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Den tredje och sistaetappenav utbyggnadenav Årstastråketi Stockholmomfattar fyra
detaljplaner;Allgunnen,Steningeparken,Bolidentriangelnoch Konstgjutarvägen.Totalt
planerasca 1 600 bostädersamt ytor för kontor, handel,skolaoch förskolor.
I områdetsnärhet går Tvärbanansamt SödraLänkensom är en rekommenderadtransportled
för farligt gods.Södralänkengår i tunnel under den norra delen av området. Med anledningav
den planeradebyggelsensnärhet till dessariskkällorgörsdennariskbedömning.
Syftet med riskbedömningenär att undersökalämplighetenmed aktuellaexploateringar
genomatt översiktligtutvärderavilka risker som människorinom det aktuellaområdet kan
kommaatt utsättasför samt i förekommandefall föreslåhur risker skahanterasså att en
acceptabelsäkerhetuppnås.
Avståndettill Tvärbananär som minst 5-10 meter och en eventuellurspårningbedömsinte
innebäranågonbetydandepåverkanpå planeradbebyggelse.Av försiktighetsskäl
rekommenderasdock att känsligaverksamhetersom skolaoch förskola,inklusivegård,
placerasminst ca 15 meter från närmastespårmitt.
Den del av SödraLänkensom går under planområdetär förlagd i bergtunnlar,med en
bergtäckningom 13-21meter. Enbarten olyckasom leder till explosionav explosivämneneller
oxiderandeämnenbedömskunnapåverkabebyggelseinom det studeradeområdet. Övriga
olyckorspåverkanomfattar områdeninom självatunnlarnasamt i anslutningtill
tunnelmynningar.Enolyckasom leder till explosionkan leda till att ovanförliggande
bebyggelsepåverkas.Enligten utredning från FOIkan explosionslasterpå 2 ton eller mer
medföra allvarligaoch icke reparablaskadorpå byggnaderna.Byggnadernakan kommaatt
kollapsaförst vid laster på minst 4 ton. Det är dock enbart byggnaderi direkt anslutningtill
explosionensom bedömskunnapåverkasi sådanomfattning. För explosionslastermindre än 2
ton bedömsenligt FOIingenskadapå ovanförliggandebebyggelseuppstå.
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Sannolikhetenför olyckasom leder till explosionbedömsvara mycket låg i huvudtunnlarnaoch
extremt låg i ramptunnlarna.Konsekvenserna
bedömskunnabli stora vid explosionav minst 2
tons explosivämneoch mycketstora vid explosionmed 4 tons explosivämne.Totalt bedöms
dock risknivåni området till följd av explosionsolyckavara låg.
Det bedömsrimligt att välja dimensionerandeolycksscenarioför explosionslasterlägreän 2
ton, bl.a. med hänsyntill den begränsadeförekomstenav stora mängderexplosivämnenpå ett
och sammafordon (ca5 % lastar 2 ton eller mer enligt utredning för Norra Länken).Vid
dimensioneringav bostäderi ytläge utmed en transportledför farligt godshar
dimensionerandelast för bostädernära leden varierat från 0 till 2 ton, vilket ocksåtalar för att
dimensionerandelast ej bör överstiga2 ton. Vid dimensioneringav SödraLänkentogs ingen
hänsyntill explosionslastannat än då gällandetunnelnormer.Detta trots att bergtunnlarna
ladesunder befintliga bostadsområden.
Risknivåni området bedömsvara låg. När det gäller påverkanfrån en explosionutgör
vibrationernadet största hotet mot bebyggelsenoch då först vid laster på 2 ton eller mer.
Planeradbebyggelsebedömsdärför kunnauppförasenligt förslagutan krav på åtgärderför att
hantera en eventuellexplosioni SödraLänken.
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Arbetet med den sistaetappenav Årstastråkethar påbörjats.Områdetomfattar fyra
detaljplanerAllgunnen,Konstgjutarvägen,Bolidentriangelnoch Steningeparken.Totalt
planerasca 1 600 lägenheter,kontor, en livsmedelsetablering,skolaoch förskolor i området.
Under området går SödraLänkensom är en primär transportledför farligt gods.Genom
området går äventvärbanan.Närhetentill dessabehöverbeaktasvid exploateringenav
området.Med anledningav detta görsdennariskbedömning.

Syftet med riskbedömningenär att undersökalämplighetenmed aktuellt planförslaggenom
att utvärderavilka risker som människorinom det aktuellaområdet kan kommaatt utsättas
för samt i förekommandefall föreslåhur risker skahanterasså att en acceptabelsäkerhet
uppnås.

Analysenomfattar endastplötsligaoch oväntadehändelsermed akuta konsekvenserför liv
och hälsaför människorsom vistasinom det studeradeområdet. I analysenhar hänsyninte
tagits till långsiktigaeffekter av hälsofarligaämnen,buller eller miljöfarligautsläpp.
Trafikanterpå omgivandevägaromfattas inte av analysen.
Underlagtill riskbedömningenhar bland annat utgjorts av ritningar etc. för de olika kvarteren
samt information från de olika byggherrarna.Underlaghänvisastill löpandesamt finns
redovisati avsnitt 5 –Referenser.
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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). Signaturi 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 presenterar Länsstyrelsen riktlinjer för skyddsavstånd till olika verksamheter.
Dessa rekommendationer redovisas i figur 1.1.

Rekommenderad markanvändning inom respektive zon
Zon A

Zon B

Zon C

G Drivmedelsförsörjning
(obemannad)
L Odling och djurhållning
P Parkering (ytparkering)
T Trafik

E
G

B
C
D
H
O
R
S

J
K
N
P
Z

Tekniska anläggningar
Drivmedelsförsörjning
(bemannad)
Industri
Kontor
Friluftsliv och camping
Parkering
(övrig parkering)
Verksamheter

Bostäder
Centrum
Vård
Detaljhandel
Tillfällig vistelse
Besöksanläggningar
Skola

Figur 1.1. Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning /1/.
Avstånden i figuren mäts från närmaste vägkant respektive närmaste spårmitt.
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Länsstyrelsen anger i sina riktlinjer generellt att skyddsavstånd är att föredra framför andra
skyddsåtgärder. Vid korta avstånd lägger Länsstyrelsen större vikt vid konsekvensen av en
olycka än frekvensen av olyckan.
För ny bebyggelse inom redovisade skyddsavstånd behöver en riskutredning göras som
undersöker om planförslaget är lämpligt och vilka eventuella skyddsåtgärder som behövs.
Intill primära transportleder för farligt gods och järnväg rekommenderas ett skyddsavstånd på
minst 25 meter.
När det gäller risker med bebyggelse ovanpå tunnlar eller ovanpå överdäckningar finns inga
rekommendationer. Frågan avseende möjligheten att uppföra byggnader ovanpå
överdäckningen eller i nära anslutning till dessa har diskuterats i flera projekt. Motsvarande
diskussion avseende bebyggelse ovanpå bergtunnlar har inte förekommit i samma
utsträckning.
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Ett arbete har påbörjatsmed en strukturplanför Bolidenplansom utgör den tredje och sista
etappenav utvecklingenav Årstastråket.Strukturplanenomfattar fyra detaljplaner
Bolidentriangeln,Allgunnen,Konstgjutarenoch Steningeparken.Områdetliggernära
stadsdelarnaLinde,Gullmarsplanoch Slakthusområdet(sefigur 2.1).

Figur2.1. Aktuellt område(hämtat från Tjänsteutlåtandet/2/)
Inom aktuellt områdefinns idagbefintlig bebyggelse,natur- och parkmark,infrastruktur samt
verksamheter.Områdetär delvisplant men det finns höjder inom vissadelar av området.
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I områdetsnärhet pågårarbete med den andraetappenav Årstastråket.Dennaligger sydväst
om aktuellt område.Utbyggnadenomfattar huvudsakligenbostäder.Sydostom området ligger
Slakthusområdetsom håller på att omvandlasfrån industriområdetill ett områdemed bland
annat bostäder.
Pågåendeutvecklinginom närområdetinnebärframförallt att andelenbostäderökar, vilket
inte påverkarrisknivåni området. Omvandlingenav Slakthusområdettill ett bostadsområde
från industri innebäratt riskernaminskari området eftersom det inom området idagbland
annat hanterasen del hälsofarligagaser.
Enligttidigare kommer strukturplanenför Bolidenplandelasupp i fyra planområden.
Redovisningenkommer att utgå från dessaplanområden.I figur 2.2. redovisasdet geografiska
läget för de fyra detaljplanerna.
Enkort beskrivninggörsav respektiveplanområde.
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Steningeparken

Allgunnen

Bolidentriangeln

Figur2.2. Placeringav de fyra olika planområdena(Structor).

Kvarteretsom liggermot Johanneshovsvägen
bestårav flera bostadskvartermed inslagav
handeli bottenvåningarnamot vägen.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-10-14, Dnr 2015-21600

Inom området planerasför ca 600 lägenheteroch två förskolor.

Figur2.3. Situationsplankv Allgunnen(Brunnberg& Forshed,2016-09-12).
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Exploateringeninnebäratt det befintliga parklandskapetkompletterasmed en skola(åk F-9),
en förskola(sexavdelningar)samt en idrottshall.

Figur2.4. SituationsplanSteningeparken,alternativ C.
Inom planområdetfinns en slänt i den östra delen.Bebyggelseplanerasbådemot
Bolidenvägenoch Konstgjutarvägen.
Inom området planerasca 500 lägenheter,två förskolor, handelsanläggning,
sopsugsanläggning
och ett bergrumsgarage.
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Exploateringeninom planområdetomfattar totalt ca 650 lägenheter,37 000 m2 BTAkontor
och två förskolor.
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Nedangörsen inventeringav riskkällori anslutningtill det studeradeområdet.
Riskinventeringenomfattar de riskkällor(transportlederför farligt gods,järnvägar,
verksamhetersom hanterarfarligt gods)som kan innebäraplötsligaoch oväntade
olyckshändelsermed konsekvensför det aktuellaområdet. Utifrån gällanderiktlinjer (se
avsnitt 1.6.1)avgränsasinventeringentill riskkällorinom 150 meter från planområdet.
Riskkällornabeskrivsoch förekommandehantering/transportav farliga ämnenkartläggsoch
redovisas.Inventeringenutgör grundenför den fortsatta analysen.
I aktuellt områdesnärhet har följande riskkälloridentifierats:
Tvärbanan
Tvärbanangår söderom studerat område utmed planområdenaför Bolidentriangeln
och Konstgjutarvägen.Bebyggelseplaneraspå som minst ca 5-10 meters avståndinom
Bolidentriangelnoch ca 25-30meter inom Konstgjutarvägenfrån närmastespår.
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SödraLänken
SödraLänkenär klassadsom en primär transportledför farligt gods.Bebyggelse
planerasovanpåSödraLänkenshuvudtunnlarsamt av- respektivepåfartsrampmot
Gullmarsplan.Det är främst planområdenaför Allgunnenoch Steningeparkensom är
berörda,men ävende norra delarnaav Bolidentriangelnoch Konstgjutarvägenligger
ovanför tunnelrören (e figur 3.1).

Figur3.1. Aktuellt områdemed 50 meterszon utmed SödraLänkenstunnelrör markeradför att
redovisahur stort ett möjligt påverkansområdekan bli.
I följande avsnitt redovisasidentifieraderiskkällor.
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Tvärbananbestår av två spår och trafikerasendastav persontrafik.Maximalhastighetför
tvärbananär 80 km/tim. Straxvästerom BolidentriangelnliggerhållplatsLindeoch i anslutning
till den sydöstradelen av KonstgjutarvägenliggerhållplatsGloben.Närhetentill stationerna
innebärtroligen att tågenhåller en lägrehastighetförbi stora delar av området.
Bananär förseddmed ATC(AutomaticTrain Control)som är ett tekniskt systemsom ser till att
lokförareninte överskridergällandehastigheteller passeraren stoppsignal.
Tvärbanantrafikerasav vagnarav typen A32 som är ca 30 meter långaoch som har plats för
maximalt211 passagerare.
Turtäthetenpå Tvärbananär var 7-8:e minut under högtrafik annarsvar tionde minut i vardera
riktningen.

SödraLänkenförbinder Essingeleden
i västermed Värmdövägeni öster och liggertill stor del i
tunnel. Under det aktuellaplanområdetliggerhuvudtunnlarnasamt av- och påfartsrampertill
SödraLänken.Huvudtunnlarnaär förlagdai berg. Ramptunnlarnaär förlagdai berg som delvis
förstärkts med betong där bergtäckningenär liten. Vägenhar motorvägsstandardmed två till
tre filer i varderariktningenoch en skyltadhastighetpå 50 km/h på av- och påfartsramperoch
70 km/tim i huvudtunnelröret.De bådakörriktningarnagår i separatatunnelrör.
Årsmedeldygnstrafiken
i huvudtunnelnpå den aktuellasträckanav SödraLänkenvar enligt
trafikflödesmätningarfrån 2015 utförda av Trafikverketca 75 000 fordon/dygn summerati
bådariktningar /3/. I ramptunnlarnaär trafikflödet ca 25 000 fordon/dygn enligt sammakälla.
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SödraLänkenär klassadsom en primär transportled för farligt gods.Tunneldelarnaav Södra
Länkenär klassadesom kategoriB tunnlar under dagtid (07-19),vilket innebäratt transporter
som kan leda till stora explosionerinte är tillåtna under dennatid. Övrigtid är tunneldelarna
klassadesom kategoriA-tunnlar,vilket innebäratt ingarestriktioner finns /4/. Transportersom
kan leda till mycketstor explosionangesi föreskrifternabland annat vara vissaämnen(dock
inte alla) i klass1, 2, 3, 4 och 5.
Det finns ingen heltäckandeinformation över hur stora mängderfarligt godssom transporteraspå SödraLänken.Det har dock genomförtsett antal kartläggningarsom ger
information om vad som har transporterats/transporterasunder vissaperioder:
-

I maj och oktober 2015 genomfördesmätning av antalet farligt godsfordonvid 15
mätpunkter i Stockholm/5/. Enav dessamätpunkter omfattar SödraLänken.
Mätningengenomfördesvia detektion med hjälp av trafikkameror.Mätningarnavisar
bland annat generelltatt merpartenav trafiken med farligt godsi Stockholmsker
utanför rusningstrafiksamt att det är relativt få fordon som genomförsamtliga
passager(1 700 fordon stod för 12 300 passageri maj). Totalt passeradeunder maj
5 088 transporter med farligt gods.Vanligastförekommandeämnenvar bensinoch
diesel.I tabell 3.1 redovisasfördelningmellan olika klasserutifrån genomförda
mätningaruppräknattill år.
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-

MSB har gjort försök att kartlägga transporterna av farligt gods i Sverige, bl.a. under
september månad 2006 då statistik över farligt godstransporter samlades in /6/.
Kartläggningen redovisas som intervall över transporterade godsmängder per farligt
godsklass. För Södra Länken så uppskattas de angivna godsmängderna från kartläggningen
år 2006, omräknat till årsbasis, motsvara 34 – ca 17 500 transporter med farligt gods per
år.

Tabell 3.1. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR-S med uppskattat antal transporter på Södra
Länken.

Klass

MSB 2006
(maxvärden)

Kameradetektion
oktober 2015
0

1

Explosiva ämnen

53

2.1

Brännbara gaser

864

2.2

Icke brandfarliga och icke giftiga gaser

2112

2.3

Giftiga gaser

2

2923

0

3

Brandfarliga vätskor

5657

53609

4

Brandfarliga fasta ämnen m.m.

130

266

5

Oxiderande ämnen och
organiska peroxider

0

0

6

Giftiga ämnen

43

0

7

Radioaktiva ämnen

0

0

8

Frätande ämnen

3093

598

9

Magnetiska material och
övriga farliga ämnen

5520

3388

-

5646

17 472

66 430

Övr
Totalt
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Ämne

Endast tom ADR skylt fram

Enligt nationell statistik utgjorde farligt gods ca 2 % av den totala lastbilstrafiken 2011-2015
/7/. Detta skulle innebära ca 55 000 transporter med farligt gods per år i Södra Länkens
huvudtunnlar och 18 000 transporter med farligt gods per år på aktuella av- och påfartsramper
(förutsatt 10 % lastbilstrafik).
Aktuellt planområde ligger ovanför huvudtunnlarna samt av- och påfartsramper mellan
Gullmarsplan och Södra Länkens huvudtunnlar. Trafiken på ramperna är sannolikt betydligt
lägre än i huvudtunnlarna. De restriktioner avseende transporter med farligt gods som gäller
för Södra länken omfattar även ramperna. Detta innebär att det dagtid inte ska förekomma
transporter som kan leda till stora explosioner. Det finns också få, eller inga, verksamheter
som genererar transporter med farligt gods på de aktuella ramperna. Antalet transporter med
farligt gods borde därför vara mycket lågt på ramperna.
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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.Någonmer detaljeradanalysgörsinte.
Utifrån riskinventeringenär bedömningenatt det är trafiken på Tvärbanansamt olyckamed
farligt godsi Södralänkenstunnelrör som kan medföra olyckshändelsermed möjlig
konsekvensför det aktuellaplanområdet.
Följandeolycksriskerbedömskunnapåverkadet aktuellaplanområdet:
1. Urspårningpå Tvärbanan
2. Brandi spårvagn
3. Olyckamed transport av farligt godsi SödraLänkenstunnlar
Utifrån riskinventeringenär bedömningenatt det är trafiken i SödraLänkenstunnlar som
skullekunnainnebärapåverkanmot den planeradebebyggelsen.Eftersomtrafiken går i
bergtunnlar13-21meter under området bedömsdet endastvara olyckorsom kan leda till
skadorpå tunnelkonstruktionenoch det omgivandeberget som skullekunnapåverkaden
aktuellabebyggelsen.Sådanaolyckor utgörs av de som leder till explosion.Enlångvarig
brand kan ocksåpåverkatunnelnskonstruktionmen kommer inte att påverkabyggnader
ovanför tunneln.
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Följandeolyckormed farligt godskan leda till explosionoch kan därmedeventuellt
påverkabebyggelsei anslutningtill tunnlarna:
Olyckamed explosivaämnen(klass1)
Olyckamed brännbaragaser(klass2.1)
Olyckamed oxiderandeämnenoch organiskaperoxider(klass5)

Sannolikhetenför urspårningär mycket låg till följd av bland annat:
- hastighetengenomområdet är relativt låg på grund av närhetentill station
- det saknasplankorsningar
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- det förekommeringaväxlarpå aktuell sträcka

PåTvärbananförekommerenbart persontransporter.Olyckshändelse
som kan påverka
planområdetutgörs av att ett urspårattåg lämnarspårområdetoch kolliderarmed människor
eller byggnader.Det kortasteavståndettill byggnadär i detta fall ca 5 meter inom
Bolidentriangelnoch 25 meter inom Konstgjutarvägen.Spårområdetligger utmed stor del av
sträckanett par meter över marknivåninom området.
Enurspåradspårvagnhamnarsällanlängrefrån spåretän en vagnslängd.Tågenbestår av tre
sammanlänkadeenheter med en total längdom 30 meter. Hastighetenpå bananär maximalt
80 km/tim, troligtvis lägre förbi aktuellt område.Byggnadereller människorinom
urspårningsavståndet
kan skadas.
Spårvagnsvikten
är lägreän för gods-och persontågsom trafikerar vanligajärnvägssträckor.En
urspåradspårvagnbedömsdärför inte hamnalika långt från spåretsamt medföra mindre
påverkanvid en eventuellkollisionän för motsvarandehändelsepå ”vanliga” järnvägssträckor.
Enligtberäkningsmodellerför ”vanliga” tåg /8/hamnar ett urspårattåg som kör i 80 km/tim
inom 11 meter från spåret.Enligtovan är vanligatåg tyngre varför ett kortare avståndär
troligt för tvärbanansvagnar.Hastighetenförbi merparten av området bedömsocksåvara
lägreän 80 km/tim. Förbiområdet går docktvärbanangenomstörre delen av området går
dock tvärbananpå vall vilket kan förvärra en urspårningssituation.Bedömningenär ändåatt
eventuellakonsekvenserblir små.
Närhetentill kontaktledningarnakan ocksåinnebäraförekomstav elektriskamagnetfältvilket
kan behövabeaktasvid planeringav verksamheteri anslutningtill spåret men inte utgör någon
akut olyckshändelsesom är fokus i dennaanalys.
SLsom ägerspårenkan ocksåha krav på skyddsavståndför åtkomst för underhållm m på
banan.
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Det är viktigt att beaktaåtkomst för räddningstjänstvid placeringav byggnadernära
spårområdetdå det kan vara svårt att användaderasutrustning nära kontaktledningarna.

Denövergripandebedömningenär att sannolikhetenför olyckaär låg och eventuella
konsekvenserav en olyckaär små.Möjligen kan ett urspårattåg köra in i de byggnadersom
placerasinom 10 meter från spåret.Någrabyggnadstekniska
åtgärderbedömsdock inte vara
nödvändigamed hänsyntill den lågarisken.
Somen försiktighetsåtgärdrekommenderasdock att förskolor inklusiveförskolegårdplaceras
minst ca 15 meter från närmastespårmitt eller skyddadebakombyggnadeftersom dessa
verksamheterär svårutrymdaoch extra känsliga.

Sannolikhetenför en tågbrandpå den aktuellasträckanbedömsvara låg.Det rör sig om en
mycketbegränsadsträckadär tåget skatvingasstannavid brand för att bebyggelseinom
området (Bolidentriangeln)skariskeraatt påverkas.
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Entågbrandinnebärhög värmestrålningsom kan leda till antändningav brännbart material
inne i byggnadernära spåret,vilket kan skadaleda till personskadoroch vidare brandspridning.
Om vinden liggerpå mot fel håll kan ävenbrandgaserspridasin i byggnadernärmastspåret.
Konsekvenserna
är beroendeav brandensomfattning. För att kritisk värmestrålningska
uppnåsinom planområdetkrävsen relativt omfattande tågbrand.De mest troliga
brandscenariernabestårav småbränder som har begränsadpåverkanpå omgivningen.
Med hänsyntill den lågasannolikhetenför olyckasamt den begränsadepåverkanbedömsden
sammanvägdarisknivånmed hänsyntill riskenför tågbrandvara låg. Någraåtgärdermed
hänsyntill scenariottågbrandbedömsdärmed inte varanödvändiga.

BebyggelseplanerasovanpåSödraLänkenshuvudtunnlarsamt av- och påfarter till
Gullmarsplan.Dessaär i huvudsakförlagdai bergtunnel.Vid en olyckamed farligt godsi
tunnelsystemetkan tunnelkonstruktionenskadas.Bedömningenär dock att det enbart är
olyckorsom leder till explosionersom kan medföra att eventuellaovanförliggande
konstruktionerpåverkas.Andelentransporter lastademed ämnensom kan leda till
explosionerbedömsvara begränsati aktuellatunneldelar.I ramptunnlarnabedöms
sannolikhetenför att sådanatransporter förekommervara extremt liten.
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Sannolikhetenför en explosionsolyckai aktuellaav- och påfartstunnlarbedömsvara mycket
låg. Bedömningenutgår från:
-

antalet transporter som kan ge upphov till en explosionbedömsvara
begränsat

-

hastighetenär 70 km/tim i tunnelrören

-

mötande trafik förekommerinte

-

dennatyp av transporter är endasttillåtna under en begränsaddel av dagen
(kl 19.00-07.00)

Om en explosioninträffar är det sannoliktatt tunnelkonstruktionenskadas.Skadorpå
bebyggelsenkan uppkommapå grund av vibrationer från en explosionoch kast från
markmaterialmot fasadervändamot tunneln. Totalförsvaretsforskningsinstitut(FOI)har
utfört en analysav hur tunnlarna påverkasvid olika laddningsvikter(ekvivalenttrotylvikt) från
300 kg till 16 000 kg /9/. Laddningarnahar placeratspå olika ställenbådei huvudtunnlarnaoch
i ramptunnlarna.Explosionmed klass5 får likartadekonsekvensersom explosionermed klass
som är det FOIfokuserarpå. Gasmolnsexplosioner
(klass2.1) innebärdock betydligt lägre tryck
och bedömsmedföra en begränsadpåverkanpå bebyggelseovanpåtunnlarna.
I figur 4.1 redovisasden bebyggelsesom planerasovanpåSödraLänkenstunnlar.
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Figur 4.1. Bebyggelse ovanpå Södra Länkens tunnlar (Structor, skiss, 2016-11-24).

Huvudtunnlarna utgörs av bergtunnlar. Berget består till stor del av sedimentgnejs.
Bergförstärkningar har gjorts. Bergtäckningen varierar och är mellan 13-21 meter.
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Enligt FOI:s utredning är den dominanta skademekanismen vid explosion i tunnlarna
vibrationer/rörelser som uppstår i byggnader över tunnlarna. Vid skadenivån ”mycket allvarliga
skador” bedöms byggnader raseras. Utredningen visar att för explosioner med laddningsvikt
upp till 2 000 kg uppkommer inte ”mycket allvarliga skador” i någon del av tunnlarna. För
laddningsvikt på 4 000 kg bedöms explosioner i vissa tunnelsegment kunna förorsaka
byggnadsras i tre byggnader inom Allgunnen, Steningeparken och Konstgjutarvägen.
Byggnaderna bedöms dock enbart rasa vid explosion i direkt anslutning till den aktuella
byggnaden, dvs. samtliga tre byggnader rasar inte vid explosion vart som helst i
tunnelsystemet. Sträckor där en inträffad explosion bedöms kunna leda till byggnadsras
redovisas i figur 4.2.

Figur 4.2. Sträckor där explosion med laddningsvikt på minst 4 000 kg kan medföra byggnadsras inom
studerat område (FOI /9/).
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För laddningsvikterpå 16 000 kg bedömsbyggnadsraskunnauppståvid explosioni flera
tunnelsegment(sefigur 4.3). Byggnadersom i sådantfall kan kommaatt rasaåterfinnsinom
samtligaplanområdenutom Bolidentriangeln.Totalt berörs 13 byggnader.

Figur4.3. Sträckordär explosionmed laddningsviktpå minst 16 000 kg kan medförabyggnadsrasinom
studeratområde(FOI/9/).
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Bedömningenutifrån genomfördstudie av påverkanav bebyggelsenvid olika laddningsvikter
är att människori planeradebyggnaderinte kommer att påverkasvid explosionsolycka
med
laddningsvikterna300 - 2 000 kg. För laddningsvikterpå 4 000 kg eller mer kan skadorpå
husenoch därmedmänniskori dessainte uteslutas.För att en olyckaskaleda till
byggnadskollaps
erfordrasdock minst en laddningpå motsvarande4 000 kg.
Denövergripandebedömningenav risker med Tvärbananär att sannolikhetenför olyckaär låg
och eventuellakonsekvenserav en olyckaär små.Detta gäller bådeurspårningoch brand.
Någrabyggnadstekniska
åtgärderbedömsinte nödvändigavid ett minsta avståndtill
bebyggelsepå ca 10 meter. EnligtSS-EN1991-1-7:2006(Eurokod1-7) är ingen anpassningav
konstruktionenheller nödvändigför konstruktioneröver 5 meter från spårmitt. Av
försiktighetsskälrekommenderasdock att förskolor och skolor,inklusivegård,inte placeras
inom ca 15 meter från närmastespårmitt.
Sannolikhetför att en explosionsolyckaskauppståi anslutningtill aktuellabyggnadervid
olyckamed farligt godspå SödraLänkenbedömsvara mycketlågmed hänsyntill den
begränsadeförekomstenav sådanatransporter.Den lågasannolikhetenberor främst på liten
förekomstav transporter som kan leda till explosioner.Det är främst transporter med ämnen
ur klass1 och 5 som kan medföra allvarligakonsekvenser.Dessaämnentransporterasi mycket
begränsadomfattning i SödraLänken.Konsekvenserna
av en gasmolnsexplosion
(klass2.1) är
betydligt mer begränsadoch även den största gasmolnsexplosion
bedömsmedföralägre tryck
än vad motsvarande2 000 kg trotyl medför.
Konsekvenserna
av en olyckabedömsvara mycketsmåeller obefintligavid olyckai anslutning
till byggnadernaför laddningsvikterpå 2 000 kg eller lägre.Skadorkan uppkommaför
laddningsvikterpå över 2 000 kg. Byggnadskollaps
bedömsdock först uppståvid
laddningsviktermellan 4 000 och 16 000 kg.
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Det är endast vid relativt stora laster (> 2 000 kg) som påverkan på byggnaderna beräknats
uppstå och endast laster på 4 000 kg eller mer som byggnaderna kan förväntas kollapsa. Enligt
uppgifter som erhållits i kartläggningen av farligt gods som utförts i projektet Norra
Stationsområdet har följande fördelning antagits mellan olika transportmängder av
explosivämnen på E4 /10/, vilket också bedöms gälla för hela Stockholmsregionen:


< 500 kg/transport:

ca 85 %



500 – 2 000 kg/transport:

ca 10 %



> 2 000 kg/transport:

ca 5 %



16 000 kg/transport:

ca 0,3 %

Ovanstående pekar mot att endast ca 5 % av transporterna med explosivämne är lastade med
över 2 000 kg. Sannolikheten för att hela lasten detonerar samtidigt är mycket låg. Vid
dimensionering av överdäckningen av Norra station valdes en dimensionerande explosionslast
på 2 000 kg, bl.a. med hänsyn till den planerade omfattningen av ovanförliggande bebyggelse.
Vid dimensionering av bebyggelse utmed Essingeleden med hänsyn till explosionslast har
dimensionerande last varierat från 0 till 2 000 kg.
Södra Länkens tunnlar är projekterade utifrån den då gällande tunnelnormen (Tunnel 1995)
och bergtunnlarna har inte anpassats ytterligare för explosionslast trots att de till stor del är
förlagda under befintliga bostadsområden.
Bedömningen utifrån ovanstående är att dimensionerande scenario rimligtvis omfattar laster
under 2 000 kg. Trafikintensiteten på aktuella vägavsnitt är betydligt lägre jämfört med Norra
Länken både generellt och avseende transporter med farligt gods. Bebyggelsen är också
glesare.
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En övergripande bedömning av risknivån i området är att risknivån är mycket låg, både
avseende individrisk och samhällsrisk. Detta eftersom de enda identifierade riskkällorna i
områdets närhet i anslutning till området utgörs av Tvärbanan och Södra Länken.
När det gäller påverkan från en explosion utgör vibrationerna det största hotet mot
bebyggelsen. Total kollaps beräknas ske först vid mycket stora explosionslaster. Ingen
påverkan bedöms föreligga för mindre explosionslaster. Planerad bebyggelse bedöms därför
kunna uppföras enligt förslag utan krav på åtgärder för att hantera en eventuell explosion i
Södra Länken.
Eftersom det huvudsakligen är skador till följd av vibrationer som bedöms utgöra ett hot mot
planerad bebyggelse görs bedömningen att markområden utomhus kan planeras för
användning av mer stadigvarande karaktär som exempelvis skolgård, lekpark etc.
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