag
Kunskapsskolan
verksamhet.Byggnadensnordvästradel omfattar en uthyrningsbaryta som
inte ingår i skolverksamhetenoch som idag är outhyrd.
Planområdetär i stort sett plant. Tunnelbananliggerdock på bank så i den västradelen av
planområdetfinns en markant höjdskillnaddär skolgårdenliggerca 4,5 meter lägreän toppen
på banvallen.
Mellan skolbyggnadenoch tunnelbanespåretliggeren gång-och cykelväg.Ävendennaligger
högre än planområdet.

Gällandedetaljplanmedgerindustriverksamhet.Kunskapsskolan
har därför haft tillfälligt
bygglovsom gick ut 2018.För att ävenfortsättningsvismöjliggöraskolainom planområdethar
en planprocesspåbörjats.Kommunenvill dockinte låsaanvändningenpå platsentill
skolverksamhetmed hänsyntill pågåendeoch framtida utvecklingav Fruängen.Detta har
föranlett att en tillfällig detaljplangörsför fastigheten.Dentillfälliga detaljplanenkommer att
medgeskolverksamhetunder ett begränsatantal år.
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Kunskapsskolan omfattar årskurserna 6-9 och har ca 400 elever samt personal i lokalerna
Fruängen.
Skolan har två våningar mot Ellen Keys gata och tre våningar mot tunnelbanespåret, se figur
2.2 och 2.3. Avståndet till närmaste tunnelbanespår är som minst 7-7,5 meter till byggnad i
den norra delen och 30 meter i den södra delen. Skolgården ligger söder om byggnaden samt
utmed byggnadens sydvästra sida. Det kortaste avståndet mellan tunnelbanespåren och
skolgården är 16 meter.
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Figur 2.2. Vy från Ellen Keys gata mot nordväst. (källa: Google maps).

Figur 2.3. Vy från Elsa Brändströmsgata mot sydväst. (källa: Google Maps).
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Ingen förändring av verksamheten inom planområdet planeras. Inte heller planeras någon omeller tillbyggnad. Utmed skolgården planeras ett bullerplank mot tunnelbanan för att klara
ljudkraven (se rödmarkering i figur 2.4). Detaljplanen syftar till att addera markanvändning
skola till befintlig detaljplan.
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I figur 2.4 redovisas en situationsplan över området. I figur 2.5 redovisas en sektion (placering
är markerad i figur 2.4).

Figur 2.4. Skiss Barnfröken 1. Grönskrafferad yta utgör skolgård. Röd markering visar placering
av bullerplank (Equator, 2018-06-27).
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Figur2.5. Sektiongenomplanområdetssödrahalva (seplaceringi figur 2.4) (Equator,2018-0626).
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I det aktuellaplanområdetsnärhet pågårarbete med andradetaljplaner,dessaredovisas
nedan.Samtligadetaljplaneromfattar bostäder(totalt ca 220 lägenheter)med undantagav
kvBaretten 2 som omfattar en ny förskolamed 8 avdelningar.

Figur2.6. Pågåendeplanarbeteni omgivningen.Bildenär hämtad från Start-PMför
Barnfröken1 /2/.
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Övriga planarbeten innebär inte att några nya riskkällor tillkommer i området. De medför dock
en ökad persontäthet vilket kan påverka risknivån avseende samhällsrisk. Övriga planområden
ligger dock 350 meter eller mer från Barnfröken 1, vilket innebär att påverkan mellan de olika
planerna avseende risker och risknivå är mycket begränsad.
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Inledningsvisgörsen inventeringav riskkällori anslutningtill det studeradeområdet.
Riskinventeringenomfattar de riskkällor(transportlederför farligt gods,järnvägar,
verksamhetersom hanterarfarligt godsm m) som kan innebäraplötsligaoch oväntade
olyckshändelsermed konsekvensför det aktuellaområdet.
Inventeringenfokuserarpå de riskkällorsom liggerpå ett sådantavståndatt Länsstyrelsens
riktlinjer angeratt de skabeaktaseller om de utgör en farlig verksamhetsom bedömskunna
påverkarisknivåninom planområdet.
För de aktuellariskkällornagörsen beskrivningav verksamhetensamt en inventeringav
hanteringoch/eller transport av farliga ämnen.Inventeringenutgör grundenför den fortsatta
analysen.

Resultatetav riskinventeringenredovisasi tabell 3.1.
Tabell3.1. Inventeringav riskkällori planområdetsnärhet.
Riskkälla

Avståndtill
Kommentar
planområde(m)

E4/E20Södertäljevägen

55

Primärtransportledför farligt gods.

Tunnelbanan

7-7,5

Tunnelbanansröda linje, spårsträckanin mot
slutstationenFruängen.

Bensinstation

600

Närmastebensinstationliggerca 600 meter
från området.

Annan farligt godsled

3,5 km

Dennäst närmastefarligt godsledenutgörsav
Huddingevägensom liggerca 3,5 km från
planområdet.
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Nedangörs en beskrivningav följande riskkällordå övrigariskkällorliggerpå ett så stort
avståndatt de inte bedömsrelevantaatt beakta:
-

E4/E20Södertäljevägen

-

Tunnelbanan

Farligtgodsär en vara eller ett ämne med sådanakemiskaeller fysikaliskaegenskaperatt 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 tabell 3.2 redovisasde olika klassernasamt typ av ämnen.
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Tabell3.2.Farligt godsindelat i olika klasserenligt ADR-S/3/.
Klass

Ämne

Beskrivning

1

Explosivaämnen

Sprängämnen,tändmedel,ammunition,krut, fyrverkerieretc.

2

Gaser

2.1. Brandfarligagaser(acetylen,gasoletc.)
2.2-Icke brandfarliga,icke giftiga gaser(kväve,argonetc.)
2.3. Giftigagaser(klor, ammoniak,svaveldioxidetc.)
3

Brandfarligavätskor

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

4

Brandfarligafasta ämnenm.m.

Kiseljärn(metallpulver),karbid, vit fosfor etc.

5

Oxiderandeämnenoch organiska
peroxider

Natriumklorat,väteperoxider,kaliumkloratetc.

6

Giftigaämnen

Arsenik,bly-och kvicksilversalter,cyanider,
bekämpningsmedeletc.

7

Radioaktivaämnen

Medicinskapreparat.Transporterasvanligeni mycket små
mängder.

8

Frätandeämnen

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

9

Övrigafarligaämnen

Gödningsämnen,asbestetc.
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Söderom planområdetpasserarE4/E20Södertäljevägen.Påden aktuellasträckanbestår
vägenav tre huvudkörfälti norrgåendeoch fyra huvudkörfälti södergåenderiktning. De båda
körriktningarnaär åtskildamed ett dike samt avåkningsskydd
på bådasidor om diket. Vägenär
ävenförseddmed vägräckei ytterkant. Utmed planområdetfinns en vall med bullerplankmot
E4/E20(sefigur 3.1). Bullerplanketär ca 2 meter högt och vallen är ca 3-4 meter hög.

Figur3.1. E4/E20Södertäljevägennorrgåendekörriktning i höjd med kv Barnfröken1 (källa:
Googlemaps).
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Hastighetsbegränsningen
är 80 km/h. Det finns inga av- eller påfarter utmed den aktuella
sträckan.
Enligttrafikmätningarsom Trafikverkethar utfört för den aktuellavägsträckan/4/ uppgick
årsmedeldygnstrafiken
2016till ca 125 000 fordon summerati bådariktningarna.Tungtrafik
utgjorde under mätperiodenca 8 % av den totala trafiken.
I Trafikbullerutredningenför kv Pucken(sefigur 2.6) gjordesen prognosför trafikflödet 2040
på E4/E20Södertäljevägen/5/.Den innebärett totalt trafikflöde på aktuell vägsträckapå
176 200 fordon per dygn.Andelentung trafik är satt till 9 %. Prognosenhar genomförtsutifrån
TrafikverketsEVA-metod.
E4/E20Södertäljevägenutgör primär transportledför farligt gods,vilket innebäratt
Länsstyrelseni Stockholmslän rekommenderaratt farligt godstransporteraspå dennaväg,
ävengenomfartstransporter/6/. Alla typer av godskan därför transporteraspå vägen.
Det finns ingen exakt bild över hur stora mängderfarligt godssom transporteraspå den
aktuellavägsträckan.Antalet transporter bedömsvararelativt stort.
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Det har genomförtsett antal kartläggningarsom ger information om vad som har
transporterats/transporterasunder vissaperioder:
•

I maj och oktober 2015genomfördesmätningav antalet farligt godsfordonvid 15
mätpunkter i Stockholm/7/. Den mätpunkt som liggernärmaststuderadvägsträcka
mäter trafiken på Essingeleden,
ca 4 km norr om aktuellt område.Denmätpunkten
bedömsvara relevantatt titta på ävenför detta område.Dockomfattas inte den
mätningenav transporter som går mellan södraStockholmoch Nynäsvägensamt
SödraLänken,men som passeraraktuellt områdepå E4/E20.Avsaknadenav de
transporternakan dockåtminstonetill vissdel kompenserasav att mätningarna
omfattar trafik som går mellannorra Stockholmoch NynäsvägenrespektiveSödra
Länkenoch som inte passeraraktuellt område.Det är dock svårt att veta om det
innebäratt siffrorna överskattaseller underskattas.Mätningengenomfördesvia
detektion med hjälp av trafikkameror.Mätningarnavisarbland annat att merparten av
trafiken sker utanför rusningstrafiksamt att det är relativt få fordon som genomför
samtligapassager.PåEssingeleden
utgjorde transporternamed farligt gods2,2 % av
den tunga trafiken. Totalt passeradeunder oktober 4 912 transporter med farligt gods
på Essingeleden.
Vanligastförekommandeämnenvar bensinoch diesel.

•

Trafikanalys,som bl.a. ansvararför statistik inom området vägtrafik,upprättar årliga
statistikrapporteröver den totala lastbilstrafiken,inkl. farligt gods,på Sverigesvägar.
Utifrån statistik över antal transporter per farligt godsklassunder perioden20142018/8/ uppskattasfarligt godstransporteri genomsnittutgöra ca 1,5 % av det totala
antalet lastbilstransporterpå svenskavägar.Enligttidigare trafikmätningarför E4/E20
Södertäljevägen/4/ utgör tung trafik ca 11 % av den totala trafiken. För den studerade
sträckanavE4/E20Södertäljevägenså skulledetta motsvaraca 66 000 farligt
godstransporterper år. Detta skiljer sig relativt markant från uppmätta värdenvia
kameradetektionom man bortser från styckegodstransporter(setabell 3.2).
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•

MSB har genomfört kartläggningar av transporter med farligt gods i Sverige, bl.a.
under september månad 2006 då statistik över farligt godstransporter samlades in /9/.
Kartläggningen redovisas som intervall över transporterade godsmängder per farligt
godsklass. Kartläggningen bedöms vara för gammal för att använda som tillförlitligt
underlag för riskhantering. Dock finns information om bland annat fördelning av
underklasser som kan vara relevant att beakta.

Den studerade informationen är inte heltäckande, men ger ändå en indikation på hur
situationen ser ut samt hur den har förändrats de senaste åren. I tabell 3.2 redovisas en
sammanställning av de studerade underlagen. Tabellen redovisar uppskattat antal transporter
per farligt godsklass idag. Underlaget från 2015 har räknats om till årsbasis, vilket utgör ett
grovt antagande. I bilaga A redovisas även underlag avseende prognosåret 2040.
Tabell 3.1. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR-S med uppskattat antal transporter på E4/E20
Södertäljevägen.
Klass

Kameradetektion maj och oktober 2015

Trafikanalys (idag)

Andel (%)

Antal trp

Andel (%)

Antal trp
234

1

Explosiva ämnen

0,0

0

0,5%

2

Gaser

12,2

7313

20,1%

3

Brandfarliga vätskor

54,9

32 909

53,1%

4

Brandfarliga fasta ämnen m.m.

0,6

360

0,7%

5

Oxiderande ämnen och
organiska peroxider

0,4

240

6

Giftiga ämnen

0,3

180

2,4%

1122

7

Radioaktiva ämnen

0,0

0

0,0%

21

8

Frätande ämnen

2,3

1 379

14,7%

9

Övriga farliga ämnen

5,9

3537

5,1%

2431

Styckegods

23,4

13 793

-

-

1-9
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Ämne

Totalt

59 944 (med styckegods)
45 918 (utan styckegods)

9577
25324
353

3,4%
1641

7022

47 723

Framtid
Det är svårt att bedöma den framtida transportsituationen när det gäller farligt gods på
E4/E20 Södertäljevägen. Antalet och typen av transporter beror av förändringar i
Stockholmsregionen, bland annat Förbifart Stockholm, flytt av Loudden, invigning av Norviks
hamn etc.
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Tunnelbanansröda linje går utmed planområdetsvästragräns.Denaktuellaspårsträckan
liggermellan stationernaVästertorpoch slutstationenFruängen.Avståndetfrån planområdet
till stationenär ca 55-60meter. Hastighetenpå den aktuellasträckanär begränsadtill
50 km/tim.
Bananbestår av dubbelspåroch i anslutningtill planområdetfinns två växellägen.Inbromsning
sker inför växling,vilket i praktikeninnebäratt inbromsningav inkommandetåg sker i höjd
med skolansnordvästrahörn.
Turtäthetenpå bananär ca 160 tåg i varderariktningenper vardagsdygn.I rusningstrafikgår
ett tåg var femte minut i varje riktning.
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Tunnelbanespåren
är placeradepå vall någonmeter över gång-och cykelvägensom går utmed
spårområdetsamt ytterligare någrameter över marknivåninom planområdet.Banvallenhålls
upp med en stödmur mot gång-och cykelvägen(sefigur 3.2).

Figur3.2. Stödmurutmed cykelvägen.Fotot taget norrut precisnorr om planområdet.
Stödmurenfortsätter söderutförbi planområdet.
Utanför den yttersta rälen finns en strömskenaoch en gångytai betong som liggerca 10-20
meter över makadammetsom byggerupp spårområdet.Utanför gångytankommer stödmuren
som ligger20-30centimeter ovanför betongytan.
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Utifrån riskinventeringengörsen 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 identifieradeolycksriskenskafinnas.
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.

Utifrån riskinventeringenär bedömningenatt det är följande riskkällorsom kan medföra
olyckshändelsermed möjlig konsekvensför det aktuellaplanområdet.
E4/E20Södertäljevägen
1. Olyckavid transport av farligt gods
Tunnelbanan
2. Urspårning
3. Tågbrand
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Somtidigare nämntsdelasfarligt godsin i nio olika klasserutifrån ADR-S/3/.
I tabell 4.1 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) överstiga50-200meter. 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 20-200meter.
Klass2.2: Ickebrännbar,icke giftig gas:Konsekvenserna
vanligtvisbegränsadetill
närområdetkring olyckan.
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Klass 2.3: Giftig gas: Giftigt gasmoln. Konsekvensområden över 100-tals meter.
3. Brandfarliga vätskor

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 40 m.

4. Brandfarliga fasta ämnen
m.m.

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till
närområdet kring olyckan.

5. Oxiderande ämnen och
organiska peroxider

Självantändning, explosionsartade brandförlopp om väteperoxidslösningar med
konc. > 60 % eller organiska peroxider kommer i kontakt med brännbart, organiskt
material. Skadeområde ca 70 m radie.

6. Giftiga ämnen

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet.

7. Radioaktiva ämnen

Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna begränsas till
närområdet.

8. Frätande ämnen

Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser begränsade till närområdet.

9. Övriga farliga ämnen

Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet.

Det kortaste avståndet mellan E4/E20 Södertäljevägen om byggnad inom planområdet är 55
meter. Utifrån beskrivningen ovan bedöms det med hänsyn till avståndet vara ämnen ur
följande klasser som kan vara relevanta att beakta vid bedömning av risknivån för det aktuella
planområdet:
-

-

Klass 1.1. Massexplosiva ämnen
Samtliga transporter med klass 1 förutsätts tillhöra riskgrupp 1.1 (se bilaga A), vilket
innebär att även övriga riskgrupper inom klassen hanteras. Antagandet är dock
mycket konservativt.
Klass 2.1. Brännbara gaser
Klass 2.3. Giftiga gaser
Klass 5. Oxiderade ämnen och organiska peroxider

Konsekvenserna av olycka med övriga klasser har begränsade skadeområden och kommer vid
en olycka inte att påverka planområdet. Detta gäller även klass 3, brännbara vätskor, där både
avståndet och bullervall och bullerplank medför att någon påverkan mot området inte
förväntas ske vid en olycka.
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Nedan redovisas separata bedömningar av de fem farligt godsklasserna som redovisas ovan
med avseende på hur de bedöms påverka risknivån inom planområdet.
Klass 1.1 Massexplosiva ämnen
En olycka med transport av vissa typer av explosivämnen kan leda till mycket omfattande
explosioner antingen till följd av stora påkänningar eller till följd av brand som sprids till lasten.
Konsekvenserna av olyckan är beroende av mängden som exploderar, vilket i sin tur beror av
hur mycket explosivämne som transporteras. Den maximala transportmängden på väg är 16
ton massexplosivt ämne. Andelen transporter som rymmer maximal transportmängd bedöms
dock vara mycket begränsad.
Sannolikheten för att en explosion ska inträffa på E4/E20 Södertäljevägen bedöms vara
extremt låg. Enligt tabell 3.2 utgör antalet transporter med explosivämnen en mycket
begränsad andel av det totala antalet farligt godstransporter. Det gällande regelverket ADR -S
/3/ anger dessutom detaljerade och omfattande regler för hur explosiva ämnen skall förpackas
och hanteras vid transport för att reducera sannolikheten för explosion.
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Olycka med explosivämnen bedöms kunna medföra påverkan på den sammanvägda risknivån.
Olyckshändelser som leder till explosion kan också medföra mycket stora konsekvenser.
Scenariot bör därför studeras vidare i en fördjupad analys för att utreda behovet av åtgärder.
Klass 2.1. Brännbara gaser
En olycka med brännbar gas kan innebära att gas läcker ut och antänds eller att en gastank
utsätts för utvändig brand vilket hettar upp gasen så att den expanderar snabbt och spränger
tanken. Beroende på utsläpps- och antändningsscenario kan konsekvenserna av olyckan
variera. Vid stora utsläpp kan skadeområdena överstiga 100-200 meter. Oskyddade personer
utomhus löper störst risk för att förolyckas, men olyckan kan även leda till omfattande
brandspridning till kringliggande bebyggelse.
Brännbara gaser transporteras normalt trycksatta i tankvagnar eller i färdiga flaskpaket, vilket
innebär att behållarna har högre hållfasthet än vanliga tankar för t.ex. bensintransporter.
Antalet gastransporter på E4/E20 Södertäljevägen bedöms vara relativt omfattande och en
relativt stor andel kan utgöras av tanktransporter. Sannolikheten för utsläpp till följd av en
olycka bedöms dock vara låg.
Med hänsyn till stora konsekvensområden för större skadescenarier med brännbar gas så
uppskattas den sammanvägda risknivån förknippad med transporter av brännbara gaser kunna
bli omfattande. Det är därför troligt att åtgärder för att lindra konsekvenserna av en olycka
med brännbar gas är nödvändiga för den planerade bebyggelsen. Scenariot bör studeras i en
fördjupad analys så att behov och omfattning av åtgärder kan klargöras.
Klass 2.3. Giftiga gaser
Giftiga gaser behöver inte ”aktiveras” genom antändning för att bli farlig. Den är farlig så snart
den läcker ut. Beroende på vind och topografi kan gasen spridas långa sträckor och fortfarande
ha dödliga koncentrationer. Vid större utsläpp kan människor både utomhus och inomhus
skadas eller omkomma på upp till flera hundra meters avstånd från utsläppet.
Även giftiga gaser transporteras trycksatta i tankar vilket innebär att sannolikheten för utsläpp
vid en olycka är liten.
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Andelen gastransporter som rymmer giftig gas är generellt mycket lågt. I den kartläggning som
utfördes av MSB i september 2006 /9/ redovisas mycket begränsade transportmängder av
klass 2.3 på aktuell vägsträcka (0-25 ton under september 2006).
Sannolikheten för ett utsläpp av giftig gas på aktuell vägsträcka bedöms vara extremt låg. Trots
potentiella stora konsekvenser så bedöms olycksscenariot innebära ett mycket litet bidrag till
den sammanvägda risknivån. Olyckshändelser som leder till läckage av giftig gas kan dock
medföra mycket stora konsekvenser. Scenariot bör därför studeras vidare i en fördjupad analys
för att utreda behovet av åtgärder.
Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider
En olycka med utsläpp av oxiderande ämnen eller organiska peroxider leder normalt inte till
något följdscenario som innebär allvarliga personskador. Det finns dock ämnen inom denna
farligt godsklass som, om de kommer i kontakt med brännbart, organiskt material (t ex bensin,
motorolja etc.), kan leda till självantändning. Blandningen kan till och med innebära ett
explosionsartat brandförlopp som liknar en stor massexplosion.
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Transporterav klass5 utgör en relativt begränsadandel (< 5 %) av det totala antalet farligt
godstransporterpå E4/E20Södertäljevägen.Vidareså är det en mycket begränsadandel av
ämnenur dennaklasssom kan leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp.Majoriteten av
dessaämnenär inte tillåtna att transporterapå vägutan att man t.ex. stabiliserarämnet för
att minskareaktionsbenägenheten
/3Fel! Bokmärketär inte definierat./.
Olyckamed oxiderandeämneneller organiskaperoxiderbedömsutifrån ovanstående
beskrivninginnebäraett mycket litet bidrag till den sammanvägdarisknivånutmed aktuell
vägsträcka.Olyckshändelser
som leder till olyckamed klass5 ämnekan dockmedföra mycket
stora konsekvenser.Scenariotbör därför studerasvidare i en fördjupad analysför att utreda
behovetav åtgärder.

Påtunnelbanespårenförekommerenligt tidigare enbart persontrafik.Olyckshändelse
som kan
påverkaplanområdetutgörs av att ett urspårattåg lämnarspårområdetoch kolliderar med
människoreller byggnader.Det kortaste avståndettill bebyggelseinom planområdetär 7-7,5
meter.
Ett urspårattåg hamnarsällanlängrefrån spåret än en vagnslängd.De allra flesta urspårningar
innebärdock att endastett hjulpar hoppar av rälsen.Tunnelbananståg bestårav lite äldre
tågset(Cx)samt nyaretågset(C20).De äldre vagnarnaär sammankoppladetill åttavagnståg
där varje vagnär 17,6 meter lång.De nya vagnarnaär 46,5 meter långaoch är
sammankoppladetill två- eller trevagnståg.
EnligtSL:ssäkerhetsstrateghar ingenurspårninginträffat i tunnelbanandär tåget har lämnat
spårområdetsedantunnelbanetrafikenstartadespå 1950-talet/10/. Sedan1999 samlas
statistik över olika händelserin. Under den periodenregistrerades21 urspårningari
tunnelbanan,samtligainträffade i mycketlåg fart och merpartenvar med spårgående
arbetsfordonnattetid. Det har ävenhänt att tunnelbanetåghar spåratur i sambandmed
växlingpå depåer.Detta har då skett i mycket låg hastighet(5 km/tim).
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Tågviktenär lägreän för gods-och persontågsom trafikerar vanligajärnvägssträckor.Ett
urspårattåg bedömsdärför inte hamnalika långt från spåret samt medföra mindre påverkan
vid en eventuellkollisionän för motsvarandehändelsepå ”vanliga” järnvägssträckor.
Tunnelbanespåren
liggeröver marknivåninom planområdet,vilket innebäratt en urspårad
vagnkan hamnalängrefrån spårområdetän om marknivånhadevarit plan. Mellan
planområdetoch tunnelbanespårengår docken gångoch cykelvägsom kommer att dämpa
farten på ett urspårattåg.
Påverkanmot människorinom planområdetkan inte uteslutasoch scenariotbör därför
studerasvidare i en detaljeradanalys.
Konsekvenserna
av en tågbrandberor av vad det är som brinner och vart i tåget. Förarhytterna
i tunnelbanansC20-tågär utförda i plast så en brand som uppkommermellan vagnarnakan bli
relativt omfattande.Utformningenav persontågföljer strikta regler för att reducerariskenför
omfattandebrändermed hänsyntill resenärernassäkerhet.Rutinenvid brand är ocksåatt
köra tåget till närmastestation så att resenärernaakanutrymma på ett säkertsätt.
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Skadeområdetvid brand i ett tunnelbanetågbedömsvara begränsat.Med hänsyntill det korta
avståndetmellan tunnelbananoch planområdetsnorra del bedömsen brand kunnainnebära
risk för brandspridningtill planområdet.
Olycksriskenbör därför studerasi en mer fördjupad riskanalysmed avseendepå påverkanpå
risknivåninom planområdet.

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

•

Olyckavid transport av farligt godspå E4/20Södertäljevägen
o Explosionmed massexplosiva
ämnen(klass1.1)
o Utsläppoch antändningav brännbargas(klass2.1)
o Utsläppav giftig gas(klass2.3)
o Olyckadär ämneur klass5 blandasmed brännbartämneoch orsakar
explosionsartatsjälvantändning(klass5)
Olyckavid tunnelbanansröda linje
o Urspårning
o Tågbrand
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Enfördjupad analysav ovan redovisadescenarierredovisasi avsnitt 5.
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I den fördjupadeanalysenkvantifierasfrekvensenför, samt konsekvensernaav, respektive
olycksrisk.Vilkenmetod som användsär beroendeav riskkällansegenskaper.
Beräkningarnaredovisasi sin helhet i bilagornaA och B.
Riskeravseendepersonsäkerhetpresenterasoch värderasi form av individriskoch
samhällsrisk.
Individriskär den risk som en enskildpersonutsätts för genomatt vistasi närhetenav en
riskkälla.Individriskenredovisassom platsspecifikindividrisk.Detta görsi form av
individriskkonturersom visarfrekvensenför att en fiktiv personpå ett visst avstånd
omkommertill följd av en exponeringfrån den studeraderiskkällan.
Individriskenberäknasinledningsvisför obebyggdmark där ingen hänsyntas till eventuell
konsekvensreducerande
effekt av exempelvisframförliggandebebyggelse(varkenbefintlig
eller planerad)och andra avskärmandebarriärer.
Med hänsyntill ovanståendeparametrarsinverkanpå framförallt konsekvensernaav
respektiveolycksriskbedömsdock dennarisknivåinte ge en rättvis bild av aktuella
förhållandeninom det studeradeområdet. Individriskenberäknasdärför ävenmed hänsyntill
planeradbebyggelsestruktur,där det beaktasatt den planeradebebyggelsenantingenhar en
reducerandeeller eskalerandeeffekt på skadeavståndoch sannolikhetatt omkomma.
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Samhällsriskär det riskmått som en riskkällautgör mot hela den omgivningsom utsätts för
risken.Frekvenserför olika händelservägssammanmed konsekvensernaav dessa.Detta
redovisassedani ett F/N-diagram(frequency/numberof fatality) där den kumulerade
frekvenserplottas mot konsekvenseri ett logaritmeratdiagram.Frekvenserutrycksi förväntat
antal olyckorper år (år-1) och konsekvenseri antal omkomna,då dessaenheter ger en
uppfattning om vilken risk samhälletutsätts för till följd av en riskkälla.
Liksomindividriskenberäknassamhällsriskenutifrån vissaförutsättningaroch antaganden
rörandebebyggelsestruktur,byggnadsutformning,topografi etc.
Acceptanskriteriernaför samhällsriskavser1 km2 med den tillkommandebebyggelsen
placeradi mittpunkt och beräknasmed frekvenserför 1 km järnvägrespektiveväg.
Samhällsrisken
beräknasdärmedför det studeradeområdet samt omgivandebebyggelse.
Konsekvensberäkningarna
avseendeantal omkomnakommer därför att omfatta bådedet
studeradeplanområdetsamt omgivandebebyggelse.
Konsekvenserna
kommer att beräknasför planerat utförandealternativmed aktuell
bebyggelseoch markanvändninginom det studeradeområdet.

För att avgöraom de beräknaderisknivåernaär acceptablaeller inte så jämförs de mot
angivnaacceptanskriterier.
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Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat eller uttryckt i
någon idag gällande lagstiftning. I publikationen Värdering av risk /11/ ges förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk vilka rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län
och som därför används i denna analys, se Tabell 5.1.
Tabell 5.1. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk.
Riskkriterier

Individrisk

Samhällsrisk för en väg/järnvägssträcka på 1 km

Övre gräns för område där risker under
vissa förutsättningar kan tolereras

10-5

F=10-4 per år för N=1 med
lutning på FN-kurva: -1

Övre gräns för områden där risker kan
anses vara små

10-7

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

Enligt Tabell 5.1 anges kriterierna 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.
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Området mellan kriterierna benämns ALARP (As Low As Reasonably Practicable). I detta
område ska man sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna för
åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som erhålls. För att
bedöma rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder bör man därför även beakta
begreppet tolerabel risk:
1. Till att börja med är det viktigt att beakta att omfattningen av riskreducerande
åtgärder normalt är beroende av den planerade verksamheten, d.v.s. acceptansnivån
varierar något mellan olika verksamheter. De undre av kriteriegränserna nyttjas
vanligtvis för bebyggelse där påverkan från externa risker (t.ex. förknippade med
transport av farligt gods etc.) ska vara låg. Detta gäller exempelvis för bostäder, hotell
och svårutrymda lokaler (sjukhus, skolor och personintensiva lokaler etc.). Jämfört
med bostäder bedöms ofta påverkan av externa risker vara något mer tolerabla för
t.ex. kontors- och vissa typer av restaurang- och butiksverksamheter. Orsaken till detta
är främst att dessa typer av verksamheter innebär att personer normalt är vakna, samt
att verksamheterna huvudsakligen nyttjas dagtid. För bebyggelse och utrymmen som
inte innebär stadigvarande vistelse, t.ex. parkeringsplatser samt gång- och cykelstråk,
accepteras normalt en risknivå som överstiger angivna riskkriterier.
2. Rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder beror även inom vilken del av ALARP
som risknivån ligger. Risker inom övre delarna av ALARP bör enbart tolereras om det
bedöms vara praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. För risker i de lägre
delarna av ALARP bör kraven på riskreduktion inte vara lika hårda, men möjliga
åtgärder ska dock fortfarande beaktas. I de flesta fall anses risknivån vara acceptabel
även om den hamnar inom ALARP-området, förutsatt att de åtgärder som bedöms
vara rimliga ur ett kostnads-/nyttoperspektiv vidtas.
3. Slutligen bör riskvärderingen beakta hur stor påverkan som den aktuella förändringen
har på den totala risknivån. Detta avser främst samhällsrisken där det studerade
planområdet normalt utgör en mycket liten del. Värderingen av samhällsrisk utgår
därför inte enbart från de angivna riskkriterierna utan även från en jämförelse mot
risknivån om den planerade ändringen inte genomförs.
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Det finns stora osäkerheternär det gäller indata och underlagi den här typen avanalyser.För
att hanteravissaav dessaosäkerhetergörsen känslighetsanalys
där indata varieraspå olika
sätt. Genomkänslighetsanalysen
skapasen så fullständigbild av risknivånsom möjligt.

Den platsspecifikaindividriskenredovisasi form av individriskprofilersom angerden
avståndsberoendefrekvensenför att en fiktiv personskaomkommatill följd av en negativ
exponeringfrån de studeraderiskkällorna.
Individriskenberäknassom den kumulativafrekvensenför att omkommapå ett specifikt
avståndfrån respektiveriskkälla.Detta innebäratt på en punkt t.ex. 100 meter från riskkällan
så är individriskendensammasom frekvensenför alla skadescenariermed ett skadeområde
> 100 meter.
Vid redovisningav individriskenär det ett par faktorer som behöverbeaktas,dels var en olycka
antasinträffa, delsskadeområdetsutbredning:
1. De konsekvensberäkningar
som redovisasi bilagaB visaratt andelenpersonerinom
skadeområdetsom bedömsomkomnaminskarmed avståndetfrån riskkällan.Detta
innebäräven att sannolikhetenför att den fiktiva personensom studerasvid beräkning
av individriskomkommerocksåminskarmed avståndetför respektiveskadescenario.
Med avseendepå respektiveskadescenarioreducerasdärför individriskenför olika
avståndsnivåerenligt konsekvensberäkningarna.
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2. De beräknadeskadeområdenför olycksscenarierna
skiljer sig i förhållandetill den
järnvägssträckasom studeras(1 000 m). Detta innebäratt det inte är givet att en
personsom befinner sig inom kritiskt områdei planområdetomkommerom en olycka
inträffar på den aktuellasträckan.För skadescenariermed mycket stort skadeområde
kan fallet vara det motsatta, d.v.s.personerinom planområdetkan omkommaäven
om olyckaninträffar utanför den studeradesträckan.
För att ta hänsyntill detta reducerasfrekvensenberoendepå skadeområdets
utbredning.Grovt antasatt ett scenariokan påverkaen så stor andel av den studerade
sträckansom scenariotsskadeområdei bådariktningar utgör. Exempelvisinnebär
detta för ett olycksscenariomed beräknatskadeområdeca 100 meter att frekvensen
multiplicerasmed 0,2 för en 1 km långjärnvägssträcka.
3. För vissaolycksscenarierförknippademed gaser(bådebrännbaraoch giftiga) blir
skadeområdetinte cirkulärt. Detta innebäri sin tur att det inte är givet att en person
som befinner sig inom det kritiska området omkommer.För dessascenarierreduceras
frekvensenytterligare med avseendepå gasplymensspridningsvinkel.
Nedanredovisasberäknaderisknivåer.Individriskenhar beräknatsutmed E4/20
Södertäljevägen.Samhällsrisken
beräknasför bådade studeraderiskkällorna.
Avståndeti figurernautgår från närmastevägkantrespektivespårmitt.
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Nedanredovisasden beräknaderisknivåninom områdenutmed E4/20Södertäljevägensamt
tunnelbanansröda linje. Individriskenpresenterasdels för oskyddadepersonerutomhusoch
delsför personerinomhus(se figur 5.1).
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Figur5.1. IndividriskutmedE4/20 Södertäljevägen.
(Observeraatt frekvensenredovisasmed logaritmiskskala.)

Samhällsrisknivån
presenterassom en F/N-kurva,vilket angerden kumulativafrekvensenför
N, eller fler än N, antal omkomnainom det studeradeområdet till följd av olyckavid de
aktuellariskkällorna.I bilagaB redovisasomfattningenav det studeradeområdet, vilket
omfattar både aktuellt planområdesamt omgivandebebyggelse.Samhällsrisken
beräknasför
planeradmarkanvändninginom det aktuellaområdet, vilken ocksåmotsvararnulägets
markanvändning.
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Det finns ett flertal olika parametrarsom påverkarsamhällsrisken,framförallt med avseende
på konsekvensernas
storlek vid händelseav en olycka.EnligtbilagaB har
konsekvensberäkningarna
genomförtskonservativtmed avseendepå den nya bebyggelsen:
-

Respektiveskadescenarioantasinträffa där det medför så stora konsekvensersom
möjligt för det aktuellaplanområdet,vilket innebärdär avståndetär som kortast
mellan riskkällanoch bebyggelseinom planområdet.Med hänsyntill
bebyggelsestruktureninom kringliggandeområdenutmed den studeradesträckan
(1 000 meter) bedömssannolikhetenför att de beräknadekonsekvensernaskulle
uppståoavsettvar på sträckansom olyckaninträffar vara låg.
Vid sammanställningenav samhällsriskenför de studeraderiskkällornaantasatt dessa
konsekvenserkan inträffa oavsett var på respektivespårsträckaoch vägsträckasom
olyckaninträffar. Detta är ett mycket konservativtantagandesom säkerställeratt
risknivånför det aktuellaplanområdetinte underskattasmed hänsyntill kringliggande
bebyggelse.

-

Skadeområdetför vissaskadescenarierförknippademed gasersamt urspårningblir
inte cirkulära.Konsekvensberäkningarna
för dessascenarierhar genomförtsför
förutsättningarsom medför så stora konsekvensersom möjligt för det aktuella
planområdet,d.v.s.skadeområdetär riktat mot planområdet.
Med hänsyntill bebyggelsestruktureninom kringliggandeområdenpå motstående
sidaom de studeraderiskkällornakan konsekvensernabli annorlundaom olyckan
riktas åt motsatt håll. Vid sammanställningenav samhällsriskenför de studerade
riskkällornaantasdockatt konsekvensernakan inträffa oavsettåt vilket håll som
olyckanriktas.

-

Vidareantasrespektiveskadescenariointräffa då personantaletinom det studerade
området är som störst, vilket innebärstörstamöjliga konsekvenser.

I figur 5.2 redovisasden beräknadesamhällsriskenutmed E4/20Södertäljevägensamt
tunnelbanan.Beräkningarnahar gjorts för en uppskattadframtida trafiksituation år 2040.
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Observeraatt beräkningarnaär genomfördaså att alla olyckorförväntasskepå körbanan
närmastplanområdet,dvs.att all trafik går på närmastekörbanan.Hälften av trafiken (och
olyckorna)skerpå den norra körbanansom ligger ytterligare 20 meter från planområdet.
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Figur5.2. F/N-kurvasom redovisarsamhällsrisknivånför planområdetoch dessnärmaste
omgivningmed avseendepå olycksriskerförknippademed studeraderiskkällor.
(Observeraatt frekvensoch konsekvensredovisasmed logaritmiskskala.)
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Avståndetmellan planområdetoch E4/E20Södertäljevägenär som minst ca 50 meter. Pådetta
avståndär individriskenlåg och liggerlängstner i ALARPbådeavseendeindividriskinomhus
och utomhus.Risknivåerinom ALARPskaman strävaefter att sänka.Det kan såledesföranleda
behovav säkerhetshöjandeåtgärder.Ett resonemangoch förslagpå åtgärderredovisasi
avsnitt 6.
Ingenberäkningav individriskenutmed tunnelbananhar gjorts. Detta beror bland annat på att
det inte finns statistiskt underlagoch modeller för att redovisariskenpå olika avstånd.Utifrån
beräkningaroch bedömningari bilagaA och B konstaterasatt individriskeninom planområdet
är mycketlåg. Ingenbedömsomkommainom planområdettill följd av urspårningeller brand.
Samhällsrikenutmed E4/E20Södertäljevägenär hög och tangerarden övre gränsenför när
risker ansesoacceptabla.Eftersomdetaljplaneninte medför någraförändringarinom området
redovisarsamhällsriskenrisknivåni området med prognostiseradtrafik 2040.Med avseende
på samhällsriskföreliggerdärför ett behov av åtgärderför att sänkarisknivån.Det är främst
olyckorsom leder till gasmolnsexplosion
som bidrar till den högarisknivån.
Påverkanpå risknivånfrån tunnelbananär mycket liten, framförallt med hänsyntill den låga
sannolikhetenför olyckshändelse.Behovoch omfattning av åtgärderutreds ändåi avsnitt 6.
I figur 5.3 redovisassamhällsriskenmed scenariotstor gasmolnsexplosion
borttaget. Åtgärder
som minimerarpåverkanfrån en gasmolnsexplosion
bör såledesundersökas.
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Figur5.3. Samhällsrisken
med scenariotstor gasmolnsexplosion
borttaget.
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Somindata i bedömningaroch beräkningarerfordrasvärdenpå eller information om bl.a.
utformning, olycksstatistik,väder,vind och hur olika ämnenbeter sig med mera. Underlaget
har i vissafall varit bristfälligt och antagandenhar varit nödvändigaför att kunnagenomföra
analysen.I dennaanalysär bedömningenatt det främst är följande beräkningar,antaganden
och förutsättningarsom är belagdamed osäkerheter:
•

Frekvensberäkningarna
har utförts med schablonmetoder.

•

Uppskattadmängdoch antal transporter med farligt godsförbi planområdetär
osäkertoch utgår från nationell statistik.

•

Val av olycksscenarier

•

Uppskattatpersonantal

För att ta hänsyntill de osäkerhetersom förenklingaroch antagandeninnebäranvändsöverlag
konservativauppskattningar.Sammantagetkan sägasatt de uppskattningaroch förenklingar
som görsvid beräkningav riskenmed stor sannolikhetger en överskattningav risknivån.
Utförda antagandeninnebäratt hänsyntas till ingåendeosäkerheteri analysen.
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Enligtgenomfördanalyskonstaterasatt risknivånutmed E4/E20Södertäljevägenär så hög att
det finns behov av riskreducerandeåtgärder.Beräkningarav samhällriskenvisaratt det är
scenariersom leder till gasmolnsexplosion
som utgör störst bidragtill risknivån.Även
beräkningav individriskenvisarett behov av att undersökamöjlighetenatt vidta
säkerhetshöjandeåtgärder.
Behovfinns ävenav att undersökamöjliga åtgärdermed hänsyntill urspårningoch brand i
tunnelbananävenom dessascenariermedför en mycket begränsadpåverkanpå risknivån.
I detta avsnitt redovisasen sammanställningoch en bedömningöver möjligaåtgärder.

Vid lokaliseringi ett utsatt område bör man alltid strävaefter att lokaliserabebyggelsenpå ett
tillräckligt stort avståndfrån eventuellastörningskällor.Länsstyrelsens
rekommenderade
skyddsavstånd(se1.5.1)bör användassom riktvärdenför placeringav verksamheter.I centrala
områdendär det är ont om mark kan detta dock vara svårt.
E4/E20Södertäljevägen
Ingenförändring planerasi bebyggelseninom planområdet.Avståndettill E4/E20
Södertäljevägenär som minst ca 50 meter, vilket innebärett avstegfrån Länsstyrelsens
rekommenderadeskyddsavståndpå 75 meter. Någonjusteringav placeringav bebyggelsenär
inte aktuell. Föratt hantera avstegetrekommenderasdärför att byggnadstekniskaåtgärder
undersöks.
Tunnelbanan
Det kortasteavståndetmellan spår och byggnadär 7-7,5 meter. Det finns inga
rekommenderadeskyddsavståndtill tunnelbanespår.Beräkningarnavisar att skadapå
byggnadentill följd av urspårningkan ske.Möjliga åtgärder bör därför undersökas.
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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 stadigvarandevistelse.
E4/E20Södertäljevägen
Områdenutomhusutgörs framförallt av skolgårdensom ligger skyddadbakomskolbyggnaden.
Avståndettill skolgårdenfrån vägenär som minst 95 meter. Ytterligareåtgärder är ej
nödvändigaatt vidta.
Tunnelbanan
Avståndmellan spår och ytor för vistelseutomhusinom planområdetär som minst ca 16
meter. Detta bedömsutifrån genomfördaberäkningarvara ett tillräckligt stort skyddsavstånd.
Ytterligareåtgärder eller skyddsavståndtill ytor utomhusinom planområdetär inte
nödvändigaatt vidta.
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Utrymningsstrateginför ny bebyggelsei anslutningtill riskkällankan behövautformas med
beaktandeav möjligaolyckor.Detta innebäratt utrymningsvägarskadimensionerasoch
utformas så att utrymning kan sketillfredställandeävenvid en olyckapå E4/E20
Södertäljevägeneller tunnelbanan.
E4/E20Södertäljevägenoch tunnelbanan
Byggnadenär utformad så att det finns utrymningsmöjligheti samtligaväderstreckvilket
möjliggör för utrymning bort bådefrån E4/E20Södertäljevägenoch tunnelbanan.Ytterligare
åtgärder avseendeutrymning bedömsinte vara nödvändiga.
Denuthyrbara delenhar dockenbart utrymningmot tunnelbanan.Det är viktigt att det från
samtligalokalerfinns möjlighet att ta sig ut i trygghet. Det innebäratt om det finns
utrymningsvägmot tunnelbananeller E4/E20Södertäljevägenså ska det ocksåfinnas
möjlighet att utrymma mot en annansida.

Enligtovan innebärdetaljplanenen bebyggelsestrukturinom planområdetsom innebäratt
Länsstyrelsens
rekommenderadeskyddsavståndmellan E4/E20Södertäljevägenoch
skolbyggnadenunderskrids.För att accepteradetta kan kompletterandebyggnadstekniska
åtgärderbehövavidtas.Åtgärderkan ocksåvara nödvändigamed hänsyntill närhetentill
tunnelbanan.Påverkanpå risknivånfrån dennaär dockmycket begränsad.
Nedanredovisasdiskussionerkring behovetav åtgärderutifrån respektiveolycksrisk:
För explosionerdär konsekvensernakan bli stora på stora avståndkan effekten mildrasgenom
att byggnadernakonstruerasmed hänsyntill högatryck. Exempelviskan man dimensionera
stommenför en ökad horisontallastsamt byggaen rasdämpandestomme.Detta ställer krav
på seghet/deformationsförmågai stommensamt att stommenklarar bortfall av delar av
bärningen.
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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.
Föratt kunnareducerakonsekvenserna
av en explosionutan byggnadstekniskaåtgärder krävs
stora skyddsavståndmellan bebyggelseoch riskkälla.Länsstyrelsens
rekommenderade
skyddsavståndbedömsinnebäraett begränsatskyddmot stora explosioner(> 1-2 ton
massexplosion).
Konsekvenserna
kan ävenreducerasgenomatt konstruerabyggnadernamed hänsyntill höga
infallandetryck. Exempelviskan man dimensionerastommenför en ökad horisontallastsamt
byggaen rasdämpandestomme.Detta ställer krav på seghet/ deformationsförmågai
stommensamt att stommenklarar bortfall av delar av bärningen.Att dimensionera
byggnadersstommarinnebärbland annat begränsningi byggmetodoch materialval för ny
bebyggelsesamt är osäkertom det ensgår att lösa i befintliga byggnader.Att enbart
dimensionerastommenmed hänsyntill explosioninnebärocksåen begränsadpåverkanpå
konsekvenserna
vid en explosioneftersomåtgärdentillåter att icke bärandeväggaroch
fasadelementfår gå sönder.Vid en explosionär det troligt att dessakommeratt skada
människorsomär inuti byggnadernaoch i anslutningtill dessautomhus.
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Ytterligaresäkerhetshöjandeåtgärder är att utföra fönster med härdat och/ellerlaminerat glas
alternativt trycktåligt glas.Detta förhindrar att människorinnanför fönster skadastill följd av
attglas trycksin i byggnadentill följd av tryckvågen.Att dimensionerafönster så att de tål
tryck kan innebärahöga kostnader.Fönstersom utförs med härdat och laminerat glas kostar
ungefärlika mycketsom vanligaglas och ger en vissskyddandeeffekt vid explosioner.
Andelentransportermed explosivämnenär mycketbegränsadeoch olyckamed dessaämnen
innebären begränsadpåverkanpå risknivån.Sannolikhetenför en större explosionbedöms
därför vara extremt låg, vilket delsberor på mycketbegränsadetransportmängderav explosiva
ämnenoch delsde hårda regler som gäller förtransporter av dessaämnen.
Ovanståendeåtgärdsförslagär mycketsvåraatt vidta i befintlig bebyggelseoch innebär
mycketstora kostnader.Med hänsyntill den mycketlåga påverkanpå risknivånbedömsdet
inte vara rimligt att vidta byggnadstekniskaåtgärder för explosionervid olyckamed klass1 och
5 inom aktuellt område.
Enligtgenomfördariskberäkningarså innebärolyckasom leder till stor gasmolnsexplosion
ett
betydandebidrag till samhällsriskeninom det studeradeområdet.Med hänsyntill detta
rekommenderasatt åtgärder vidtassom begränsarkonsekvenserna
av stor gasmolnsexplosion.
Föratt skyddamot skadorinomhusska därför glaspartieroch fönster i fasadsomvetter mot
E4/E20Södertäljevägenutgörasav glassom förhindrar omfattande splitterverkanvid stor
gasmolnsexplosion.
Dendynamiskalastenmot fasadsom vettermot vägenvid en stor
gasmolnsexplosion
på den aktuella sträckankan uppnåett övertryckpå upp till 2,5kPaoch en
impulstäthetpå ca 300 Pas(dynamisklast). Hänsynskatas till den dämpandeeffektenav
bullervalloch bullerplank.Grovt innebärkravet (utan hänsyntagen till den dämpandeeffekten
av bullervalloch plank) attfönster utförs i explosionsresistent
klassER1enligt EN13541upp till
50 meter och med härdadeoch lamineradeglas över 50 meter.
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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. fastighetsskötaregenomexempelvis
central nödavstängning

Åtgärdeninnebärnormalt en låg kostnadvid nyproduktionmen är svårareatt genomförai
befintlig bebyggelse.
I och med att ingen nyproduktiongenomförsär möjlighetenatt utforma ventilationenutifrån
eventuellariskermed gasutsläppbegränsad.Avståndettill friskluftsintag(placeradepå den
högstabyggnadsdelen)från E4/E20Södertäljevägenär ca60 meter.
Detaljplanenkommerenbartvara giltig underett begränsatantal år. Sannolikhetenför att en
stor gasolyckaskerunderdennaperiod är extremt låg.
Ombyggnadav ventilationssystemetbedömsinte vara motiveratmed hänsyntill att det
föranlederbehovav att byggaom befintligt ventilationssystemsamt den begränsadetiden för
verksamhetenpå platsen.
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För att minskasannolikhetenatt en brand på intilliggandeväg(olyckamed brännbargas) eller
tunnelbanansprider sig in i byggnadinom planområdetinnanmänniskori byggnadenhar
hunnit utrymma kan behovav åtgärderföreligga.Somett riktvärde bör brandspridning
begränsasi åtminstone30 minuter. Kravpå att förhindra brandspridninggäller normaltfasad,
fönster och glaspartier.Exempelviskan fönster utföras så att de är intakta och sitter kvar
under hela brandförloppetgenomatt användabrandklassade,härdadeeller lamineradeglas.
E4/E20Södertäljevägen
Enolyckamed brandfarligvätskapåverkarinte planområdetpå grund av det stora avståndet.
Enligtovan bedömsdockolyckamed brännbargas innebäraen relativt stor påverkanpå
risknivåninom det aktuellaplanområdet.Fasaderi byggnadenär utförda i betongelementoch
bedömsvara tillräckligt skyddmed hänsynriskenför brandspridning.Fönsteroch glaspartieri
den norra fasadenmot E4/E20Södertäljevägenrekommenderasatt utföras med hänsyntill
riskenför olyckamed brännbargas.Normalt rekommenderasbrandglas
i brandtekniskklass
EW30. Brandglasklarar dockinte tryck vidarebra, vilket innebären konfliktmed kravet på
åtgärd med hänsyntill tryck från en gasmolnsexplosion
(seavsnittet om explosion).Det
rekommenderasdärför att de trycktåliga glasenutförs så att de klarar en temperatur på 300°C
i 30 minuter.
Aktuellafönster får vara öppningsbaraom inte krav på brandglasställs enligt Boverkets
byggregler.
Tunnelbanan
Sannolikhetenför att en fullt utveckladbrand inträffar i höjd med planområdetärextremt låg.
Påverkanpå risknivånfrån scenariotär mycketbegränsaddå både frekvensenav scenariotär
låg och ingen människabedömsomkommainom planområdet.Nyttan av att införa brandglas
bedömsvara mycketbegränsadoch är inte motiverat med hänsyntill den begränsade
riskreducerandeeffekten.
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Ett urspårattåg kan enligt bilagaB orsakaskadapå byggnadsdelarnärmastspåret(inom ca 8,5
meter). EnligtbilagaA är sannolikhetenför att ett urspårattåg hamnarutanför spårområdet
extremt låg.
Vid en urspårningkommerhjulen att ”hoppa av” rälen och gräva ner sig i makadammetsom
byggerupp spåret.Stödmurensöverkantsom ligger ca 30-40cm över makadammetkommer
dämpafarten på ett urspårattåg. Hastighetenvid urspårningsögonblicket
är maximalt
50km/tim. Om tåget hamnarutanför spårområdetkommerdet att åka ner på gång-och
cykelvägenvilket ytterligare kommeratt dämpahastigheten.Observerasbör att ingen
urspårningdär tåget har lämnat spårområdethar skett under de 70 år som tunnelbananhar
varit i drift i Sverige.
Någonåtgärd för att ytterligare hantera riskenbedömsinte nödvändigutifrån ovanstående
resonemang.
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För att hantera identifieraderisker och sänkarisknivåni området rekommenderasatt
nedanståendeåtgärdervidtas.
E4/E20Södertäljevägen
-

-

Det skafinnasmöjlighet att utrymma mot en sidasom inte vetter mot E4/E20
Södertäljevägen.
Fönsteroch glaspartieri fasadmot E4/E20Södertäljevägenskautformas för att
förhindra splitterverkanvid explosionmed karakteristiskatryck och impulstäthet
motsvarandestor gasmolnsexplosion
50 m från fasaden.Aktuellafönster får vara
öppningsbara.
Fönsteroch glaspartieri fasadmot vägeninom 50 meter utförs så att de klarar en
temperatur på 300°Cunder ca 30 minuter.

Tunnelbanan
-

Det skafinnasmöjlighet att utrymma mot en sidasom inte vetter mot tunnelbanan.

De åtgärdersom redovisasovan bedömsha följande effekt inom planområdet:
-

Begränsningav sannolikhetenför att personerutsätts för en förhöjd risknivåunder
längretidsperiodergenomatt tillgodoseskyddsavståndtill bebyggelsesamt områden
med stadigvarandevistelseutomhus.

-

Ökat skyddmot olyckor som leder till gasmolnsexplosion
genomåtgärderi fönster.
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Åtgärdernaspåverkanär dock liten eftersom planområdetsinverkanpå risknivånär begränsad
och endastutgör en mycketliten andelav det områdesom påverkas.Någonredovisningav
risknivånmed åtgärdergörsdärför inte. Åtgärdernabedömstrots detta rimliga med hänsyntill
kostnad/nytta.
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Utifrån genomfördanalyskonstaterasatt risknivånutmed E4/E20Södertäljevägenär hög och
att riskreducerandeåtgärderär nödvändiga.Störstbidragtill risknivånhar scenariersom leder
till gasmolnsexplosion.
Tunnelbanansbidragtill risknivånär mycket begränsad.
Genomförandetav aktuell detaljplanpåverkarinte risknivåni området eftersom verksamheten
finns på platsenidag.Planprocessen
innebärdock en möjlighet att byggain skyddi viss
utsträckningvarför risknivåninom området kommer att bli något lägrejämfört med nuläget.
Ett förslagpå åtgärdersom bedömsrelevantaatt genomföraredovisasi avsnitt 6.3. Observera
att detta utgör ett förslagoch att det är upp till kommunenatt vägaolika intressenmot
varandraoch ta beslut om vilka åtgärdersom skavidtas.
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Brandskyddslagets
bedömningär att detaljplanenkan genomförasenligt studerat förslagom
föreslagnaåtgärdervidtas.
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BILAGAA –Frekvensberäkningar
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BILAGAB –Konsekvensberäkningar

/1/

Riktlinjer för planläggningintill vägaroch järnvägardär det transporterasfarligt gods,
Fakta2016:4,LänsstyrelsenStockholm,2016-04-11

/2/

Startpromemoriaför planläggningav fastighetenBarnfröken1 i stadsdelenFruängen,
Tjänsteutlåtande,Dnr 2019-07290,2019-05-19

/3/

För väg:ADR-S
2019–Myndigheten för samhällsskyddoch beredskapsföreskrifter om
transport av farligt godspå vägoch i terräng, MSBFS2018:5,2018Förjärnväg:

/4/

Årsmedelsdygnstrafik
från stickprovoch helårsmätning,i form av tabeller, med hjälp
av klickbarkarta, Statistikfrån Trafikverketshemsidawww.trafikverket.se

/5/

Kv PuckenVästertorp–Trafikbullerutredning,Structor,granskningsversion
2017-09-01

/6/

01FS2014:12–Länsstyrelsensi Stockholmslän sammanställningöver vägaroch vissa
lokalatrafikföreskrifter inom Stockholmslän; (dnr 2581-1962-2014),mars2014

/7/

Analyserav transporter med farligt gods,mätningarutförda i Stockholmunder maj och
oktober 2015,WSP,2016-0427

/8/

Statistikrapporterfrån Trafikanalys:Lastbilstrafik2014(Rapportnr.2015:21),
Lastbilstrafik2015(Rapportnr.2016:27),Lastbilstrafik2016 (Rapportnr.2017:14),
Lastbilstrafik2017(Rapportnr.2018:13),Lastbilstrafik2018 (Rapportnr.2019:13)

/9/

Kartläggningav farligt godstransporterseptember2006,StatensRäddningsverket,
2007(www.msb.se)

/10/

Information från HansHöwits,säkerhetsstrategpå Trafikförvaltningeni Region
Stockholm,2019-09-06
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Värderingav risk, Statensräddningsverk,Det NorskeVeritas,1997
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BilagaA - Frekvensberäkningar
Uppdragsnamn
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RKL

2019-10-04 LSS

2019-09-16

I dennabilagaberäknasfrekvensenför de olycksrisker(skadescenarier)
som bedömtskunna
påverkarisknivånför ny bebyggelseinom studeradeområden.
Beräkningarnabeaktarföljande olycksrisker:
E4/E20Södertäljevägen
•

Olyckamed farligt gods

-

Explosionvid transport av massexplosivtämne(klass1.1.)

-

Utsläppoch antändningav brännbargas(klass2.1)

-

Utsläppav giftig gas(klass2.3)

-

Explosionsartatbrandförloppvid utsläppav oxiderandeämne(klass5.1) eller
organiskaperoxider(klass5.2)
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Tunnelbanan
•

Urspårning

•

Brand

Det studeradeplanområdetliggerutmed E4/E20Södertäljevägenlängsca 40 meter. Påden
aktuellasträckanutgörs vägenav fyra filer i södergåenderiktning samt tre filer och en bussfili
norrgåenderiktning.
Tillåtenmaxhastighetär 80 km/h.

Stockholm • Falun • Gävle • Karlstad • Malmö

•

Örebro

•

Östersund

Box9196 Långholmsgatan27 10 tr 102 73 Stockholm 08-588188 00 brandskyddslaget.se
info@brandskyddslaget.seOrg nr: 556634-0278 InneharF-skattebevis

Enligtunderlagfrån trafikbullerutredningenför ett annat planområdei närområdetvar
årsmedeldygnstrafiken
på den aktuellavägsträckanca 125 000 fordon per dygn summerati
bådakörriktningar2016/1/. Andelentung trafik utgjorde då ca 8 % av det totala trafikflödet.
Enprognoshar i bullerutredningengjorts för trafikflödet 2040.Den innebärett totalt
trafikflöde på aktuell vägsträckapå 176 200 fordon per dygn.Andelentung trafik är 9 %.
Prognosenhar genomförtsutifrån TrafikverketsEVA-metod.
E4/E20Södertäljevägenutgör en rekommenderadprimär transportledför farligt gods.
De primäravägarnabildar stommeni det rekommenderadevägnätetoch skaanvändasför
genomfartstransporter.Normalt finns inga restriktioner kring vilka farligt godsklassersom är
tillåtna att transporteraspå vägen.Frekvensberäkningarna
kommer att utgå från nationell
statistik där antalet transporter samt fördelningenmellan olika klasserpå den aktuellavägen
uppskattasutifrån den genomsnittligaandelenav tung trafik i Sverigesom transporterarfarligt
gods.
Information har hämtatsfrån Trafikanalys(tidigare SIKA)som bland annat ansvararför statistik
inom området vägtrafik.Utifrån statistik över antal transporter per farligt godsklassunder
perioden2014-2018/2/ uppskattasdet totala antalet farlig godstransporterrespektiveantalet
transporter av respektivefarligt godsklasspå den aktuellasträckan.
Enligtstatistikenför den studeradeperiodenutgör farligt godstransporteri genomsnittca
1,5 % av det totala antalet lastbilstransporter.För den aktuellavägenmotsvarardetta ca
59 000 transporter med farligt godsper år i nulägetoch ca 93 000 transporter med farligt gods
per år 2040.I tabell A.1 redovisasfördelningenpå respektivefarligt godsklass.
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TabellA. 1. Antal transporterav farligt godsper år på E4/E20Södertäljevägen.
Klass

Andel

1. Explosivaämnenoch föremål
2. Gaser
3. Brandfarligavätskor
4. Brandfarligafasta ämnen
5. Oxiderandeämnen,organiska
peroxider
6. Giftiga ämnen
7. Radioaktivaämnen
8. Frätandeämnen
9. Övrigafarliga ämnenoch
föremål
Totalt

1,3%
21,7%
49,9%
2,0%
2,6%

/1/
/2/

6,5%
0,0%
10,8%
5,1%

Uppskattat antal farligt godstransporter
2040
Idag
547
866
9 258
14 646
21 272
33 653
862
1 364
1 116
2 757
0
4 618

1 765
4 361
0
7 306

2 179
42 609

3 447
67 408

Kv PuckenVästertorp–Trafikbullerutredning,Structor,granskningsversion
2017-09-01
Statistikrapporterfrån Trafikanalys:Lastbilstrafik2014 (Rapportnr.2015:21),Lastbilstrafik2015(Rapportnr.
2016:27),Lastbilstrafik2016 (Rapportnr.2017:14),Lastbilstrafik2017(Rapportnr.2018:13),Lastbilstrafik2018
(Rapportnr.2019:13)
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I detta avsnitt beräknasfrekvensenför trafikolyckapå den aktuellavägsträckandär denna
passerarplanområdet.Avsnittet behandlarförst skadescenariottrafikolycka,där resultatet
sedannyttjas för frekvensberäkningarför scenarierförknippademed transporter av farligt
gods.Frekvensberäkningarna
utförs utifrån den metodik som presenterasi MSB:srapport
”Farligt gods–riskbedömningvid transport” /3/.
Beräkningarnautgår från den indata som redovisasi avsnitt 2.1 avseendefaktorerna:
•

Antal fordonkm –aktuell sträckax antal fordon

•

Vägstandard

•

Hastighetsbegränsning

Vid beräkningav frekvensenför en trafikolyckapå den aktuellavägsträckananvändsschablonolyckskvotför aktuell vägstandardoch hastighetsbegränsning
vilket ger en olyckskvotpå 0,6
6
trafikolyckorper 10 fordonskilometer/3/.
Vid beräkningav antal förväntadefordonsolyckoranvändsföljande ekvation:

Där det totala trafikarbetet per år beräknasenligt följande:

Frekvensenför trafikolyckahar beräknatsutifrån ovanståendeindata och sammanställsi Tabell
A. 2. Frekvensenberäknasför total trafik respektivegodstrafikpå en 1 km vägsträckai
anslutningtill det aktuellaområdet.
TabellA. 2. Beräknadfrekvensför trafikolycka.Dagenstrafik.
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Scenario
Trafikolyckatotalt

Olycksfrekvens(per år)
2040
idag
38,6
27,8

Enfordonsbrandkan antingenuppståtill följd av en trafikolyckaeller till följd av fordonsfel.
Det statistiskaunderlagsom skaanvändasför beräkningav frekvensenför fordonsbrandgår
dock inte att dela upp avseendedessatvå scenarier.Detta beror på att underlagetutgör
antalet fordonsbränderi Sverigevid polisrapporteradevägtrafikolyckoroch huruvida
trafikolyckanstartadesom en fordonsbrandeller om brandenuppkomtill följd av trafikolyckan
går ej att urskilja.

/3/

Farligtgods–riskbedömningvid transport,RäddningsverketKarlstad,1996
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Under åren 1994-1999rapporteradesårligeni genomsnitt64,7 fordonsbränderi Sverigevid
polisrapporteradevägtrafikolyckortill Vägverketsinformationssystemför trafiksäkerhet(VITS)
/4/. Undermotsvarandeår rapporteradesca 15 700 trafikolyckormed personskadaper år /5/.
Utifrån detta så uppskattassannolikhetenför brand i fordon vid olyckatill ca 0,4 % (64,7/
15 700).Detta bedömsvara ett konservativtantagandedå de polisrapporteradeolyckorna
med personskadorinte utgör samtligaolyckor som kan leda till fordonsbrand.
Den förväntadefrekvensenför en trafikolyckadär farligt godstransportär inblandadberäknas
utifrån följande ekvation/3/:

där
X=
delat

Andelentransporter skyltademed farligt gods(antal farligt godstransporter
med totalt antal fordon)

Y=

Andelensingelolyckorpå vägdelen(antaget30 % för aktuell vägsträcka/3/)

Vid frekvensberäkningenantasdet att sannolikhetenför trafikolyckaär oberoendeav vilken
last som ryms i lastbilen,d.v.s.sannolikhetenför att en farligt godstransportär inblandadär
direkt koppladtill hur stor andel av det totala antalet transporter som rymmer farligt gods.
Fördelningenav olyckormellan de olika klassernaantasvara densammasom andelenav
respektiveklass.
I tabell A.3 redovisasden förväntadefrekvensenför trafikolyckamed farligt gods.
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TabellA. 3. Beräknadolycksfrekvensper farligt godsklasspå studeradvägsträcka.
Olyckamed farligt godstransport(per år)
2040
Idag

Scenario

Andel

klass1

1,3%

5,6E-04

8,8E-04

Klass2

21,7%

9,4E-03

1,5E-02

klass3
klass4
klass5
klass6
klass7
klass8
klass9
Totalt

49,9%
2,0%
2,6%
6,5%
0,0%
10,8%
5,1%

2,2E-02
8,8E-04
1,1E-03
2,8E-03
0,0E+00
4,7E-03
2,2E-03
4,3E-02

3,4E-02
1,4E-03
1,8E-03
4,4E-03
0,0E+00
7,4E-03
3,5E-03
6,9E-02

/4/

Vägverketsinformationssystemför trafiksäkerhet(VITS),uppgifter erhållnaavArne Land,StatensVäg-och
Transportforskningsinstitut2003-05-27

/5/

Vägtrafikskador2004,Statensinstitut för kommunikationsanalys
(SIKA),Rapport2005:14,2005
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Explosivaämnenoch föremål är uppdeladi flera olika undergrupper(riskgrupper)utifrån risk
för bl.a. brand, massexplosion,splitter och kaststycken.EnligtADR-Sär det enbart ämnenur
klass1.1 som innebärrisk för massexplosionsom påverkarså gott som hela lastenpraktiskt
taget samtidigt/6/. Med avseendepå olycksriskersom kan påverkapersonsäkerheteninom
det aktuellaplanområdetbedömsdet enbart vara en explosionmed ämnenur riskgrupp1.1
som är aktuellaatt studera.Det antasdockkonservativtatt alla transporter med klass1 utgörs
av riskgrupp1.1.
Konsekvenserna
av en massexplosionär kraftigt beroendeav mängdensom exploderar,vilket i
sin tur beror av hur mycketexplosivämnesom transporteras.EnligtADR-Sär det tillåtet att
transporteramassexplosiva
ämneni så stora mängdersom 16 ton vid transorter i EX/IIIfordon. Hur stor andel av transporternasom rymmer maxmängdär dock oklart.
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Transportmängdenoch antalet transporter av massexplosivaämnenhar uppskattatsutifrån en
separatutredningsom upprättadesinom projektet med överdäckningenav Norra
Stationsområdet/7/. Dennakartläggningbeaktaruppgifter från bl.a. Räddningsverket(numera
MSB),Polisensamt transportörer i Stockholmslän.
•

Enligtuppgifter från MSButgörs ca 80-90% av transporter med explosivämnenav
ämnenur klass1.1. Klass1.3 och 1.4 står för ca 5-10 % och övrigaklassertransporteras
i stort sett inte alls. I de fortsatta beräkningarnaantasdet konservativtatt samtliga
transporter rymmer klass1.1.

•

Enligtuppgifter från MSButgör enbart 0,5 % av transporternamed klass1.1 i
Stockholmsregionen
s.k.transittransporter(genomfart)medanresterandetransporter
till avnämareinom länet. Transittransporternarymmer troligtvis maximala
transportmängder,d.v.s.16 ton massexplosivämnen
per transport. Resterande
transporter transporterastill avnämareinom länet och rymmer troligtvis mindre
mängderexplosivämnen.

•

Utifrån de uppgifter som erhållitsi kartläggningensom utförts i projektet Norra
Stationsområdethar följande fördelningantagitsmellan olika transportmängderpå
E4/E20Södertäljevägen:
o

< 500 kg/transport:

ca 85 %

o

500 –2 000 kg /transport:

ca 10 %

o

> 2 000 kg / transport:

ca 5 %

o

16 000 kg / transport:

ca 0,3 %

/6/

ADR-S–Statensräddningsverksföreskrifter om transport av farligt godspå vägoch i terräng,MSBFS2012:6,
Myndighetenför Samhällsskydd
och Beredskap,2012

/7/

Samrådsunderlag
avseendeomledningsvägnätför explosivaADR-Stransporter –Intunnling av Norra Station,
WSP,2008-11-14
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Vid en olycka med transport av ämnen ur riskgrupp 1.1. kan en massexplosion uppstå antingen
till följd av stora påkänningar eller till följd av brand som sprids till lasten. Ämnen ur riskgrupp
1.1 får enbart transporteras i fordon som uppfyller krav för s.k. EX/II- eller EX/III-fordon, vilket
innebär krav på utförandet av elektronik, bromsar och förebyggande åtgärder mot
brandrisker/8, 6/. Det finns även regler för förpackning etc. Detta bedöms medföra en mycket
låg sannolikhet för detonation:
•

Sannolikheten för att fordon inblandat i trafikolycka ska börja brinna uppskattas enligt
tidigare till ca 0,4 % (se avsnitt 0). Krav på utförandet av EX/II- och EX/III-fordon
innebär att sannolikheten för brandspridning till det explosiva ämnet bedöms vara låg.
Sannolikheten för detonation (och mycket grovt massexplosion) till följd av
fordonsbrand som sprider sig till lasten uppskattas grovt till 50 %.

•

Sannolikheten för detonation till följd av stora påkänningar vid trafikolycka uppskattas
vara mycket låg. Det finns idag ingen känd forskning kring hur stor kraft som behövs
för att initiera detonation av det fraktade godset vid en trafikolycka. Med hänsyn till
kraven på transportfordon för massexplosivämnen som bl.a. avser utformning som
innebär att energin vid en kollision ska tas upp av olika energiabsorberande zoner så
bedöms sannolikheten för att en trafikolycka innebär så omfattande krafter på lasten
att det leder till detonation inte vara större än sannolikheten för att ett fordon börjar
brinna vid en trafikolycka, d.v.s. 0,4 %.
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Figur A.1 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med transport av
explosiva ämnen som redovisar de förutsättningar som krävs för att en massexplosion ska
antas inträffa. Beräkningsresultaten redovisas i tabell A.4.

/8/

Konsekvenser vid explosioner – kompendium framtaget i samband med FOAs kurs explosivämneskunskap,
FOA, Rickard Forsén 1999-09-03 (Bearbetat av Stefan Olsson 2001-09-16)
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FigurA. 1. Händelseträdolyckamed transport av explosivaämnen(klass1).
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TabellA. 4. Beräknadefrekvenserför skadescenarier
vid transport av explosivaämnen.
Scenario
Trafikolyckamed explosivämne(klass1)
Explosionmed massexplosiva
ämnen(klass1.1)
< 500 kg
- P.g.a.fordonsbrand
- P.g.a.starka påkänningar
- Totalt
500-2000kg
- P.g.a.fordonsbrand
- P.g.a.starka påkänningar
- Totalt
2000-4000kg
- P.g.a.fordonsbrand
- P.g.a.starka påkänningar
- Totalt
16000kg
- P.g.a.fordonsbrand
- P.g.a.starka påkänningar
- Totalt

Frekvens(per år)
Idag
2040
5,6E-04 8,8E-04

1,9E-07
1,9E-06
2,1E-06

3,0E-07
3,0E-06
3,3E-06

2,2E-08
2,2E-07
2,4E-07

3,5E-08
3,5E-07
3,9E-07

1,1E-08
1,1E-07
1,2E-07

1,8E-08
1,8E-07
1,9E-07

6,7E-10
6,7E-09
7,3E-09

1,1E-09
1,1E-08
1,2E-08
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Gaser(klass2) delasin i följande undergrupper:
•

brännbaragaser(klass2.1)

•

icke giftiga och icke brännbaragaser(klass2.2)

•

giftiga icke brännbaragaser(klass2.3).

Studeradstatistik från Trafikanalys/2/ redovisarej fördelningenmellan undergrupperna.I
MSB:skartläggningfrån septembermånad2006redovisasdäremot klass2 uppdeladi de tre
undergrupperna/9/. Enligtdennakartläggningbestården största andelen(71 %)av icke giftiga
och icke brännbaragaser(klass2.2) på E4/E20,ca 30 % utgjordesav brännbaragaser(klass
2.1). Giftigagaser(klass2.3) transporterasi < 1 % av transporternamed gaser.Denna
fördelninggäller relativt generelltför vägari Stockholmsregionen.
I de fortsatta beräkningarna
så kommer dennafördelningför att antasför gastransporternapå det studeradevägavsnittet.
Gaserur klass2.2 utgör sådanagasersom normalt inte orsakarpersonskadorvid utsläppmer
än i det direkta närområdet.Därför beaktasinte transporter av dessagaservidare i
riskanalysen.
Det antasgrovt att samtligagastransporterpå den aktuellavägsträckanutgörs av tankbilar.
Aktuell vägstandardoch hastighetsbegränsning
innebäratt sannolikhetenför läckagetill följd
av en trafikolyckamed farligt godstransportantasvara 13 % (Indexför farligt godsolyckor)/3/.
Gasertransporterasdocki regel under tryck i tankar med större tjocklek, vilket innebärhögre
tålighet. Erfarenheterfrån utländskastudier visarpå att sannolikhetenför utsläppav det
transporteradegodsetdå sänkstill 1/30 /3/. Sannolikhetenför läckageav gasblir då 13 % 1/30
= 0,4 %.
Givetläckageantasfördelningenmellan olika läckagestorlekartill följande i enlighetmed /3/:
•

Litet läckage:

62,5 %

•

Medelstort läckage:

20,8 %

•

Stort läckage:

16,7 %
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För brännbara gaserkan tre scenarierantasuppståberoendepå typen av antändning:
•

Jetflamma:omedelbarantändningav läckandegasunder tryck

•

Gasmolnsexplosion:
fördröjd antändningav gassom hunnit spridasoch därmedej är
under tryck

•

BLEVE:
BoilingLiquidExpandingVapourExplosionkan uppkommaom tank utan
fungerandesäkerhetsventilutsätts för en utbredd brand under en längretid

Beroendepå utsläppsstorlekenvarierarsannolikhetenför direkt respektivefördröjd
antändning.För utsläppvid trafikolyckafinns fördelningsstatistik/10/:

/9/

Kartläggningav farligt godspå vägunder septembermånad2006,Räddningsverket2007 (www.msb.se)

/10/

Riskanalysisof the transportationof dangerousgoodsby road and rail, Purdy,Grant,Journalof Hazardous
materials,33 1993
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Litet utsläpp

Medelstort utsläpp

Stort utsläpp

• omedelbarantändning(jetflamma):

10 %

15 %

20 %

• fördröjd antändning
(gasmolnsexplosion):

50 %

65 %

80 %

• ingen antändning:

40 %

20 %

0%

EnBLEVEantaskunnauppståi en oskadadtank utan fungerandesäkerhetsventilantingenom
en medelstoreller stor jetflamma från intilliggandeskadadtank är riktad direkt mot tanken
eller om trafikolyckanleder till fordonsbrandsom är så omfattande att större delar av den
oskadadetanken påverkasunder en längretid. Vid fördröjd antändningav den brännbara
gasenantasgasmolnetdriva ivägmed vindenoch därför inte påverkaintilliggandetankar vid
antändning.Sannolikhetenför att förhållandenakring något av ovanståendescenarierär
sådanaatt en BLEVEuppstårbedömsdockvara mycketlåg, uppskattningsvismindre än 0,5 %
för respektivescenario.
För giftiga gaserstuderasföljande scenarierberoendeav läckagestorlek:litet, medelstort och
stort.
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FigurA.2 redovisarett händelseträdöver följdscenariervid en olyckamed transport av gaser.
Beräkningsresultaten
redovisasi tabell A.5.

FigurA. 2. Händelseträdolyckamed transport av gas(klass2).
Överst:Klass2.1. Brännbargas
Underst:Klass2.3. Giftig gas
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TabellA. 5. Beräknadefrekvenserför skadescenarier
vid transport av gaser.
Frekvens(per år)
2040
Idag
9,4E-03 1,5E-02

Scenario
Trafikolyckamed gas
Olyckamed klass2.1
Liten jetflamma
Liten gasmolnsexplosion
Medelstorjetflamma
Medelstorgasmolnsexplosion
Stor jetflamma
Stor gasmolnsexplosion
BLEVE
- P.g.a.jetflamma riktad mot oskadadtank
- P.g.a.fordonsbrandunder oskadadtank
- Totalt

6,5E-03
1,8E-06
8,8E-06
8,8E-07
3,8E-06
9,4E-07
3,8E-06

4,3E-03
1,2E-06
5,9E-06
5,8E-07
2,5E-06
6,2E-07
2,5E-06

9,1E-09
1,3E-07
1,4E-07

6,1E-09
8,6E-08
9,2E-08

Olyckamed klass2.3
Litet utsläppgiftig gas
Medelstort utsläpp giftig gas
Stort utsläppgiftig gas

1,9E-05
5,1E-08
1,7E-08
1,4E-08

1,5E-04
4,0E-07
1,3E-07
1,1E-07
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Oxiderandeämnen(klass5.1) och organiskaperoxider(klass5.2) brukar vanligtvisinte leda till
personskador.Vissaämnenkan dock, om de kommer i kontakt med brännbart,organiskt
material (t ex bensin,motorolja etc.), leda till självantändningoch kraftiga explosionsförlopp.
De ämneninom klassensom bedömskunnaleda till kraftiga brand- och explosionsförloppär i
huvudsakej stabiliseradeväteperoxideroch vattenlösningarav väteperoxidermed över 60 %
väteperoxidsamt organiskaperoxider.Vattenlösningarav väteperoxidermed mindre än 60 %
väteperoxidbedömsdäremot inte kunnaleda till explosion.För att stabiliseradet oxiderande
ämnet blandasofta en stabilisator,flegmatiseringsmedel,in för att minska
reaktionsbenägenheten.
EnligtADR-S/6/ är det inte tillåtet att transporteraej stabiliserade(d.v.s.utan
flegmatiseringsmedel)
väteperoxidereller vattenlösningarmed över 60 % väteperoxidpå väg.
Det är inte heller tillåtet att transporteraammoniumnitratmed mer än 0,2 % brännbara
ämnen(inklusivealla organiskaämnensom kolekvivalent),utom när det utgör beståndsdeli
ett ämneeller föremål i klass1 (explosivaämnen).
Det antasgrovt att 50 % av den totala mängdenklass5 som transporteraspå vägenutgör
ämnensom kan självantändaexplosionsartatvid kontakt med organisktmaterial.Oxiderande
ämnenoch organiskaperoxidertransporterasi tunnväggigavagnaroch sannolikhetenför
läckageär då 13 % /3/. Sannolikhetenför att det utläcktaämnet skakommai kontakt med
brännbart material bedömsvara relativt hög (antaget50 %).Ovanståenderesonemangkring
förbud och stabiliseringinnebärdock att sannolikhetenför ett explosionsartatbrandförlopp
bedömsvara lägreän 1 %. Detta antagandegäller bådeför oxiderandeämnenoch organiska
peroxider.
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FigurA.3 redovisarett händelseträdöver följdscenariervid en olyckamed transport av
oxiderandeämnenoch organiskaperoxider.Frekvensenför olika utsläppsscenarierhar
beräknatsför respektiveindata och redovisasi tabell A.6.

FigurA.3. Händelseträdolyckamed transport av oxiderandeämnenoch organiskaperoxider(klass5).

TabellA.6. Beräknadefrekvenserför skadescenarier
vid transport av oxiderandeämnenoch organiska
peroxider.
Scenario
Trafikolyckamed oxiderandeämne (klass5)
Explosionsartatbrandförloppvid självantändning
Totalt
- P.g.a.fordonsbrand
- P.g.a.föroreningav brännbart material

Frekvens[per år]
Idag
År 2040
1,1E-03 1,8E-03
7,6E-07
2,3E-08
7,4E-07

1,2E-06
3,6E-08
1,2E-06

Påtunnelbanespårenförekommerenligt tidigare enbart persontrafik.Olyckshändelse
som kan
påverkaplanområdetutgörs därför av att ett urspårattåg lämnarspårområdetoch kolliderar
med människoreller byggnadereller att ett tåg börjar brinna.
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Det kortaste avståndetmellannärmastespåroch byggnadinom planområdetär 7-7,5 meter.

Tunnelbananståg bestårav lite äldre tågset(Cx)samt nyaretågset(C20).De äldre vagnarnaär
sammankoppladetill åttavagnstågdär varje vagnär 17,6 meter lång.De nya vagnarnaär 46,5
meter långaoch är sammankoppladetill två- eller trevagnståg.
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Spåret ligger i en svag sväng med stor radie där planområdet ligger i innerkurva. Tågen håller
låg hastighet på grund av stationen ca 55 meter söder om planområdet. Maximal hastighet är
50 km/tim /11/. Förbi området består banan av dubbelspår vilket minskar sannolikheten för
kollision. Utmed planområdet finns ett par växlar, norr och söder om planområdet finns
ytterligare växlar.
Norr om planområdet går tunnelbanan på bro över E4/E20 Södertäljevägen. Över bron är
banan försedd med urspårningsräler. Förbi planområdet finns dock inga urspårningsräler.
Enligt SL:s säkerhetsstrateg har ingen urspårning inträffat i tunnelbanan där tåget har lämnat
spårområdet sedan tunnelbanetrafiken startades på 1950-talet /12/. Sedan 1999 samlas
statistik över olika händelser in. Under den perioden registrerades 21 urspårningar i
tunnelbanan, samtliga inträffade i mycket låg fart och merparten var med spårgående
arbetsfordon nattetid. Det har även hänt att tunnelbanetåg har spårat ur i samband med
växling på depåer. Detta har då skett i mycket låg hastighet (5 km/tim).
Tågvikten i tunnelbanetågen är lägre än för gods- och persontåg som trafikerar vanliga
järnvägssträckor. Ett urspårat tåg bedöms därför inte hamna lika långt från spåret samt
medföra mindre påverkan vid en eventuell kollision än för motsvarande händelse på ”vanliga”
järnvägssträckor.
Tunnelbanespåren ligger ca 5-6 meter över marknivån inom planområdet, vilket innebär att en
urspårad vagn kan förväntas hamna längre från spårområdet än om marknivån hade varit plan,
förutsatt att tåget hamnar utanför spårområdet.
En urspårning kan medföra att en eller flera spårvagnar hamnar en bit från spåret.
Urspårningen kan leda till skador inom kringliggande område. Huruvida personer skadas eller
ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter urspårning. Skadeavståndet är bl.a.
beroende på spårvagnens hastighet vid urspårningstillfället samt omgivningens utformning.
Frekvensberäkningarna för urspårning utförs utifrån den metodik som redovisas i Structures
built over railway lines – Construction requirements in the track zone /13/ avseende beräkning
av följande faktorer:
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1. Frekvensen för urspårning i anslutning till bebyggelsen (F1) beräknas med följande
ekvation:

där
er = urspårningsfrekvens per tågkm för persontåg
d = den längsta sträcka som den urspårade vagnen kan gå längs med spåret, vilket
beräknas som V2/80, där V är tågets hastighet vid urspårningstillfället
Zd = antal tåg per dygn

/11/

Muntlig information från SL på möte

/12/

Information från Hans Höwits, säkerhetsstrateg på Trafikförvaltningen i Region Stockholm, 2019-09-06

/13/

Structures built over railway lines – Construction requirements in the track zone
(UIC Code 777-2 R), International Union of Railways, 2nd edition September 2002
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Hastighetsbegränsningen på aktuell sträcka är 50 km/tim vilket ger att d maximalt kan bli
ca 30 meter.
Utifrån statistik från Trafikanalys över bantrafikskador /14/ respektive bantrafik /15/ under
åren 2009-2018 så görs en grov bedömning av urspårningsfrekvensen för tunnelbanan (se
tabell A.7)
Tabell A.7. Uppskattning av urspårningsfrekvens i tunnelbanan utifrån svensk statistik.

Antal urspårningar i snitt under
perioden 2009-2018

0,6 urspårningar/år

Antal tågkm 2017

13 111 000

Uppskattad urspårningsfrekvens

4,6·10-8
urspårningar/tågkm

Under ett vardagsdygn passerar 156 tunnelbanetåg på sträckan i vardera riktningen, av dessa
passerar ca 90 under tider när det kan finnas elever och personal i skolan (07.30-19.00).

2. Sannolikheten att urspårat tåg kolliderar med byggnad (P2) är beroende av tågets
hastighet vid urspårningstillfället samt avståndet mellan spår och byggnad. Sannolikheten
beräknas med följande ekvation:

där
d = se ovan
b = det maximala vinkelräta avståndet (m) från spåret som vagnen kan hamna, vilket
beräknas som V0,55
a = vinkelrätt avstånd (m) mellan spårmitt och byggnad
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c = det, längs spåret, parallella avståndet inom vilket byggnad löper risk att träffas av
urspårad vagn på ett avstånd a, vilket beräknas med ekvationen:

Frekvensen för urspårning beräknas för 90 tunnelbanevagnar per dygn enligt förutsättningarna
ovan och innebär 4,7·10-5 urspårningar per år och km utmed planområdet. Det innebär ungefär
en urspårning på 20 000 år . I tabell A.8 redovisas urspårningsfrekvens (F1) samt sannolikhet
(P2) och frekvens (F2) för att en urspårad vagn kolliderar med byggnad. Samtliga dessa faktorer
är enligt ovan beroende av tågets hastighet vid urspårningstillfället. Hastighetsbegränsningen
på den aktuella sträckan är 50 km/h. Med den hastigheten blir b=8,6 meter. Avståndet (a)
mellan byggnad och spår är som minst 7 meter.

/14/

Bantrafikskador 2018 (Statistikrapport 2019:16), Trafikanalys

/15/

Bantrafik 2018 (Statistikrapport 2018:17), Trafikanalys
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TabellA.8. Beräknadfrekvensför att urspåradvagn kolliderarmed byggnadvid hastigheten50 km/tim.
a (avstånd i meter
från spåret)

c

P2

Frekvens kollision (F1 x P2)

0

31

50,0%

1,1E-04

1

28

34,5%

7,9E-05

2

24

22,6%

5,2E-05

3

20

13,8%

3,2E-05

4

17

7,6%

1,8E-05

5

13

3,7%

8,4E-06

6

9

1,4%

3,2E-06

7

6

0,3%

7,4E-07

8

2

0,0%

3,9E-08

9

0

0,0%

0,0E+00

10

0

0,0%

0,0E+00

11

0

0,0%

0,0E+00

12

0

0,0%

0,0E+00

13

0

0,0%

0,0E+00

14

0

0,0%

0,0E+00

15

0

0,0%

0,0E+00

Enligttabell A.8 är det potentiella konsekvensområdet
vid en urspårningberoendeav vagnens
hastighetvid urspårningsögonblicket.
Vid maximalhastighet50 km/h kan urspårningenleda till
konsekvenserinom maximalt7-8 meter från spåret.Sannolikhetenför att spårvagnenhamnar
så långt från spåret är dockmycket låg,se tabell A.8. Skadeavståndet
minskarkraftigt med en
minskadhastighet.Det kortaste avståndmellan byggnadinom planområdetoch närmastespår
är 7-7,5 meter. Det kortasteavståndettill områdeutomhusinom planområdetoch närmaste
spårär 16 meter.
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Beräkningarnai tabell A.8 förutsätter dockatt urspårningsker på plan mark.
Urspårningsavståndet
kan förväntasbli längrevid urspårningfrån vall. Avståndettill stödmur
mot gång-och cykelvägenär ca 2-2,5meter. Sannoliktstopparbåde stödmur och gång-och
cykelvägupp det urspåradetågetsframfart.
I /13/ redovisasävenekvationför beräkningav Sannolikhetenatt byggnadkollapsartill följd
av kollision. Dennaekvationförutsätter att en urspårningendastriskeraratt leda till
byggnadskollaps
om tåget har en hastighetsom överstiger60 km/h vid urspårnignstillfället.
Ekvationenär baseradpå järnvägsvagnarmed avseendepå vikt m.m. och bedömsinte vara
applicerbarpå tunnelbana(lättare konstruktioner).Troligtvisskulledet krävasen ännu högre
hastighetför byggnadskollaps
vid urspårningav en tunnelbanevagn.Med hänsyntill vagnens
vikt bedömsdockkollisionskraftenvara så stor att lokalabyggnadsskador
kan inträffa inom det
maximalaskadeavståndet(b). För riskberäkningarnabedömsdet därför vara tillräckligt att
beräknasannolikhetenatt en spårvagnkolliderarmed byggnad.
I underredettill en tunnelbanevagnsitter ett flertal olika komponenteroch systemsom kan
orsakarökutvecklingeller brand. Orsakernatill bränderär bland annat tekniskafel som t.ex. el, motor- eller bromsfel.Bränderkan ocksåstarta inne i vagnen,till följd av t.ex. elfel. Inne i
vagnenkan ävenanlagdabränder varaen möjlig brandorsak.
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Med hänsyn till resenärernas säkerhet så följer utformningen av tunnelbanevagnar strikta
regler för att reducera risken för omfattande bränder. Reglerna omfattar brandkrav som syftar
till att förhindra både antändning och brandspridning i spårvagnen. Detta innebär att
sannolikheten för en fullt utvecklad brand är mycket låg.
Enligt information från SL /16/ finns inget statistiskt underlag när det gäller brand. Den
rapportering som görs skiljer dessutom inte mellan en fimp i en papperskorg eller en fullt
utvecklad brand. Enligt SL har det endast inträffat en brand i tåg med öppen låga. Den
inträffade 2005 i Rinkeby mitt under morgonrusningen och orsakades av ett elfel. Vagnen blev
utbränd och 12 människor i tåget rökskadades. Ingen vidare brandspridning till stationen
(under mark) inträffade. Ungefär en gång per år inträffar någon form av brand i tunnelbanan.
Merparten av bränderna utgörs av brand i el- eller värmekablar i spåranläggningen.
I tidigare utredningar avseende tunnelbanan har en fullt utvecklad tunnelbanevagnsbrand
bedömts kunna uppnå en maximal brandeffekt på ca 15 MW. Den maximala brandeffekten
baseras på fullskaleförsöken från EUREKA. Detta motsvarar ungefär brand i en buss /17/.
Sannolikheten för en tågbrand på den aktuella sträckan bedöms vara mycket låg. Det rör sig
om en begränsad sträcka (ca 40 meter) där ett brinnande tåg ska stå för att bebyggelsen inom
planområdet ska riskera att påverkas. Riktlinjerna vid brand i tåg är att köra till närmaste
station och där utrymma tåget, vilket ytterligare minskar sannolikheten för att ett brinnande
tåg blir stående i höjd med planområdet, särskilt då stationen ligger så nära.
Enligt tidigare finns det inte någon samlad statistik över bränder i tunnelbanan i Stockholm.
Frekvensen för brand uppskattas därför grovt utifrån statistik för brand i järnvägsfordon. Enligt
statistik från Trafikverket under åren 1997-2006 /18/avseende olyckskvoten för tågbrand
respektive urspårning så bedöms olyckskvoten för tågbrand vara i genomsnitt ca 90 % av
olyckskvoten för urspårning. Enligt tidigare antaganden skulle detta innebära ca 0,9·10-8 per
tågkm.
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För en 1 km lång sträcka av tunnelbanans röda linje vid Fruängen skulle dessa värden innebära
1,4·10-3 tågbrand per år.
Det är dock en mycket begränsad andel av bränderna som blir så omfattande att de påverkar
kringliggande områden. Statistiken i /18/ bygger på alla anmälda tågbränder, vilket även
inkluderar rökutveckling. Givet ”brand” enligt dessa förutsättningar bedöms sannolikheten för
en utvecklad brand som sprids inom vagnen vara låg. Sannolikheten för att förhållandena är
sådana att branden leder till en fullt utvecklad brand som motsvarar det dimensionerande
brandscenariot enligt ovan bedöms vara mycket låg, uppskattningsvis < 5 % av alla bränder i
tunnelbanevagn.
För en 1 km lång sträcka av tunnelbanans röda linje vid Fruängen så uppskattas frekvensen för
en fullt utvecklad brand i tunnelbanevagn konservativt till 6,8·10-5 per år.

/16/

Information från Hans Höwits, säkerhetsstrateg på Trafikförvaltningen i Region Stockholm, 2019-09-12

/17/

Fire and Smoke Control in Road Tunnels, PIARC Committee of Road Tunnels, 1999

/18/

Statistik över olyckor på statens spåranläggningar år 2006, Banverket 2006
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BilagaB - Konsekvensberäkningar
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I dennabilagaberäknaskonsekvensenför de olycksrisker(skadescenarier)
som bedömtskunna
påverkarisknivånför ny bebyggelseinom studeradeområden.
Beräkningarnabeaktarföljande olycksrisker:
E4/E20Södertäljevägen
•

Olyckamed farligt gods

-

Explosionvid transport av massexplosivtämne(klass1.1.)

-

Utsläppoch antändningav brännbargas(klass2.1)

-

Utsläppav giftig gas(klass2.3)

-

Explosionsartatbrandförloppvid utsläppav oxiderandeämne(klass5.1) eller
organiskaperoxider(klass5.2)
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Tunnelbanan
•

Urspårning

•

Brand

Konsekvenserna
för skadescenarierna
beräknasalternativt bedömsmed simuleringsprogram,
handberäkningarsamt litteraturstudier.
I riskanalysenanvändsriskmåttenindividriskoch samhällsrisk. Med hänsyntill detta består
konsekvensberäkningarna
av beräkningav skadeavstånd/-område
respektive
beräkning/bedömningav antal omkomnatill följd av respektiveolycksrisk.
Analysenomfattar ett planområdebelägetöster om tunnelbanansröda linje mellan Västertorp
och Fruängen.Inom planområdetfinns idagen skola.Planensyftar till att fastställa
verksamheten,dvs.ingen förändringkommer att skeinom planområdet.
Norr om planområdetliggerE4/20Södertäljevägen.
I figur B.1 redovisasavståndmellan verksamheteninom planområdetoch omgivande
riskkällor.

Stockholm • Falun • Gävle • Karlstad • Malmö

•

Örebro

•

Östersund

Box9196 Långholmsgatan27 10 tr 102 73 Stockholm 08-588188 00 brandskyddslaget.se
info@brandskyddslaget.seOrg nr: 556634-0278 InneharF-skattebevis

E4/E20 Södertäljevägen
50 m

47 m

7,5 m

16 m

Barnfröken 1
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32 m

18 m

Figur B.1. Avstånd mellan skola och identifierade riskkällor.

Platsen för en olycka väljs därför där den är som mest ogynnsam, dvs. där en olycka bedöms få
mest omfattande skador. Valda olycksplatser redovisas i figur B.2. Kortaste avstånd till
bebyggelse från vald olycksplats är 50 meter (byggnad inom planområdet).
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300 meter

FigurB.2.Planområdetför Barnfröken1 (rödmarkerat)inklusiveomgivningarnaoch ungefärligtområde
inom vilket konsekvenserna
vid en olyckapå E4/E20Södertäljevägenkommeratt studeras.
Konsekvenserna
vid en olyckapå tunnelbananär endastlokala och påverkarenbart området närmast
olycksplatsen.
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För att kunnafå en uppfattning om hur stora konsekvensernablir för respektiveskadescenario
kommer följande förutsättningaroch antagandenatt gällai beräkningarna:
•

Det områdesom kommer att studerasomfattar bådeaktuellt planområdesamt
omgivandeområdendär mer än lokal skadepåverkankan förväntas.Konsekvenserna
kommer att beräknasför alternativet med en genomförddetaljplan(vilket i detta fall
motsvararnuläget).

•

Frekvensberäkningarna
i bilagaA omfattar en 1 km långsträcka,men
konsekvensberäkningarna
kommer att avgränsastill att studeraen respektive
olycksscenariodär det innebärså stora konsekvensersom möjligt för det studerade
planområdet,vilket innebärmitt för planområdet.

Konsekvensberäkningarna
utgår från verksamheteninom planområdeti enlighetmed
beskrivningi huvudrapporten,vilket bland annat innebärmaximaltca 400 eleveroch 50
personalsom vistasinom planområdetdagtid.
Somunderlagtill de fortsatta beräkningarnahar antagandeom antal personerinom området
samt en uppskattningav byggnadsytorsamt ytor utomhusvarit nödvändiga.
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Bebyggelseni omgivningenbestår till stor del av flerfamiljsbostadshus,men ävenav kontor,
verksamheter,idrott och infrastruktur. I figur B.3redovisasöversiktligtomgivandebebyggelse
inom möjligt påverkansområde(sefigur B.2).Enstor del av omgivandeyta upptasav
infrastruktur och grönyta.

Bostäder
Bostäder

Idrott

Verksamheter
Bostäder

Bostäder

Bostäder

Bostäder
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FigurB.3.Verksamheteri omgivningen.

För att kunnabedömahur stort antal personersom befinner sig inom skadeområdeför
respektiveskadescenarioså görsgrovauppskattningarinom det studeradeområdet.
Personantaletinom det studeradeområdet uppskattasgrovt utifrån följande förutsättningar:
1.

Genomsnittligpersontäthetinom flerbostadshusuppskattasgrovt till
ca 0,033personerper m2 BTA(1 personper 30 m2).

2.

Verksamheterantasha en persontäthetpå 0,05 personerper m2 (1 personper
20 m2).

3.

Genomsnittligpersontäthetutomhusuppskattasgrovt till
ca 0,005personerper m2 (50 personper hektar).

4.

Persontätheteninom omgivandebebyggelsebedömsvara som störst kvällar,nätter
morgnaroch helger.Persontätheteninom planområdetär som störst dagtid.
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Konsekvensberäkningarna
utförs dockkonservativtför ett scenariodär maximalt
personantalförväntasinom området, d.v.s.”beläggningen”ansättstill 100 %.
För de olyckorsom har en ”riktad” påverkan,dvs.inte en cirkulärutbredning,har påverkan
antagitsskemot det områdesom skaexploateras.Detta val baseraspå att bebyggelseninom
det området är som mest tät, vilket innebäratt en olyckafår som störst konsekvenser.

EnligtbilagaA begränsasden detaljeraderiskanalysentill att studeraexplosionmed ämnenur
riskgrupp1.1 då det endastbedömsvara dessaolycksriskersom kan påverka
personsäkerheteninom utredningsområdet.Konsekvensberäkningarna
omfattar fyra
skadescenarierutifrån den uppdelningsom redovisasi bilagaA:
•

500 kg (transportermed < 500 kg)

•

2000kg (transportermed 500-2000kg)

•

4000kg (transportermed > 2000 kg)

•

16000kg (transportermed 16000kg)
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Konsekvensberäkningarna
följer den metodik som angesi FOA:skurskompendium
Konsekvenser
vid explosioner/1/. Riskenför att byggnadsdelareller hela byggnaderrasartill
följd av en explosionberor på huruvidaexplosionensmaximalaövertryck(P+) och impulstäthet
(I+) överstigeren byggnadsdelskaraktäristiskatryck (PC) och impuls (IC). För att byggnadsdelen
ej skarasaså skaföljande ekvationuppfyllas:

Konsekvensberäkningarna
utgår från beräkningarav maximaltövertryck(P+), impulstäthet (I+)
samt varaktighet(t +) för de studeradeexplosionsscenarierna.
I FigurB. 4 och FigurB. redovisas
beräkningaravseendetryck respektiveimpulstäthet som en funktion av avståndetfrån
explosionen.Respektiveexplosionsscenario
förutsätts inträffa på eller nära marken,vilket för
en detonation av X kg motsvararen detonation av 1,8·Xkg i fri luft. För byggnaderbeaktas
tryck och impulstäthetsom har beräknatsmed avseendepå ett vinkelrätt tryckinfall. Det
reflekterandetrycket innebärhögre infallandetryck och impulstäthet.
Då människorär relativt småbedömsinget reflekterandetryck uppståvilket innebäratt man
vid bedömningav skadeområdetför konsekvenserutomhusstuderarstrykandetryck (180°).
Explosionensvaraktighett + beräknasgrovt enligt följande ekvationoch blir sammaoavsett
infallandevinkel /1/:

/1/

Konsekvenservid explosioner–kompendium framtaget i sambandmed FOAskurs explosivämneskunskap,
FOA,RickardForsén1999-09-03(Bearbetatav StefanOlsson2001-09-16)
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t+ =

2 I+
P+

Övertryck - vinkelrätt infall

100000

Övertryck (kPa)

10000

1000

100

10

1
0

20

40

60

80

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500

Avstånd (m)
< 500 kg

500-2000 kg

> 2000 kg

16000 kg (max)

Figur B. 4. Max övertryck som funktion av avståndet från explosion vid detonation av trotyl på
eller nära mark vid vinkelrätt infall. Impulstäthet - vinkelrätt infall
50

Impulstäthet (kPas)
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Figur B.5. Impulstäthet som funktion av avståndet från explosion vid detonation av trotyl på
eller nära mark vid vinkelrätt infall.
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Inomhus:Enligtovan beror konsekvensernainomhuspå explosionensmaximalaövertryck(P+)
och impulstäthet (I+) i förhållandetill byggnadsdelarnas
karaktäristiskatryck (PC) och impuls
(IC), se ekvationeni avsnitt 2.1.1.I tabell B.1 angeskarakteristiskatryck (PC) respektive
impulstäthet (IC) för olika byggnadsdelarberoendepå byggnadsstrategioch bärighet /1/.
TabellB. 1. Karakteristiskatryck (PC) respektiveimpuls(IC) för olika byggnadsdelar.
Byggnadsdel
Bärandekonstruktioner
Stommei platsgjutenbetong
- Bärandeytterväggarav 20 cm betong (och invändiga
pelare)
- Bärandetvärväggaroch utfackadelängsgående
ytterväggar
Stommei monteradbetong
- Pelar/balk-stomme
- Bärandeväggari elementhus
Icke bärandekonstruktioner
- Lätta utfackningsväggar
(plåtkassetter)i pelarhus
- Medeltungautfackningsväggar
(regelstomme&
fasadtegelskal)

PC (kPa)

IC (kPas)

200

2,5

200

2,5

200
200

3,1
3,1

5

0,5

5

1,0

De infallandetryck som redovisasi FigurB. 4 gäller för en punkt (byggnadeller människa)som
är helt oskyddadmot riskkällan.Den första byggnadenreducerarmed stor sannolikhetdet
infallandetrycket mot bakomliggandebyggnaderrelativt mycket.Det uppskattasgrovt att den
första byggnadenmedför att trycket och impulstäthetenmot nästföljandebyggnadreduceras
med ca 75 % i förhållandetill vad som angesi FigurB. 4 respektiveFigurB.5.Detta beaktasi de
fortsatta konsekvensberäkningarna
avseendeskadeområdenoch uppskattatantal omkomna.
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Sannolikhetenför att omkommainomhusär beroendeav antalet våningsplani byggnadenoch
ökar med ökandevåningsantal.I konsekvensberäkningarna
kommer det uppskattasgrovt att
ca 80 % av personersom vistasinom totalkollapsadebyggnadsdelaromkommer.Inom
byggnadsdelarsom endastrasarlokalt antasca 15 % omkomma.
Utomhus:Enmänniskatål tryck relativt bra och riskerari huvudsakatt förolyckasp.g.a.
kringflygandeföremål eller att de trillar omkull av tryckvågen.Med avseendepå tryck så går
gränsenför dödligaskadorvid /2/:
•

1 % omkomna

180 kPa

•

90 % omkomna

300 kPa

•

10 % omkomna

210 kPa

•

99 % omkomna

350 kPa

•

50 % omkomna

260 kPa

Sannolikhetenför att omkommautomhusbedömsvara beroendeav explosionslastens
storlek.
För de beräknadeskadeavstånden
som redovisasi avsnitt 1 uppskattasinnebäraföljande
sannolikhetför att omkomma:

/2/

Vådautsläppav brandfarligaoch giftiga gaseroch vätskor–metoder för bedömningav risker,FOA,
september1997
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•

< 500 kg:

10 %

•

> 2 000 kg:

50 %

•

500-2000 kg:

25 %

•

> 4 000 kg:

100 %

Utifrån beräkningarnaav övertryck,impulstäthet och varaktighetbedömshuruvidaolika
byggnadsdelarrasareller ej, som funktion av avståndet.Dennabedömninghar resulterat i
skadeavståndför respektiveskadescenario.I tabell B.2redovisasskadeavstånden
för
respektiveskadescenario.
TabellB. 2. Beräknadekonsekvenser–skadeområden,för skadescenariervid transport av explosiva
ämnen.

Skadescenario

< 500 kg massexplosion

500–2000 kg massexplosion

2 000-4000 kg massexplosion
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> 4000 kg massexplosion

Skadeavstånd
(meter)

Sannolikhetatt
omkomma
Oskyddad
bebyggelse

Skyddadbebyggelse

80 % inomhus

20

10

15 % inomhus

70

30

10 % utomhus

20

10

80 % inomhus

40

20

15 % inomhus

200

60

25 % utomhus

30

20

80 % inomhus

50

30

15 % inomhus

200

80

50 % utomhus

50

40

80 % inomhus

80

50

15 % inomhus

300

150

100 % utomhus

70

50

I tabell B.3redovisasuppskattatantal omkomna(utifrån förutsättningarnai avsnitt 1) inom det
studeradeområdet med ny bebyggelseinom planområdet.
TabellB. 3. Beräknadekonsekvenser–antal omkomna,för skadescenarier
vid transport av explosiva
ämnen.
Skadescenario
< 500 kg massexplosion

Inomhus

Utomhus

Totalt

0

0

0

500–2000 kg massexplosion

14

1

15

2 000-4000 kg massexplosion

80

9

89

> 4000 kg massexplosion

139

32

171
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För brännbara gaserkan tre scenarierantasuppståberoendepå typen av antändning:
•

Jetflamma:omedelbarantändningav läckandegasunder tryck

•

Gasmolnsexplosion:
fördröjd antändningav gassom hunnit spridasoch därmedej är
under tryck

•

BLEVE:
BoilingLiquidExpandingVapourExplosionkan uppkommaom tank utan
fungerandesäkerhetsventilutsätts för en utbredd brand under en längretid.

För ovanståendeskadescenarierhar utsläppssimuleringargjorts med simuleringsprogrammet
Gasolför att avgörastorlekenpå de områdeninom vilka personerkan förväntasomkomma.
Utsläppssimuleringarna
har utförts för tankbil med ca 25 ton tryckkondenseradgas.Det antas
grovt att samtligatransporter innehållertryckkondenseradgasol.I tabell B.4 redovisasden
indata som angesi Gasolmed avseendepå tankutformning,väderetc.
TabellB. 4. Indata till Gasolför simuleringav skadeområdenvid jetflamma och gasmoln.
Faktor

Tankbil
15°C

Lagringstemperatur
Lagringstryck

7 bar övertryckvid 15°C

Tankdiameter

2,0 m

Tanklängd

18 m

Tankfyllnadsgrad

80 %
50 000 kg

Tankenstomma vikt
Designtryck

15 bar övertryck

Bristningstryck

4 x designtrycket

Luftryck

760 mmHg
15°C,50 % relativ fuktighet,
dag och klart
Mångaträd, häckaroch
enstakahus
(tätortsförhållanden)
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Väder
Omgivning

Skadescenarierna
jetflamma respektivegasmolnsexplosion
har simuleratsför följande
utsläppsstorlekar/3/:

/3/

•

Litet utsläpp:

0,09 kg/s

•

Medelstort utsläpp:

0,9 kg/s

•

Stort utsläpp:

17,8 kg/s

Farligtgods–riskbedömningvid transport, RäddningsverketKarlstad,1996
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Skadeområdena
för jetflamma och gasmolnsexplosion
beror utöver utsläppsstorleken,ävenpå
om läckagetutgörs av gasfas,vätskefaseller i gasfasnära vätskeytan.I beräkningarnaantas
det konservativtatt utsläppetsker nära vätskeytandå detta leder till de största
skadeområdena.
Skadeområdena
för gasmolnsexplosion
är dessutomberoendeav vindstyrkan,där
skadeområdetblir större ju lägrevindstyrka.Ävenhär antasdet konservativten relativt låg
vindstyrka,ca 3 m/s.
Sannolikhetenför att omkommaär bl.a. beroendeav den infallandevärmestrålningen.Hur
hög värmestrålningen personklarar utan att erhållaskadorberor bl.a. på dessvaraktighet.
Detsammagällermed avseendepå hur hög strålningsom krävsför att antändaolika
byggnadsmaterial.Julängrestrålningspåverkan,
ju högre sannolikhetför skada.
När det gällergasmolnsexplosion
kan människorskadastill följd av värmestrålning.Skadorpå
byggnaderbegränsasdockgenerellttill ytliga skadorävenom småsprickorhar uppträtt i
metallkonstruktioner/4/. Enligtsammakälla kan 50 % av fönstren inom skadeområdetskadas
vid ett övertryck på 50 mbar eller mer. Övertrycketi sig bedömssåledesinte medföra skador
på människorinomhus.Skadortill följd av hög värmestrålninggenomfönster kan dock inte
uteslutas.
Utomhus:I tabell B.5redovisasskadeområdendär värmestrålningenär så omfattandeatt det
kan leda till 2:a-3:egradensbrännskada.Enligt/2/ är sannolikhetenatt omkommavid 2:a
gradensbrännskadorca 15 %. Det uppskattasgrovt att motsvarandeför de som får 2a-3:e
gradensbrännskadaär ca 50 %.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-10-04, Dnr 2019-07290

Inomhus:Sannolikhetenför att personersom befinner sig inomhusomkommerbedöms
utifrån den strålningsnivåsom uppskattasvara kritisk med avseendepå brandspridningin i
byggnaden.Det uppskattasgrovt att skadeområdetför brandspridningtill byggnadför de
studeradescenariernamotsvararskadeområdetdär värmestrålningenär så omfattande att det
kan leda till 2:a gradensbrännskada.Dockbedömsdet inte vara troligt att samtligapersoner
som befinner sig i en utsatt byggnadomkommertill följd av att en utvändigbrand spridsin i
byggnaden.Mycket grovt uppskattasdet att 5 % av de personersom befinner sig inomhus
inom det områdedär värmestrålningenkan leda till 2:a gradensbrännskadaomkommer.
I tabell B.5 redovisasskadeavståndenför respektiveskadescenario.För jetflamma och
brinnandegasmolnblir inte skadeområdetcirkulärt runt olycksplatsenutan mer plymformat,
varför dessbredder ävenpresenteras.
Bebyggelseoch topografi minskarskadeområdetsutbredninggenomatt dämpaeffekten av
påverkan.Detta framgårocksåav tabell B.5.

/4/

Transportationof DangerousGoods,methodsand tools for reducingthe risksof accidentsand
terrorist attack, NATOSciencefor Peaceand Securityseries–C: EnvironmentalSecurity,2010
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Tabell B. 5. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av brännbara
gaser.

Skadescenario

Liten jetflamma

Liten gasmolnsexplosion

Medelstor jetflamma

Medelstor gasmolnsexplosion

Stor jetflamma

Stor gasmolnsexplosion

Sannolikhet att
omkomma

5 % inomhus

Oskyddad bebyggelse

Skyddad bebyggelse

bredd

längd

bredd

längd

6

5

6

2,5

2

5

2

2,5

15

15

15

7,5

50

70

50

35

60

55

60

27,5

215

185

215

92,5

440

220

440

110

50 % utomhus
5 % inomhus
50 % utomhus
5 % inomhus
50 % utomhus
5 % inomhus
50 % utomhus
5 % inomhus
50 % utomhus
5 % inomhus
50 % utomhus
5 % inomhus

BLEVE

Skadeavstånd
(meter)

50 % utomhus
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I tabell B.6 redovisas uppskattat antal omkomna (utifrån förutsättningarna i avsnitt 1) inom det
studerade området med ny bebyggelse inom planområdet.
Tabell B. 6. Beräknade konsekvenser – antal omkomna, för skadescenarier vid transport av brännbara
gaser.
Skadescenario

Inomhus

Utomhus

Totalt

Liten jetflamma

0

0

0

Liten gasmolnsexplosion

0

0

0

Medelstor jetflamma

0

0

0

Medelstor gasmolnsexplosion

0

8

8

Stor jetflamma

0

6

6

Stor gasmolnsexplosion

43

25

68

BLEVE

43

27

70
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Den icke brännbaramen giftiga gasenantasbeståav tryckkondenseradammoniak,som är en
av de giftigastegasernasom transporterasi större tankar på vägarnai Sverige.Giftigaregaser,
som t.ex. klor transporterasnormalt i begränsademängderpå väg,medande större
transporternagår på järnväg.Beräkningarhar ävenutförts för svaveldioxidsom förväntasbli
allt vanligarevid farligt godstransporterpå väg.
Med simuleringsprogrammetSpridningi Luft 1.2 beräknasstorlekenpå det områdedär
koncentrationenammoniakrespektivesvaveldioxidantasvara dödlig (inomhusoch utomhus).
Utsläppssimuleringarna
har utförts för tankbil rymmandesca 24 ton ammoniak respektive24
ton svaveldioxid.I tabell B.7redovisasden indata som angesi Spridningi Luft 1.2med
avseendepå tankutformning,omgivningsstrukturoch väderetc.
TabellB. 7. Indata till Spridningi Luft 1.2för simuleringav skadeområdenvid utsläppav giftig gas.
Faktor
Tankbil
Kemikalie
Ammoniak
Svaveldioxid
Emballage
Tankbil(24 ton)
Tankbil(24 ton)
Bebyggelse
Tät skog/ stad ( = 1,0)
Tät skog/ stad ( = 1,0)
Lagringstemperatur
15°C
15°C
Väder
15°C,vår, dag och klart
15°C,vår, dag och klart

Följande,i Spridningi Luft 1.2 fördefinierade,utsläppsscenarierhar simuleratsför utsläppav
giftig gas:
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•
•
•

Litet utsläpp(packningsläckage):
Medelstort utsläpp(brott på rör):
Stort utsläpp(stor punktering):

Ammoniak
0,34 kg/s
10 kg/s
85 kg/s

Svaveldioxid
0,27 kg/s
4,6 kg/s
67 kg/s

Gasernasspridningberor bland annat på vindstyrka,bebyggelseoch tid på dygnet.Spridningi
Luft 1.2 genererarspridningskurvoroch uppskattningarav hur stor andel av befolkningeninom
området som förväntasomkomma.Dennaandel avtar med avståndetbådei längdmed och
vinkelrätt mot gasmolnetsriktning. Skadeområdena
för ett utsläppav giftig gasblir större ju
lägrevindstyrkanär. I simuleringarnaantasdärför vindstyrkanvara relativt låg,ca 3 m/s.
Skadeområdetinomhusär dessutomberoendeav på vilken nivå som ventilationsintagär
placerade.Det antasatt ventilationsintagenär placeradeca 3 meter över vägen.
Vid simuleringav gasutsläppmed Spridningi Luft 1.2 erhållsspridningskurvorsamt
uppskattningarpå hur stor andelav befolkningeni området som förväntasomkomma
beroendepå avståndettill utsläppskällan.Andelenavtar med avståndetbådei längdsamt
vinkelrätt mot utsläppetsriktning.
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I tabell B.8redovisasskadeavståndenför respektiveskadescenario.Skadeavstånden
utgör en
sammanvägningav respektiveskadescenariomed ammoniakrespektivesvaveldioxid,där
avståndensom redovisasutgör de största enligt simuleringarna.
Bebyggelseoch topografi minskarskadeområdetsutbredninggenomatt dämpaeffekten av
påverkan.Detta framgårocksåav tabell B.8.
TabellB. 8. Beräknadekonsekvenser–skadeområden,för skadescenariervid transport av giftiga gaser.
Skadeavstånd(meter)
Skadescenario

Sannolikhet
att
omkomma

Oskyddadbebyggelse
Inomhus

Litet utsläpp
(packningsläckage)
Medelstort
utsläpp
(brott på rör)
Stort utsläpp
(stor punktering)

Skyddadbebyggelse

Utomhus

Inomhus

Utomhus

bredd

längd

bredd

längd

bredd

längd

bredd

längd

100%

0

0

2

5

0

0

2

2,5

50%

0

0

6

10

0

0

6

5

5%

0

0

10

20

0

0

10

10

100%

0

0

20

30

0

0

20

15

50%

10

20

30

60

10

10

30

30

5%

20

35

50

90

20

17,5

50

45

100%

10

10

100

160

10

5

100

80

50%

25

55

130

225

25

27,5

130

112,5

5%

40

100

150

275

40

50

150

137,5

I tabell B.9redovisasuppskattatantal omkomna(utifrån förutsättningarnai avsnitt 1) inom det
studeradeområdet med ny bebyggelseinom planområdet.
TabellB. 9. Beräknadekonsekvenser- antal omkomna,för skadescenarier
vid transport av giftiga gaser.
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Skadescenario

Inomhus

Utomhus

Totalt

Litet utsläpp (packningsläckage)

0

0

0

Medelstort utsläpp (brott på rör)

0

5

5

Stort utsläpp (stor punktering)

0

50

50

Enolyckamed utsläppav oxiderandeämneneller organiskaperoxiderskanormalt inte leda till
något följdscenariosom innebärallvarligapersonskador.Det finns dock ämneninom denna
farligt godsklasssom,om de kommer i kontakt med brännbart,organisktmaterial (t ex bensin,
motorolja etc.), kan leda till självantändningoch kraftiga explosionsförlopp.Explosionenkan då
liknasvid en explosionav massexplosivaämnen.
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Vid transport på vägkan ett utsläppinnebäraatt det oxiderandeämnet blandasmed fordonets
smörj- och drivmedel(organisktmaterial). Dennablandningkan motsvaraca 3 ton trotyl /5/.
Konsekvensberäkningarna
för detta skadescenariomotsvararalltså det scenariosom redovisas
i avsnitt 2.1..
Det genomförsinga detaljeradekonsekvensberäkningar
för detta skadescenario.De fortsatta
riskberäkningarnakommeristället att utgå från resultatet som redovisasi avsnitt 2.1.3med
avseendepå explosionmed 4 000 kg massexplosivämne.
Detta är ett konservativtantagande.
Seavsnitt 2.1.2.
I tabell B.10redovisasskadeavståndenför skadescenariomed ämneur klass5.
TabellB. 10. Beräknadekonsekvenser–skadeområden,för skadescenarier
vid transport av oxiderande
ämnenoch organiskaperoxider.

Skadescenario

Dimensionerandescenario
(motsvarar2 000-4000 kg
massexplosion)

Skadeavstånd
(meter)

Sannolikhetatt
omkomma
Oskyddad
bebyggelse

Skyddadbebyggelse

80 % inomhus

50

30

15 % inomhus

200

80

50 % utomhus

50

40

I tabell B.11redovisasuppskattatantal omkomna(utifrån förutsättningarnai avsnitt 1) inom
det studeradeområdet med ny bebyggelseinom planområdet.
TabellB. 11. Beräknadekonsekvenser–antal omkomna,för skadescenarier
vid transport av oxiderande
ämnenoch organiskaperoxider.
Skadescenario
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Dimensionerandescenario
(motsvarar2 000-4000 kg
massexplosion)

/5/

Inomhus

Utomhus

Totalt

80

9

89

Översiktsplanför Göteborgfördjupad för sektorntransporter av farligt gods,Stadsbyggnadskontoret
i
Göteborg,1996
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Ett urspårattåg kan köra på människorpå gång-och cykelvägenutmed spåret (liggerutanför
planområdet),köra in i skolbyggnadeller skolgårdinom planområdet.
Människorsom vistasutomhusoch som träffas av tåget kan skadaseller omkomma.
Byggnadersom träffas av ett urspårattåg kan få byggnadsskador.
I värstafall kan byggnadens
bärighetpåverkas.
I det europeiskaregelverketför spårnärakonstruktioner,UIC-code777-2R /6/ redovisas
ekvationför beräkningav sannolikhetenatt byggnadkollapsartill följd av kollision. Denna
ekvationförutsätter att en urspårningendastriskeraratt leda till byggnadskollaps
om tåget har
en hastighetsom överstiger60 km/h. Ekvationenär baseradpå järnvägsvagnarmed avseende
på vikt m.m. och bedömsinte vara direkt applicerbarpå tunnelbanevagnar(lättare
konstruktioner).Troligtvisskulledet krävasen ännu högre hastighetför byggnadskollaps
vid
urspårningav ett tunnelbanetåg.
Med hänsyntill spårvagnensvikt bedömsdock kollisionskraftenvara så stor att lokala
byggnadsskador
kan inträffa inom det maximalaskadeavståndet(b). Detta beräknasi bilagaA
till 8,5 meter förutsatt att tåget håller 50 km/tim vid urspårningsögonblicket.
Med lokala
skadoravsesskadapå väggoch utrymme direkt innanför väggen.
Mindre än 10 meter av skolbyggnadenoch inget av skolgårdenliggerinom 8,5 meter från
närmastespår.Höjdskillnadenkan medföra att ett urspårattåg hamnarlängefrån banan.
Sannoliktkommer dock gång-och cykelvägendämpafarten och troligen fångaupp det
urspåradetåget.
I den delen av byggnadensom liggerinom 8,5 meter finns uthyrningsbaryta som är separerad
från skolverksamheten.Ytanär idaginte uthyrd och står tom.
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Utifrån detta bedömsingeninom planområdet omkommatill följd av ett urspårattåg.
Utomhuspå gång-och cykelvägenkan det inte uteslutasatt någonenstakaomkommerom de
vistasdär samtidigtsom ett tåg spårarur.

I underredettill en spårvagnsitter ett flertal olika komponenteroch systemsom kan orsaka
rökutvecklingeller brand. Orsakernatill bränderär bland annat tekniskafel som t.ex. el-,
motor- eller bromsfel.Bränderkan ocksåstarta inne i vagnen,till följd av t.ex. elfel. Inne i
vagnenkan ävenanlagdabränder varaen möjlig brandorsak.
I tidigare utredningaravseendetunnelbananbedömsen fullt utveckladvagnsbrandkunna
uppnåen maximalbrandeffektpå ca 15 MW. Den maximalabrandeffektenbaseraspå
fullskaleförsökenfrån EUREKA.
Detta motsvararungefärbrand i en buss/7/.

/6/

Structuresbuilt over railway lines –Constructionrequirementsin the track zone
(UICCode777-2R),InternationalUnion of Railways,2nd edition September2002

/7/

Fireand SmokeControl in RoadTunnels,PIARCCommitteeof RoadTunnels,1999
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Konsekvenserna
för brand i tunnelbanevagnberäknasutifrån nedanståendemetodik.
Beräkningarnaomfattar beräkningav den infallandevärmestrålningenmot kringliggande
områdenoch en bedömningav hur detta påverkarbebyggelseoch personer.
1. Flamstorlek
Samtligafönster i vagnenantasgå söndertill följd av brandenvarför flammor ut genom
fönstret har beräknatsmed formel för fönsterflamma(drag)enligt figur B.6nedan.

FigurB.6.Flammaut genomfönstervid drag.

Nedanståendeformler har använtsi beräkningarna/8/:
Flamhöjd(m):
Flammanshorisontellaprojektion (m):
Flammansbredd (m):
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där
=

utveckladeffekt (MW), max 15 MW enligt ovan.

u

=

vindhastighet(m/s), antastill 1 m/s, vilket ger en konservativflamhöjd

Av

=

Tågetstotala fönsteröppningsarea(m2), uppskattattill ca 15 m2 för
tunnelbanevagn(en sida).

h

=

fönstrets höjd (m), ca 1 m

w

=

fönstrets bredd (m), ca 1 m per fönster, sammanlagtca 15 m per vagnssida

Med ovanståendeförutsättningarså erhållsföljande värden:
mätt från undersidafönster blir höjden på den totala strålandeytan ca 5 m.

per fönster, totalt per vagnssidablir wf = 16,3 m

/8/

Brandskyddshandboken,
Rapport3134,Brandteknik,Lundstekniskahögskola,Lund,2005
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2. Flamtemperatur
Medelflamtemperaturen Tf antas vara 800°C (1073 K). Detta utgår från uppmätta
temperaturer vid fullskaleförsök. Bakgrundsstrålning från tåget har också beaktats.
3. Värmestrålning
Den utfallande värmestrålningen, E, (kW/m2) är beroende av flamtemperatur och den
brinnande massans emissionstal. Emissionstalet, det vill säga materialets förmåga att avge
värmeenergi, är beroende av materialets temperatur och egenskaper, särskilt vid ytan.
Värmestrålningen beräknas enligt följande ekvation:
E = ε × σ × TF 4

där:

ε

=

Emissionstal [-], ansätts konservativt till 1,0



=

Stefan-Boltzmans konstant = 5.6710-11 kW/m2K4

Tf

=

Flammans temperatur [K], 1073 K enligt ovan.

Med ovanstående förutsättningar så erhålls följande värde:
𝐸 = 75 kW/m2
Den infallande strålningen, EP utgår från flammans emitterade strålning samt synfaktorn och
beräknas genom:
EP = F × E
F

=
den

där
Synfaktorn (-), som anger hur stor andel av den emitterade strålningen som når
mottagande punkten eller ytan (se figur B.7).

Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är rektangulär så att flammans diameter är
lika stor i toppen som i botten. Detta är ett konservativt antagande då flamman i själva verket
normalt smalnar av väsentligt upptill. Synfaktorn mellan flamman och den mottagande
punkten är en geometrisk konstruktion som beräknas enligt:
F1,2 = FA1,2 + FB1,2 + FC1,2 + FD1,2
där FA1,2 beräknas enligt följande ekvation:
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FA1,2 =

1
X
Y
Y
X
(
tan−1
+
tan−1
)
2π √1 + X 2
√1 + X 2 √1 + Y 2
√1 + Y 2

där:

X=

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

FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas på samma sätt för dess mått.
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FigurB.7.Synfaktor.

Hur hög värmestrålningen personklarar utan att erhållaskadorberor bl.a. på dess
varaktighet.Detsammagällermed avseendepå hur hög strålningsom krävsför att antända
olika byggnadsmaterial.Julängrestrålningspåverkan,ju högre sannolikhetför skada.
Enpersonsom befinner sig oskyddadutomhusoch upptäckeren större brand försökermed
stor sannolikhetsätta sig i säkerhet.Tidenför varseblivningsamt beslut och reaktion innebär
dock att personenkan utsättasför värmestrålningunder en kortare stund innan hen reagerar.
Det krävsen mycket hög strålningsnivå(> 40 kW/m2) för att skadornaskabli så akuta att
personeninte har någonmöjlighet att ens försökasätta sig i säkerhet.Outhärdligsmärta
uppnåsredan vid 20 kW/m2 vid kortvarig bestrålning.För att dennastrålningsnivåskaleda till
omfattandebrännskador(2:a graden)så krävsdock längrevaraktighet.Vid strålningunder 15
kW/m2 bedömssannolikhetenför personskadorvara relativt låg /8, 9/.
För att brandenskaspridastill intilliggandebyggnadkrävsett långvarigtbrandförloppmed en
relativt hög infallandevärmestrålningmot byggnaderna.Kritiskstrålningsnivåför
brandspridningtill byggnaderansättsenligt riktlinjer från Boverket/10/ till 15 kW/m2 om inga
byggnadstekniska
åtgärderbeaktas.
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Beräkningarnaav den infallandestrålningenredovisasi figur B.8.I figuren redovisasävennivån
för kritisk värmestrålning.

/9/

Vådautsläppav brandfarligaoch giftiga gaseroch vätskor–metoder för bedömningav risker,FOA,
September1997

/10/

BBRAD3 –Boverketsändringav verketsallmännaråd (2011:27)om analytiskdimensioneringav byggnaders
brandskydd,BFS2013:12;Boverket2013
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FigurB.8.Infallandestrålning som funktion av avståndetfrån brand i tunnelbanevagn(15 MW).

Enligtfigur B.8kan en brand i en tunnelbanevagn(maximalbrandeffekt)innebära
brandspridningtill kringliggandebebyggelseinom ca 10 meter från spåret.Inom detta avstånd
riskerarävenpersonersom vistasoskyddadeutomhusskadasallvarligt.
Den är endasten liten del av byggnadensom ligger inom 10 meter. Dennadel av byggnaden
upptasav en uthyrningsbardel som idag står outhyrd. Dennadel är brandteknisktavskildmot
skolverksamheteni brandtekniskklassEI60. Fasadeni dennadel, liksomövrigabyggnaden,
består av betongelement.Riskenför brandspridningin i byggnadenär därför mycketliten och
bedömsi huvudsakkunnaskegenomfönster. Att tåget dessutomsannoliktkör in till stationen
vid brand för att resenärerskakunnagenomföraen säkerutrymning,innebärsannolikten
mycketkortvarigbrandpåverkan.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-10-04, Dnr 2019-07290

Ingenmänniskainom planområdetbedömsomkommatill följd av en brand i en
tunnelbanevagn,pga.följande ovan redovisadefaktorer:
•
•
•

Sannolikhetenför en fullt utveckladbrand är extremt liten
Tågetkommer köra fram till stationen55 meter bort så att resenärerkan utrymma. De
är mycketutsatta vid en brand i vagnen
Endasten liten del av byggnadenliggerinom möjligt påverkansområde

Möjlighet att utrymma mot annansidafinns från samtligabyggnadsdelarmot tunnelbanan.
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