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Sammanfattning
I Kallhäll planeras för att upprätta tre byggnadskroppar som går ihop i ett gemensamt
entréplan med food court. Byggnaden planeras inom fastigheten Kallhäll 9:18 varför
ett planarbete har påbörjats. Området som ska bebyggas utgör idag parkeringsplats. 

Planområdet är beläget som närmast ungefär 35 meter från en befintlig bensinstation
(mätt från planområdets gräns till stationens byggnad). Då avståndet understiger det
skyddsavstånd som rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholm har PS Group fått i
uppgift att upprätta en riskanalys som underlag för den fortsatta planeringen av
området. Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt
planförslag genom att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området
kan komma att utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur risker kan hanteras så
att en acceptabel säkerhet uppnås. 

Som ett första steg i riskanalysen har en inventering utförts av vilka riskkällor som finns
i planområdets närhet. I inventeringen har flera riskkällor identifierats
(bensinstationen, transportleder för farligt gods, industriområdet samt vägar som inte
utgör transportleder för farligt gods men där det är rimligt att anta att det ändå sker
transporter). Vid närmare bedömning och kartläggning av ponerade transporter av
farligt gods utgår dock flera av riskkällorna, antingen på grund av att uppmätta avstånd
är så långa att de medför ett betryggande skydd eller så är antalet transporter så få att
sannolikheten för olyckor är väldigt liten och därmed riskbidraget försumbart. De
riskkällor som studeras vidare är närheten till OKQ8 och transporter till och från
stationen samt transporter på Skarprättarvägen till och från det övriga
industriområdet. De avstånd som uppmätts till stationens olika delar medför att det
inte föreligger risk för brandspridning om en olycka sker där. 

Utifrån de studerade alternativen och de konsekvenser som kan uppstå föreslås att
åtgärderna nedan tas med i det vidare planarbetet för att säkerställa att personer inte
vistas stadigvarande i området mellan byggnader och vägarna, att personer i
byggnaderna kan ta sig ut, att risk för brandspridning till och in i byggnader begränsas
samt att friskluftsintag placeras i skyddade lägen. Åtgärderna bedöms rimliga då de är
enkla att genomföra och innebär liten påverkan på utformningen av planområdet.
Beroende på vilken verksamhet som planeras i huset närmst Skarprättarvägen kan
åtgärdsförslagen behöva revideras. 

· Områden mellan byggnaderna och Skärprättarvägen, vägen in till OKQ8 och
OKQ8 utförs så att de inte uppmanar till stadigvarande vistelse. 

· Utrymningsmöjligheter för lokaler med mer än tillfällig vistelse inom 30 meter
från vägen till OKQ8 och 30 meter från Skarprättarvägen ska finnas bort från
vägarna. Denna utrymningsväg ska utformas så att personer i byggnaden kan
utrymma på egen hand och inte förutsätta utrymning med hjälp av
räddningstjänstens höjdfordon eller stegar (dvs. ej fönsterutrymning).

· Fasader mot Skarprättarvägen och väg till OKQ8 ska utföras i obrännbart
material eller i brandteknisk klass EI 30 (ej fönster och dörrar). 



Rapport  2019-09-12
Kallhäll 9:18, Riskanalys   Sidan 3(21)
100598/PWT    

· Ventilationsintag för lokaler med mer än tillfällig vistelse ska riktas bort från
Skarprättarvägen och väg till OKQ8.

I projektet finns besked om att OKQ8 ska lägga ner verksamheten år 2020/2021. Om
det beskedet verkställs och planen genomförs efter det att bensinstationen avvecklats
utgår kraven som är kopplade till vägen där stationens transporter passerar. 

Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är upp till
kommunen/projektet 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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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I Kallhäll planeras för att uppföra ett hotell på en befintlig parkeringsplats inom
fastigheten Kallhäll 9:18. För tomten finns sedan tidigare en detaljplan som medger
industri och bilservice (DP för del av Kallhälls norra industriområde, 1990) med ett
tillägg som medger handel (DP för del av Kallhälls norra industriområde, 1994). För att
möjliggöra det nya hotellet har det därför påbörjats ett detaljplanearbete som syftar
till att ersätta detaljplanen från 1990. Övriga delar av det som tidigare ingick i ”Kallhälls
norra industriområde” har genom separat detaljplan exkluderats från området (DP
Kallhäll 9:34 med del av Kallhäll 9:1) varför endast delen Kallhäll 9:18 är kvar inom den
aktuella detaljplanen. 

På fastigheten finns en obemannad bensinstation och i närheten finns E18 med
tillhörande påfartsramp (primär transportled för farligt gods) samt Enköpingsvägen
(sekundär transportled för farligt gods). 

Enligt riktlinjer från Länsstyrelsen i Stockholms län ska risker analyseras vid ny
bebyggelse inom 150 meter från bensinstationer, transportleder för farligt gods samt
järnväg /1/. Detta medför att det ställs krav på att olycksrisker förknippade med
bensinstationen undersöks vid ny bebyggelse inom det aktuella området. PS Group har
fått i uppdrag att studera och analysera förekommande risker i områdets närhet. Detta
för att människor inom området inte ska utsättas för oacceptabla risker.

Vidare är fastigheten lokaliserad i utkanten av Kallhälls norra industriområde varför en
översiktlig inventering av verksamheter inom industriområdet och vilka transporter de
kan ge upphov till kartläggs.

1.2 Syfte

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom
att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att
utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en
acceptabel säkerhet uppnås.

1.3 Omfattning

Analysen omfattar endast plötsliga, oväntade och oplanerade händelser med akuta
konsekvenser för liv och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I
analysen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller
eller miljöfarliga utsläpp.

Trafikanter på omgivande vägar omfattas inte av analysen.

1.4 Underlag

Följande dokument har använts som underlag till analysen:

- Planillustrationer från Arkitema Architects (2019-09-02). 
- Uppstartsmöte för projektet 2019-01-18 
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Övriga källor som används redovisas löpande samt i avsnitt 6 Referenser.

1.5 Internkontroll

Riskanalysen omfattas av PS Groups kvalitetsledningssystem som innebär att en annan
konsult i koncernen har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de
bedömningar som gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). 

1.6 Förutsättningar

 Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen
(2010:900) skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med
hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst av olika olyckor. Översiktsplaner skall
redovisa riskfaktorer och till detaljplaner ska vid behov en miljökonsekvensbeskrivning
tas fram som redovisar påverkan på bland annat hälsa. Utförande av miljökonsekvens-
beskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808).

Transporter av farligt gods

Länsstyrelsen i Stockholms Län har tagit fram riktlinjer för hur risker från transporter
med farligt gods på väg och järnväg ska hanteras vid exploatering av ny bebyggelse /2/.
Syftet med riktlinjerna är att ge vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor.
Länsstyrelsen anser att möjliga risker ska studeras vid exploatering närmare än 150
meter från en riskkälla. I vilken utsträckning och på vilket sätt riskerna ska beaktas
beror på hur riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget.

I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen riktlinjer för skyddsavstånd till olika
verksamheter från primära transportleder för farligt gods och järnvägar. Dessa
rekommendationer redovisas i figur 1.1.
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Figur 1.1. Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning /2/.

Avstånden i figuren mäts från närmaste vägkant respektive närmaste spårmitt.

Motsvarande skyddsavstånd ges inte till sekundära transportleder eftersom riskbilden
kan variera mycket mellan olika leder beroende på vad som transporteras på vägen. I
riktlinjen anges dock att ett skyddsavstånd om minst 15-20 meter bör hållas.

Vid transporter av farligt gods på vägar som inte utgör rekommenderade
transportleder för farligt gods ska transporterna kartläggas och riskvärderas.

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. 

Bensinstationer

För ny bebyggelse intill bensinstationer gäller Länsstyrelsens riktlinjer från 2000 /3/.
Dessa innebär att 25 meter närmast bensinstationen bör lämnas bebyggelsefritt. Tät
kontorsbebyggelse kan placeras på 25 meters avstånd och sammanhållen
bostadsbebyggelse eller personintensiv verksamhet kan tillåtas på 50 meters avstånd.
Riktlinjerna anger dock att ambitionen bör vara att hålla 100 meter mellan
bensinstation och bostäder, daghem, ålderdomshem etc.
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Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har upprättat en Handbok för

hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer /4/ som mer tydligt
redovisar hur bl.a. riskkällor m.m. ska beaktas vid tankanläggningar.

I handboken redovisas minsta avstånd mellan olika verksamhetsdelar inom
bensinstationen och omgivande bebyggelse både inom och utanför stationsområdet.
Relevanta avstånd redovisas i tabell 2.1. Avstånden kan minskas om betryggande
säkerhet kan uppnås på annat sätt.

Tabell 2.1. Minsta avstånd mot omgivningen från olika delar inom bensinstationens område.

Objekt Lossningsplats 

för 

tankfordon 

Mätarskåp Pejl- 

förskruvning 

Avluftningsrörs

mynning till

cistern

Plats där människor vanligen 

vistas bostad, kontor,

gatukök, servering, butik,

servering m m

25 18 6 12

Stationsbyggnad m m 12 6 3 6

Utrymningsväg från 

stationsbyggnad

18 9 6 12

Starkt trafikerad väg eller 

gata

3 3 3 3

Parkeringsplatser 6 3 3 6

 Hantering av osäkerheter 

Riskanalyser utgår generellt från underlag och metoder som innefattar osäkerheter.
Dessa kan bland annat beröra antalet transporter av farligt gods, fördelningen mellan
de olika farligt godsklasserna, konsekvenser av olyckor samt persontätheter. 

Överlag görs konservativa bedömningar för att hantera osäkerheter i underlag och
metoder. 

 Version

Denna version av handlingen utgör en fjärde version av handlingen. 

Ändringar i den fjärde versionen är främst ett nytt planförslag där nyttjande av
byggnaden närmst Skarprättarvägen inte är bestämd. När beslut om nyttjande finns
bör riskanalysen uppdateras och föreslagna riskreducerande åtgärder ev. revideras.

2 Områdesbeskrivning

Den aktuella delen av Kallhäll 9:18 utgör idag parkering för den butik som ligger på
fastigheten. Fastigheten ramas in av Skarprättarvägen, Enköpingsvägen,
påfartsrampen till E18 och Kallhäll 9:34. Figur 2.1 nedan visar det aktuella planområdet
i förhållande till omgivningen.
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Figur 2.1. Planområdet i förhållande till omkringliggande vägar och industriområde. Planområdets

markering är ungefärlig.

2.1 Planerad exploatering

Den planerade bebyggelsen redovisas i figur 2.2 nedan. Totalt planeras tre
byggnadskroppar i olika höjder med tre gemensamma bottenvåningar för garage,
entré och food court. Huskroppen mot Hemköp planeras för totalt 16 våningar (de tre
första gemensamma) och verksamheten hotell. Huskroppen mot K-rauta (till höger i
figuren) planeras för totalt 10 våningar (de tre första gemensamma) och verksamhet
motsvarande långtidsboende (hotel - longstay). Huskroppen närmst Skarprättarvägen
(nedåt i bild) är planerat i 7 våningar (de tre första gemensamma) och huset var
planerat för ett äldreboende, men användningen där är oklar.
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Figur 2.2. Planerad bebyggelse inom planområdet (markerat). Skarprättarvägen är lokaliserad nedåt i

figuren.

2.2 Omgivande planer

Enligt kommunens hemsida finns ytterligare ett pågående planarbete i närheten av det
studerade området. Det andra planarbetet benämns Stäketfläcken och Gyllenstiernas

väg och ska medföra rekreationsytor, småbåtshamn och viss bebyggelse. Kortaste
avståndet mellan de två planområdena är över 600 meter. Planarbetet för
Stäketfläcken och Gyllenstiernas väg bedöms inte kunna medföra ökade transporter av
farligt gods förbi Kallhäll 9:18. Detta medför att det planarbetet inte studeras vidare i
denna analys.

3 Riskinventering

3.1 Allmänt

Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området.
Riskinventeringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar,
verksamheter som hanterar farligt gods m m) som kan innebära plötsliga och oväntade
olyckshändelser med konsekvens för det aktuella området. 

Inventeringen fokuserar på de riskkällor som ligger på ett sådant avstånd att
Länsstyrelsens riktlinjer anger att de ska beaktas eller om de utgör en farlig
verksamhet som bedöms kunna påverka risknivån inom planområdet.
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För de aktuella riskkällorna görs en beskrivning av verksamheten samt en inventering
av hantering och/eller transport av farliga ämnen. Inventeringen utgör grunden för den
fortsatta analysen. 

Avståndet mellan planerad bebyggelse och Skarprättarvägen är cirka 3 meter. Det
förutsätts att planen utförs enligt VGU (Vägar och gators utformning) där risk för
avåkning hanteras. Vidare förutsätts även att byggnaderna projekteras enligt BBR
(Boverkets byggregler) vilket betyder att risk för påkörning kommer hanteras i
byggnadens normala projektering. Både avåkning och påkörning av byggnaden är
därmed risker som inte omhändertas i denna handling.

3.2 Inventering av riskkällor 

Resultatet av riskinventeringen redovisas i tabell 3.1.

Tabell 3.1. Inventering av riskkällor i planområdets närhet.

Riskkälla Avstånd till 

planområde (m)
Kommentar

E 18 + 150 meter Primär transportled för farligt gods. Avståndet

är tillräckligt stort för att anses som

betryggande och motorvägen studeras därför

inte vidare i denna analys.

Påfartsramp E 18 + 110 meter Påfartsramp till E 18, förlängning av

Enköpingsvägen. Avståndet är tillräckligt stort

för att anses som betryggande och

påfartsrampen studeras därför inte vidare i

denna analys.

Bensinstation, OKQ8 35-40 meter Försäljning och förvaring av drivmedel.

Avståndet till planområdet uppfyller inte 100

meter som anges som skyddsavstånd enligt /3/

varför bensinstationen inventeras och studeras

vidare.

Enköpingsvägen 55-60 meter  Sekundär transportled för farligt gods.
Avståndet till vägen överstiger inte 150 meter

varför vägen studeras vidare.

Skarprättarvägen 4 meter  Inte klassad som transportled för farligt gods
men transporter kan ändå förväntas då vägen
leder in till industriområdet. Industriområdet

inventeras översiktligt och vägen studeras

vidare på grund av det korta avståndet.

Anslutningsväg från

Skarprättarvägen till OKQ8

6 meter Väg utan namn. Inte klassad som transportled
för farligt gods men transporter till och från
OKQ8 tar denna vägen. Vägen studeras vidare

på grund av det korta avståndet.
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3.3 Bensinstation OKQ8

 Allmänt

Stationen är obemannad och försäljningen av drivmedel omfattar bensin, diesel och
etanol. Stationen har en pump och en lossningsplats. Avluftning från cisternerna är
placerade vid lossningsplatsen. Både pumpöar och lossningplats bedöms ha separata
spillzoner med lågpunkter i brunnar. Transporterna till stationen passerar det
planerade hotellet på väg från Skarprättarvägen. Figur 3.1 nedan visar pumpö och
lossningsplatsen placering på stationen. 

Figur 2.1. Riskkällor inom bensinstationen och transportvägen markerad

Utifrån studerat förslag uppmäts ungefär 35-40 meter till bensinstationens pumpö och
lossningsplats. 

 Leveranser av drivmedel

Enligt OKQ8 får stationen cirka en leverans per vecka av de bränslesorter som saluförs
/5/.

Besked finns från projektet att OKQ8s verksamhet ska läggas ner år 2020/2021.
Bensinstationen och transporterna till och från den studeras dock vidare i avsnitt 4 för
scenariot att beslut om stationens avveckling ändras.

3.4 Transportleder för farligt gods – väg 

 Farligt gods

Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper
att de i sig själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada
på människor, djur och miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. Farligt
gods delas in i klasser (riskkategorier) utefter de egenskaper ämnet har. De olika
ämnesklasserna delas i sin tur in i underklasser.

I tabell 3.2 redovisas de olika klasserna samt typ av ämnen.
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Tabell 3.2. Farligt gods indelat i olika klasser enligt ADR-S /6/.

Klass Ämne Beskrivning

1 Explosiva ämnen Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier
etc.

2 Gaser 2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.)

2.2- Icke brandfarliga, icke giftiga gaser (kväve, argon etc.)

2.3. Giftiga gaser (klor, ammoniak, svaveldioxid etc.)

3 Brandfarliga vätskor Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, lösningsmedel och
industrikemikalier etc.

4 Brandfarliga fasta ämnen m.m. Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc.

5 Oxiderande ämnen och organiska 
peroxider

Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat etc.

6 Giftiga ämnen Arsenik, bly- och kvicksilversalter, cyanider,
bekämpningsmedel etc.

7 Radioaktiva ämnen Medicinska preparat. Transporteras vanligen i mycket små
mängder.

8 Frätande ämnen Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, kaliumhydroxid
(lut) etc.

9 Magnetiska material och övriga farliga 
ämnen

Gödningsämnen, asbest, magnetiska material etc.

 Enköpingsvägen (267)

Allmänt

ÅDT för denna delen av Enköpingsvägen är cirka 6500 fordon i respektive riktning där
cirka 15 % utgör tung trafik /7/. Hastigheten på vägen är skyltad till 50 km/h.

Transporter av farligt gods

Denna del av Enköpingsvägen är en sekundär transportled för farligt gods. Detta gäller
hela vägen ner till trafikplats Kallhäll. Utmed vägen finns flera bensinstationer som
rättfärdigar klassningen av vägen samt mindre verksamheter som kan förväntas
generera mindre mängder styckegods klassat som farligt gods. Det kan därför antas att
transporter med farligt gods på Enköpingsvägen förbi planområdet innehåller
brandfarliga vätskor. Endast bensinstationen vid Kallhälls trafikplats säljer fordonsgas
men det finns ingen anledning till att transporter av gas ska passera det studerade
området varken innan eller efter leverans. Transporterna av farligt gods som använder
den aktuella delen av Enköpingsvägen bedöms därför vara lastade med brandfarliga
vätskor eller brandfarlig gas i lösa behållare.

Konsekvensområdet för olyckor med brandfarliga vätskor begränsas till cirka 40 meter
från olyckan. Avståndet mellan vägen och det planerade hotellet överstiger 55-60
meter. Enköpingsvägen studeras därför inte vidare som en riskkälla i denna analys.
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 Skarprättarvägen och industriområdet utmed vägen

Allmänt

Skarprättarvägen är inte klassad som en transportled för farligt gods men transporter
in till industriområdet kan förväntas. En översiktlig inventering av industriområdet med
hjälp av utdrag över tillståndspliktiga verksamheter enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE) från räddningstjänsten /8/ visar att följande verksamheter med
aktiva tillstånd (och mängder de har tillstånd för) finns utmed Skarprättarvägen
redovisas i tabell 3.3. Ingen av hantering av andra farliga ämnen än brandfarliga och
explosiva varor enligt tabellen har identifierats vid verksamheterna i industriområdet. 

Tabell 3.3. Verksamheter med aktiva tillstånd enligt LBE utmed Skarprättarvägen

Verksamhet Aktivt tillstånd

Ahlsell Sverige AB  

 

Ca 1500 liter brandfarlig vätska, lösa behållare 

50 lit gas lösa behållare 

Cramo Ammunition 3 kg 

Hemköp Ca 500 lit vätska klass 1-3 lösa behållare 

Aerosoler 

Hyreslandslaget 3000 lit klass 3, cistern utomhus 

1500 lit vätska klass 1-3 lösa behållare 

400 lit gasol lösa behållare 

K-rauta 200 kg pyrotekniska artiklar 

1000 lit gasol 

10 000 lit vätska klass 1-3 lösa behållare 

Aerosoler 

Meca sweden  100 lit aerosoler 

900 lit vätska klass 1-3 lösa behållare 

OKQ8 (se även avsnitt 3.3) 40 000 lit klass 3, cistern 

40 000 lit klass 1, cistern 

20 000 lit klass 1, cistern 

Preem automatstation 50 000 lit klass 3, cistern

Transporter till och från dessa verksamheter sker troligtvis med styckegods och relativt
sällan, undantaget är OKQ8 (som redovisats i avsnitt 3.3) och Preem. Vid Preem
saluförs endast diesel. Leveranser till stationen sker ungefär en gång om dagen /9/.
Bensinstationen är placerad långt söderut utmed Skarprättarvägen där en utfart till
Enköpingsvägen finns. Det är därför troligt att transporter till och från Preem i
normalfallet kör direkt ut på Enköpingsvägen och därmed inte passerar planområdet
på Skarprättarvägen. Figur 3.2 nedan visa Preems station i förhållande till Kallhäll 9:18
med Enköpingsvägen, transportled för farligt gods, markerad.
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Figur 3.2. Planområdet i förhållande till Preem och Enköpingsvägen (streckmarkerad)

Förutsättningarna är liknande för nästan alla verksamheter i tabell 3.1 på så sätt att
det är en kortare inkörningssträcka från den rekommenderade transportleden för
farligt gods ifrån den södra infarten till Skarprättarvägen än vid det aktuella
planområdet. Det betyder att de flesta transporter till området troligtvis tar den vägen
till sin målpunkt. Endast enstaka transporter kan förväntas förbi det aktuella
planområdet på Skarprättarvägen och det rör sig då om transporter av styckegods.

De verksamheter som ligger nära planområdet (förutom OKQ8 som redovisas i avsnitt
3.3) är Hemköp, Ahlsell och K-rauta. Transporter till dessa verksamheter kan förväntas
passera planområdet. Dessa verksamheter omfattas av kraven som ställs i SÄIFS
1996:2 då det är fråga om försäljningsställen. Riskerna de medför utifrån de
brandfarliga varorna är därför i princip obefintliga för områden utanför verksamheten
varför de inte studeras vidare i denna analys. 

Övriga verksamheter i tabell 3.3 är belägna med stora avstånd (+ 200 m) till
planområdet att verksamheterna inte kan påverka det planerade hotellet.

Leveranser till K-rauta kan passera planområdet på Skarprättarvägen och leveranserna
till Hemköp och Ahlsell kan passera planområdet på samma väg som leveranser till
OKQ8. Hemköp och Ahlsells verksamheter är butikshandel. Transporter av farligt gods

som styckegods till Hemköp och Ahlsell bedöms som mycket begränsade och så få
att de inte beaktas vidare i denna riskanalys.
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De begränsade mängderna styckegods tillsammans med transporter till Preem samt
det faktum att avståndet mellan de flesta verksamheter i tabell 3.3 och den klassade
Enköpingsvägen är avsevärt kortare vid den södra utfarten medför att det endast kan
förväntas ske regelbundna transporter av farligt gods på Skarprättarvägen med
styckegods och att dessa är väldigt begränsade till antalet. Då transporter ändå kan

förekomma studeras Skarprättarvägen vidare i avsnitt 4. Verksamheterna på
Kallhälls norra industriområde som innehar tillstånd enligt tabell 3.3 studeras inte
vidare som riskkällor i denna analys då avstånden till planområdet är så stora (+ 200

m) att riskbidraget från verksamheterna är obefintligt eller att hanteringen är direkt

kopplad till butiksverksamhet och därmed inte utgör risk mot omgivningen. 

4 Inledande riskanalys

4.1 Metodik

Utifrån riskinventeringen görs en uppställning av möjliga olycksrisker som kan påverka
människor inom det studerade området.

För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig
konsekvens av respektive händelse. En grov bedömning görs även av sannolikheten för
att en olycka ska inträffa. Denna bedömning syftar i huvudsak till att avgöra om
händelsen kan inträffa över huvudtaget, d.v.s. om riskkällan omfattar just de
förutsättningar som krävs för att den identifierade olycksrisken ska finnas.

Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvens görs sedan en
sammanvägd bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån
inom aktuellt planområde. Olycksrisker som med hänsyn till små konsekvenser
och/eller låg sannolikhet ej anses påverka risknivån inom planområdet bedöms vara
acceptabla och bedöms därför ej nödvändiga att studera vidare i en fördjupad analys.

4.2 Identifiering och kvalitativ uppskattning av olycksrisker - OKQ8

Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är bensinstationen OKQ8 som kan
medföra olyckshändelser med möjlig konsekvens för det planerade hotellet. Ett
utsläpp eller läckage vid exempelvis lossning kan medföra en större pölbrand.
Utbredningen av pölen kommer dock begränsas då spillzonerna är doserade mot
brunnar som kommer leda bort ett utsläpp. Skadeområdet vid en uppkommen
pölbrand är också relativt begränsat. Vid en olycka i det fria bedöms vanligen allvarliga
konsekvenser kunna uppkomma inom 30-40 meter från olycksplatsen, på längre
avstånd blir konsekvenserna mindre.

De säkerhetsavstånd som anges i Myndighetens handbok för bensinstationer /10/ där
25 meter anges som tillräckligt skyddsavstånd från lossningsplatsen till platser där
människor vanligtvis vistas eller sover. Dock finns inte verksamheten Hotell med som
exempel i handboken varför genomförda simuleringar av potentiella bränslebränder
vid en bensinstation studeras. Simuleringarna som är beställda av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap /11/ visar att strålningsnivåer vid pölbränder överstiger
15 kW/m2 (denna strålningsnivå motsvarar acceptanskriterium för brandspridning



Rapport  2019-09-12
Kallhäll 9:18, Riskanalys   Sidan 17(21)
100598/PWT    

mellan byggnader enligt BBR om inga byggnadstekniska åtgärder beaktas) inom 20 –
25 meter beroende på olika utsläppsscenarier, pölstorlekar och pöldjup. 

De studerade förslagen medför att avstånden mellan bensinstationens olika delar till
byggnaden överstiger de avstånd som anges ovan för infallande strålning och som
bedöms som betryggande ur brandspridningssynpunkt. Bensinstationen inklusive
lossningsplatsen utgår därför helt som riskkälla i denna analys. 

Transporterna till stationen passerar dock förbi det planerade hotellet. Avståndet
mellan vägen och hotellet är 6 meter varför det givet en olycka där de brandfarliga
vätskorna antänds kan finnas risk för brandspridning in i hotellet. Risken för sådan
olycka bedöms som störst i svängen vid Skarprättarvägen. I denna korsning lutar dock
vägbanan bort från det planerade hotellet vilket kommer medföra att större
spill/läckage kommer rinna bort från hotellet ner mot Enköpingsvägen, antingen på
Skraprättarvägen eller på parkeringsplatsen vid McDonalds. 

Beaktat de få transporter som går till OKQ8 så är den kvalitativa bedömningen att
sannolikheten för en olycka med farligt gods precis utanför hotellet är mycket liten.
Beaktat de relativt goda förutsättningarna som råder ponerat en olycka (med hänsyn
tagen till marklutningar) bedöms konsekvenserna bli begränsade. Det korta avståndet
medför dock att det är relevant att beakta säkerhetshöjande åtgärder, se avsnitt 5.

4.3 Identifiering och kvalitativ uppskattning av olycksrisker – Transporter på
Skarprättarvägen

Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det främst är transporter av farligt gods
som styckegods som kan passera på vägen förbi planområdet. En olycka som innefattar
sådant gods medför vanligen endast mindre konsekvenser jämfört med en vanlig
trafikolycka med tankfordon. I många fall kan en olycka med styckegods jämföras med
en vanlig trafikolycka med tunga fordon då bränslet i fordonets tank är det som utgör
ett värsta scenario. De tillstånd som finns i området för explosiva varor är kopplat till
fyrverkerier och ammunition, om dessa är inblandade i en trafikolycka begränsas
konsekvenserna till närområdet och det föreligger inte risk för större massexplosioner
eller detonationer. De tillstånd som finns i industriområdet kopplat till brandfarlig gas
rör bara lösa behållare och då gasol. Gasolflaskor är försedda med en säkerhetsventil
som tryckavlastar flaskan om trycket i den blir för stort. Konsekvenserna av utläckt
gasol är brand eller en jetflamma som står ut från säkerhetsventilen. Flamman kan bli
5-10 meter lång. Om säkerhetsventilen inte löser ut och flaskan utsett för yttre
åverkan kan flaskan brista.

Enligt Länsstyrelsens faktablad /2/ ska tyngdpunkten vid skyddsavstånd mellan en väg
och planerad bebyggelse läggas vid eventuella konsekvenser av en olycka med farligt
gods än sannolikheten för att en sådan olycka ska inträffa. 

För att reducera möjliga konsekvenser av en olycka är det dock relevant att beakta
säkerhetshöjande åtgärder, se avsnitt 5.
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5 Säkerhetshöjande åtgärder

Enligt den inledande analysen utgör ingen av vägarna i anslutning till planområdet sk
rekommenderade transportleder för farligt gods och transporterna förbi planområdet
mycket begränsade. Då konsekvenserna kan bli stora om ändå en olycka inträffar förs
nedan ett resonemang kring åtgärder som är lämpliga att vidta. 

Beroende på vilken verksamhet som planeras i byggnaden mot Skarprättarvägen kan
förslagen på säkerhetshöjande åtgärder nedan behöva revideras.

 Placering av verksamheter 

För att göra området mer stadsmässigt finns ambitioner om att aktivera fasaderna i
bottenvåningen mot Skarprättarvägen och vägen in till OKQ8. Beaktat att
påkörningsrisken inte är högre här än utmed någon annan gata bedöms det inte finnas
hinder för sådan utformning av området mellan gatan och byggnaden. Dock bör
utrymmet mellan byggnaden och gatan inte förses med exempelvis uteserveringar
eller andra installationer som aktivt uppmuntrar personer till att stanna i det läget mer
än tillfälligt. Detta eftersom de, vid en inträffad olycka, eventuellt behöver runda
husen för att sätta sig i säkerhet och på så vis exponeras för olyckan. Personer som
befinner sig i lokaler i gatuplan exponeras inte för samma risk eftersom punkten ovan i
slutsatsen säkerställer att de alltid kan ta en annan väg ut från lokalen bort från
händelsen på vägen.

 Utrymning

Utrymningsstrategin för bebyggelse i anslutning till en riskkälla kan behöva beakta
möjliga externa olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar behöver dimensioneras
och utformas så att utrymning kan ske tillfredställande även vid en olycka på
angränsande vägar. Därför rekommenderas det att utrymningsmöjligheter för lokaler
med mer än tillfällig vistelse inom 30 meter från vägen till OKQ8 och 30 meter från
Skarprättarvägen ska finnas bort från vägarna. Denna utrymningsväg ska utformas så
att personer i byggnaden kan utrymma på egen hand och inte förutsätta utrymning
med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon eller stegar (dvs. ej fönsterutrymning). 

 Fasader

För att minska sannolikheten att en brand (olycka med brännbar gas, brandfarlig
vätska m.m.) sprider sig till eller in i byggnader nära riskkällan innan människor i
byggnaden har hunnit utrymma kan fasader som vetter mot riskkällan utföras i
material som förhindrar brandspridning till eller in i byggnaden. 

För att begränsa konsekvensen av risk för brandspridning in i byggnader
rekommenderas att fasader som vetter direkt (d.v.s. ingen framförliggande bebyggelse
eller avskärmning) mot Skarprättarvägen eller vägen in till OKQ8 utföras i obrännbart
material alternativt med konstruktioner (ej fönster och dörrar) som motsvarar lägst
brandteknisk klass EI 30. 
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 Ventilation

För att begränsa risken för spridning av brandgaser samt brännbara gaser in i
byggnader kan ventilationstekniska åtgärder vidtas. De åtgärder som ofta föreslås
innebär att friskluftsintag placeras mot sidor med bra luftkvalitet och dit det är mindre
sannolikt att gasen sprids vid ett eventuellt gasutsläpp på den närliggande riskkällan,
t.ex. bort från riskkällan alternativt på tak. Baserat på det korta avståndet mellan de
planerade byggnaderna och Skarprättarvägen och vägen till OKQ8 rekommenderas det
att ventilationssystemet utförs med friskluftsintag placerade på tak eller skyddad sida,
dvs bort från vägarna.

6 Slutsats

Denna riskanalys har visat att förutsättningarna med de studerade förslagen för en ny
hotellbyggnad inom Kallhäll 9:18 inte medför en situation som behöver analyseras
kvantitativt. Genomgången som görs i denna analys visar att de riskkällor som finns i
planområdets omgivningar antingen är på mycket stora avstånd eller så medför
riskkällorna mycket begränsade bidrag till risknivån. 

Antalet transporter som kommer till och från OKQ8s bensinstation och de transporter
som kan ske på Skarprättarvägen är så pass få att risknivån utmed vägarna och hotellet
bedöms med marginal vara under den sk ALARP-zonen vilket betyder att risknivån
bedöms vara acceptabel. Ingen av vägarna är dessutom rekommenderade
transportleder för farligt gods. Men då transporter passerar området med korta
avstånd bedöms nedanstående punkter vara relevanta att arbeta in i detaljplanen
utifrån de alternativ som studerats i denna handling. När nyttjande av byggnaden
närmst Skarprättarvägen är beslutad behöver åtgärdsförslaget ses över och ev
revideras.

· Områden mellan byggnaderna och Skärprättarvägen, vägen in till OKQ8 och
OKQ8 utförs så att de inte uppmanar till stadigvarande vistelse. 

· Utrymningsmöjligheter för lokaler med mer än tillfällig vistelse inom 30 meter
från vägen till OKQ8 och 30 meter från Skarprättarvägen ska finnas bort från
vägarna. Denna utrymningsväg ska utformas så att personer i byggnaden kan
utrymma på egen hand och inte förutsätta utrymning med hjälp av
räddningstjänstens höjdfordon eller stegar (dvs. ej fönsterutrymning).

· Fasader mot Skarprättarvägen och väg till OKQ8 ska utföras i obrännbart
material eller i brandteknisk klass EI 30 (ej fönster och dörrar). 

· Ventilationsintag för lokaler med mer än tillfällig vistelse ska riktas bort från
Skarprättarvägen och väg till OKQ8.

Genom att ställa detta krav ges människor i byggnaderna en möjlighet att ta sig ut utan
att exponeras för konsekvenserna av en olycka. Det är inte rimligt att anta att olyckor
inträffar samtidigt på de båda vägarna varför en lokal kan ha en utrymningsväg som
mynnar mot vägen till bensinstationen och en utrymningsväg som mynnar mot
Skarprättarvägen. Åtgärderna för fasaden medför att konsekvensen av en brand på
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vägarna minskas då brandspridning till och in i byggnaderna försvåras. Genom
placering av friskluftsintag på tak eller skyddad sida minskar sannolikheten för att rök
eller brandfarlig gas förs in i huset och där medför konsekvenser. 

Det studerade förslaget för byggnaden mot Skarprättarvägen innehåller två trapphus
som exponeras mot vägen. Avståndet mellan trapphusen (över 50 meter) är dock så
stort att en olycka inte riskerar att påverka båda trapphusen samtidigt. Trapphusen
behöver dock utföras så att utrymning är möjlig bort från vägen. I markplan kan
trapphusen utföras genomgående för att uppfylla detta.

Om beskedet att OKQ8 ska lägga ner bensinstationsverksamheten år 2020/2021 och
planen genomförs efter denna nedläggning kan kraven kopplat till vägen till OKQ8
utgå, de få leveranser som då kvarstår på vägen till Ahlsell och Hemköp bedöms som så
begränsade att det inte är relevant att rekommendera riskreducerande åtgärder.

Observera att åtgärderna endast utgör ett förslag och att det är upp till
kommunen/projektet 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). 

Balkonger mot Skarprättarvägen och vägen till OKQ8

Det har endast identifierats transporter på Skarprättarvägen och vägen in till OKQ8
med brandfarliga gaser och vätskor. En olycka med dessa farliga godsklasser medför en
risk som är synlig - att en kollision inträffar eller att en brand startar. Eventuella
personer som befinner sig på balkongerna kan då sätta sig i säkerhet inne i lägenheten
och därifrån utrymma bort från olyckan enligt åtgärderna som förslås ovan. Balkonger
mot vägarna ses därför inte som ett problem ur risksynpunkt utan kan accepteras även
om det medför att enstaka personer marginellt kommer någon meter närmare
vägarna.
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