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Stockholmstad arbetar med en detaljplan för Örnsbergsindustriområdei stadsdelenHägersten.
Detaljplanensyftar till att utvecklaindustriområdettill en funktionsblandadstadsmiljömed en
bebyggelsebeståendemestadelsav bostädermen även av verksamheteroch offentlig service.
Det aktuellaområdet liggeri anslutningtill tunnelbanansröda linje. Inom området finns ävenen
spetsanläggningför fjärrvärme.I arbetet med detaljplanenmåstehänsyntas till möjliga risker från
både tunnelbanaoch fjärrvärmeanläggning.
Med anledningav detta görsdennariskutredning.Tidigt
i projektet genomfördesen övergripanderiskutredningsom har legat till grund för arbetet med
planförslaget.

EnligtPlan-ochbygglagen(2010:900)/1/ skallbebyggelselokaliserastill mark somär lämpad för
ändamåletmed hänsyntill boendesoch övrigashälsa.Sammanhållenbebyggelseskallutformas med
hänsyntill behovet av skyddmot uppkomstav olika olyckor.
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Länsstyrelsenrekommenderari sin skrift Riktlinjer för planläggningintill vägar och järnvägardär det
transporterasfarligt gods/2/ skyddsavstånd
mellan ny bebyggelseoch vägarmed transport av farligt
godssamt järnväg.
Med järnvägavsesdock främst järnvägssträckorsom trafikerasav person-och godstrafikoch som
ingår i det nationella järnvägsnätet.Rekommenderadeskyddsavståndtill sådanjärnvägär 50 meter
till bostädersamt 25 meter bebyggelsefrittmed hänsyntill framförallt risken för urspårningoch
olyckamed brännbaravätskor.Länsstyrelsens
rekommenderadeskyddsavståndavseendeny
bebyggelseintill järnvägavserinte primärt banor med tunnelbanetrafik.
Någradirekta riktlinjer för placeringav bebyggelsenära tunnelbanafinns inte.

Den planeradeexploateringenbestår huvudsakligenav bostäderi flerfamiljshusmed 6-8 våningar
samt ett par punkthusmed 9-10 våningar.Inom områdetplanerasäven tre förskolor.
I anslutningtill tunnelbanestationenplanerasen mindre överdäckningöver spåren.Ovanpå
överdäckningenplanerasen förskolegårdsamt ett bostadshusmed 2 respektive4 våningar.
Planområdetliggerhögre än tunnelbanespårenutmed hela sträckan.

1

Plan-och bygglagen(SFS2010:900med ändringart.o.m. SFS2013:307)

2 Riktlinjer för planläggningintill vägaroch järnvägardär det transporterasfarligt gods,Fakta2016:4,Länsstyrelsen
Stockholm,2016-04-11
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Figur1. IllustrationsplanÖrnsbergsindustriområde(ÅWL2022-01-24).

Tyrénshar tidigare genomfört en inventeringav möjliga riskkällori det studeradeområdetsnärhet
/3/. Identifieraderiskkällorredovisasnedan samti figur 2 (siffrorna inom parentesmotsvararsiffran
för respektiveriskkällai figur 2):
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Tunnelbanansröda linje (1)
Gasnät,markförlagt(2)
Restaurangsomhanterar gasol(3)

Utöver dessariskkällor finnsävenen mindre fjärrvärmeanläggning
(4) i närområdet.Det finnsäven
en del verksamhetersom hanterar mindre mängderbrandfarligvätskaoch gas,exempelvis
verkstäder.Dessautgör dock en mycket begränsadrisk mot omgivningen.

/3/

PM Riskinventeringinstrumentet 5 m.fl., Stockholm,version1, Tyréns,2019-10-07
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Figur 2. Identifieraderiskkällori närområdet.1 – tunnelbana,2 – markförlagdgasledning(röd streckadlinje), 3
– restaurangsomanvändergasol,4 – spetsanläggningför fjärrvärme.

Nedanbeskrivsidentifieraderiskkällorlite mer utförligt.
Söderom det aktuellaområdet går tunnelbanansröda linje mellan Norsborgoch
Liljeholmen/Ropsten.Påbananskerendastpersontransporter.Bananbestår av dubbelspår,ett i
varderariktningen.I anslutningtill studerat områdesvästradel finns två växellägen.Inbromsning
skerinför växling,vilket i praktikeninnebär att inbromsningav inkommandetåg skeri höjd med
studerat område.
Turtäthetenpå bananär ca160 tåg i varderariktningenper vardagsdygn.I rusningstrafikgår ett tåg
var femte minut i varjeriktning.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-02-14, Dnr 2019-05964

I höjd med områdetssydöstradel ligger Örnsbergstunnelbanestation.Stationensperrong sträcker
sigutmed ungefärhalvadet studeradeområdet (se figur 3).

Figur 3. Översiktöver aktuellt planområde(ungefärligavgränsningär rödmarkerad)och tunnelbanansröda
linje söderom området(källa flygfoto: eniro.se).

Uppdragsnamn: Instrumentet 5, Örnsbergindustriområde Datum: 2022-02-14 Uppdragsnummer: 502414 Sida: 3 av 7

Spåretligger lägreän planeradbebyggelseutmed hela sträckan.
Ny bebyggelseplanerassomminst mellan ca 6 och15 meter från närmastespår.
Riskerkoppladetill tunnelbanetrafikenutgörs av urspårningoch tågbrand.Dessabeskrivsnedan.
Urspårning
På tunnelbanespårenförekommerenligt tidigare enbart persontrafik.Olyckshändelse
somkan
påverkaplanområdetutgörs av att ett urspårat tåg lämnar spårområdetoch kolliderar med
människoreller byggnader.Det kortaste avståndettill bebyggelseinom planområdetär ca 6 meter
(friståendeförskolebyggnadi den västradelen).I dennadel ligger tunnelbanespåretett par meter
lägre än planområdet.
Ett urspårattåg hamnarsällanlängre från spåretän en vagnslängd.De allra flestaurspårningar
innebär dock att endastett hjulpar hoppar av rälsen.Tunnelbananståg består av lite äldre tågset(Cx)
samtnyare tågset(C20).De äldre vagnarnaär sammankoppladetill åttavagnstågdär varje vagnär
17,6 meter lång.De nya vagnarnaär 46,5meter långaoch är sammankoppladetill två- eller
trevagnståg.
Enligt Trafikförvaltningenhar ingen urspårninginträffat i tunnelbanandär tåget har lämnat
spårområdetsedantunnelbanetrafikenstartadespå 1950-talet /4/. Sedan1999 samlasstatistik över
olika händelserin. Under den periodenregistrerades21 urspårningari tunnelbanan,samtliga
inträffade i mycketlåg fart och merparten var med spårgåendearbetsfordonnattetid. Det har även
hänt att tunnelbanetåghar spåratur i sambandmed växlingpå depåer.Detta har då skett i mycket
låg hastighet(5 km/tim).
Tågviktenär lägre än för gods-och persontågsom trafikerar vanligajärnvägssträckor.
Ett urspårat tåg
bedömsdärför inte hamnalika långt från spåret samtmedföra mindre påverkanvid en eventuell
kollision än för motsvarandehändelsepå ”vanliga” järnvägssträckor.
Planområdetliggeri delar högre än spårområdetoch i delar i nivå med eller något lägre än
spårområdet.I de delar där planområdetligger högreän spårområdetkommer ett urspårat tåg att
stannakvar inom spårområdetoch inte påverkamänniskoreller byggnaderinom planområdet.Där
planområdetligger lägre än spårområdetkan eventuellt ett urspårat tåg hamnainom planområdet
och i värstafall påverkabyggnadsdelarsomligger nära spåret.
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När det gälleröverdäckningenkommer, om det blir aktuellt, konstruktionsdelarsom placeras
spårnäraatt utföras med hänsyntill krafter från ett urspårat tåg.
Tågbrand
Konsekvenserna
av en tågbrandberor av vad det är sombrinner och vart i tåget.Förarhytternai
tunnelbanansC20-tågär utförda i plast så en brand som uppkommermellan vagnarnakan bli relativt
omfattande.Utformningenav persontågföljer strikta regler för att reducerarisken för omfattande
bränder med hänsyntill resenärernassäkerhet.Rutinenvid brand är ocksåatt köra tåget till
närmastestation såatt resenärernakan utrymma på ett säkertsätt.
Skadeområdetvid brand i ett tunnelbanetågbedömsvarabegränsat.Någonrisk för brandspridning
till planeradny bebyggelsebedömsinte föreligga.Den planeradeöverdäckningenkommer att
behövautföras med hänsyntill risken för brand. Säkerheteni ovanförliggandemarkanvändning
kommer därmedinte att äventyras.

/4/

Information från HansHöwits, säkerhetsstrategpå Trafikförvaltningeni RegionStockholm,2019-09-06
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Inom det studeradeområdet finns gasledningarförlagdai mark som tillhör GasnätetStockholmAB.
Gasledningarnadistribuerarstadsgastill anslutnafastigheterdär den bland annat användstill ugnar
och spisari privata fastigheteroch restauranger.Gaseni ledningarnabestår av två tredjedelarbiogas
och en tredjedel naturgassomkommer från Henriksdalsreningsverk,Käppallaverketeller
förgasningsanläggningen
i Högdalen.
Riskermed gasledningarnaär framförallt om gasläckerut. Gasenär brännbaroch om den antänds
kan en omfattandebrand uppstå.Trycketi ledningarnaär dockrelativt lågt och det finns systemsom
känner av tryckförändringar.Läckageav gaskan skei sambandmed grävarbeteni anslutningtill
ledningarna,men vid normal drift föreliggeringenrisk för läckagelängsmed de markförlagda
ledningarna.Sannolikhetenför olyckabedömsdärmed varalåg. Konsekvenserna
av en brand kan i
värstafall omfatta antändningav byggnaderi anslutningtill läckaget.
PåInstrumentvägen4 finns det en restaurangoch nattklubb somhar öppet fyra dagari veckan.
Verksamhetenhar tillstånd att hantera ca 400liter brännbargas(gasol)på platsen.Gasolenförvaras
utomhusi ett metallskåp.I ochmed att den hanterademängdenär tillståndspliktigföreliggerkrav på
verksamhetenatt förebyggaoch utreda riskernamed hanteringen.Hanteringenomfattasbland
annat av lagar och krav på skyddsavstånd,
brandtekniskavskiljningetc. för att minimera risken för
uppkomstav olycka.
Den aktuella fastigheteningår i planområdetoch verksamhetenkommer därför inte att finnaskvar
inom området.
StockholmExergihar en mindre fjärrvärmeanläggningvid Selmedalsvägen
direkt västerom området
(se figur 4). Anläggningendrivs sannoliktav eldningsoljaeller bioolja som förvarasi en cisternpå
området.Uppskattadstorlek på cisternenär 60 80 m3. Enligt gällandeföreskrifter för hanteringav
brandfarligvara /5/ erfordrasett skyddsavståndpå 9-12meter till byggnadsamt 25 meter till
svårutrymdalokaler, exempelvisförskolor,skolaoch äldrevårdom bränsletklassassom brandfarlig
vara(t.ex. eldningsolja).Biooljor är inte brandfarligaoch kräver inget skyddsavstånd.
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Verksamheteninnebär framförallt en risk för uppkomstav brand om bränsleläckerut och antänds.
Bådeeldningsoljaoch biooljor har dockhög flampunkt och kräver uppvärmningför att antändning
ska varamöjlig. Sannolikhetenför olyckasomleder till antändningär därmedlåg. Om antändning
skerbedömsskadeområdetbli begränsatmaximalt ca15-25 meter.

/5/

Sprängämnesinspektionens
föreskrifter(SÄIFS2000:2)om hanteringav brandfarligavätskormed
ändringari SÄIFS2000:5,SÄIFS2000:2,2000
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Figur 4. Stockholmexergisfjärrvärmeanläggningvid Selmedalsvägen.

I detta avsnitt görsen bedömningav respektiveriskkällaspåverkanpå risknivåninom området samt
behovet av skyddsavståndoch säkerhetshöjandeåtgärder.
Tunnelbanan
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•
•
•

Påverkangenombrand i tunnelbanetågbedömsvara försumbar.
I de delar planområdetliggerhögre än spårområdetfinns ingenrisk för påverkanvid
urspårning.
I de delar där spårområdetligger i nivå med eller lägre än spårområdetbör någonav
nedanståendeåtgärdervidtas:
o Ett skyddsavståndpå minst 10 meter bör hållasmellan närmastespåroch byggnad
sominrymmer bostäder,restaurangeller handel för att hantera risken för urspårning
. Av försiktighetsskälrekommenderasett skyddsavstånd
på 15 meter till förskola
inklusiveförskolegård.
o Om inte skyddsavståndär ett alternativ skanågonform av åtgärd vidtassom
förhindrar att ett urspårattåg påverkarbyggnadeller förskolegård.Detta kan t.ex.
görasgenomatt:
uppföra en barriär (mur, vall eller dylikt) somhindrar tåget att lämna
spårområdet
justeramarkförhållandensåatt planområdetligger högre än spårområdet
(minst 0,5-1meter)
konstruerabyggnadsåat de klarar påkörningav tunnelbanetågutan att
skadasi någonbetydandeomfattning.
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•

Överdäckningens
konstruktion skautföras med hänsyntill risken för brand i tåg och
urspårning.

Gasledning
•
•

Inget behov av skyddsavståndeller åtgärder.
Viktigt att beaktaledningarnasplaceringi sambandmed grävarbetei området.

Skåpmed gasolflaskor
•

Inget behov av skyddsavståndeller åtgärdereftersom verksamheteninte kommer varakvar
på platsen.

Fjärrvärmeanläggning
•
•

Mellan bränslecisternoch byggnadskaminst 9-12 meter hållas.
Mellan bränslecisternoch svårutrymdverksamhet(t.ex. förskolainklusiveförskolegård)ska
minst 25 meter hållas.

Slutsatsenav utredningenav studeraderiskkällorär att de har mycket begränsadpåverkanpå
risknivåninom det aktuellaområdet. Visshänsynbehöverdock tas, framförallt till tunnelbanani de
delar där planområdetliggeri nivå med eller lägre än spårområdetsamt spetsanläggningen
för
fjärrvärmedär visstskyddsavståndbehöverhållas.Det är ocksåviktigt att dimensioneraden
planeradeöverdäckningenmed hänsyntill risken för tågbrandsamt eventuellt urspårning.
Det är ocksåviktigt att vid en framtida etappvisutbyggnadse till att skyddsavståndupprätthålls till
restaurangensomhanterar gasolom dennaär kvar samtidigtsom andra delar av området är
färdigställt.
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Utifrån ovanståendekonstaterasatt planförslagetkan genomförasenligt studerat förslagutan att
människorutsätts för oacceptablarisker.
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