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Sammanfattning
Denna rapport upprättas på uppdrag av Järfälla kommun. Uppdraget består i att beskriva och
bedöma olycksriskpåverkan från transporter av farligt gods samt andra riskfyllda verksamheter i
närheten av detaljplanen för Barkarbystaden II. Planerad bebyggelse ska innehålla en blandning
av bostäder, kontor, hotell, småskalig handel, förskolor och andra verksamheter.
Syftet med uppdraget är att skapa ett underlag för att Järfälla kommun ska kunna hantera olycksrisker förknippade med transporter av farligt gods samt andra riskfyllda verksamheter i planområdets närhet på ett tillfredställande sätt enligt Plan- och bygglagen. Målet är att bedöma den
föreslagna markanvändningens lämplighet genom att beakta individ- och samhällsrisknivåer för
planområdet och vid behov föreslå sådana riskreducerande åtgärder som rimligen krävs.
Planområdet ligger direkt norr om E4 och Mälarbanan i kommunens östra utkant. Båda transportlederna är transportleder för farligt gods. Förbifart Stockholm kommer att ansluta till E18 vid
trafikplats Hjulsta strax öster om planområdet och i framtiden bidra till en ökad trafikmängd.
För att belysa riskbilden i en successiv utbyggnad av området kring aktuell detaljplan görs beräkningar utöver ett utbyggnadsalternativ även för ett mer långtgående stort utbyggnadsalternativ.
Denna beräkning har utförts för att åskådliggöra en tänkbar utveckling av samhällsrisken i området om inga riskreducerande åtgärder vidtas. Detta alternativ är inte dimensionerande för planförslaget.

Structor Riskbyrån

Resultaten visar att nivåerna för samhällsrisk i Utbyggnadsalternativet - där aktuell detaljplan
läggs till den samhällrisk som belyses i Nollalternativet - blir högre och når en sådan nivå att
åtgärder som kan ha en betydande riskreducerande effekt behöver vidtas inom planområdet. Även
för att hantera nivåerna för individrisk behöver åtgärder övervägas. För att minska konsekvenserna av transporter med farligt gods på E18 och Mälarbanan föreslås därför att följande åtgärd
regleras i detaljplanen:
-

Fasader närmast E18 uppförs i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass
EI30.

-

Byggnader närmast E18 uppförs med förstärkt stomme.

-

Fönster i fasader närmast E18 utförs i EW30 eller så motsvarande skydd uppnås.

-

Utrymning möjliggörs bort från E18.

-

Friskluftsintag till byggnader <150 m från E18 ska placeras i riktning bort från E18

-

Central nödavstängning av byggnadsventilation skall kunna genomföras av
räddningspersonal, fastighetsskötare eller personal i verksamheter närmast E18. För
parkeringshus krävs inte denna åtgärd.

Följande åtgärder ligger utanför detaljplanen och föreslås regleras i samråd med Trafikverket.
-

Avkörningsskydd uppförs utmed E18.

-

Skärm eller plank uppförs utmed E18.
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1

Inledning

Syftet med detaljplanen Barkarbystaden II är att pröva platsens lämplighet för en funktionsblandad stadsdel, med en blandning av verksamheter, kontor, förskolor, småskalig handel och
bostäder. Detaljplaneområdet ligger i sydöstra Järfälla, i det stora utvecklingsområdet Barkarbystaden. Fastigheten är i dagsläget obebyggd och består av ett grönområde som angränsar till E18.
Bällstaån rinner genom området.

Bakgrund
Det har i tidigare skeden tagits fram riskbedömningar1,2 för detaljplanen. För att bemöta Länsstyrelsen Stockholms yttrande3 i samrådsskedet tog Structor Riskbyrån fram en kompletterande
riskbedömning4.
Sedan samrådet har detaljplanen genomgått en omfattande förändring. Därför har Structor Riskbyrån fått i uppdrag av Järfälla kommun att på nytt studera olycksriskpåverkan från transport av
farligt gods samt andra riskfyllda verksamheter i planområdets närhet. Utgångspunkt har tagits i
tidigare framtagna riskbedömningar.

Syfte och mål
Syftet med uppdraget är att skapa ett underlag för att Järfälla kommun ska kunna hantera olycksrisker förknippade med transporter av farligt gods samt andra riskfyllda verksamheter i planområdets närhet på ett tillfredställande sätt enligt Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Målet är
att uppskatta risknivåer vid planområdet, samt utifrån en värdering av dessa avgöra behovet av
beslut och tillvägagångssätt för att hantera ev. förhöjda risknivåer.

Avgränsningar
Riskbedömningen är avgränsad till att enbart behandla tekniska olycksrisker med en direkt påverkan på människor. Eventuella hälsoeffekter till följd av långvarig exponering behandlas inte (t.ex.
buller, elektromagnetisk strålning och avgaser). Hänsyn tas inte till klimatrelaterade risker, attentat eller händelser som genomförs med uppsåt.

Underlagsmaterial

Structor Riskbyrån

Utöver tidigare riskbedömningar har följande underlagsmaterial funnits tillgängligt vid genomförandet av denna riskbedömning:
-

Strukturskiss5 över planområdet
Skiss över bruttoytor för de olika kvartersstrukturerna6

Övriga underlagsmaterial som använts vid riskbedömningen refereras till löpande i texten.
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Disposition
Riskbedömningen har lagts upp enligt följande:
Kapitel 1

omfattar bakgrund och introduktion till uppdraget.

Kapitel 2

ger en beskrivning av detaljplanen och dess omgivning. Detta ger en bild av
kommande markanvändning samt fungerar som underlag till riskidentifieringen.

Kapitel 3

beskriver uppdragets omfattning av riskhantering samt vilket metodval som gjorts.

Kapitel 4–6

omfattar en riskidentifiering och en riskanalys med uppskattning och värdering av
erhållna risknivåer. Förslag på åtgärder anges.

Kapitel 7

slutsatser redovisas.

Structor Riskbyrån

Bilaga A – F rör beräkningarna för risker förknippade med farligt gods på E18 och Mälarbanan
inklusive urspårning.
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2

Områdesbeskrivning

I nedanstående kapitel beskrivs planområdet samt dess närmsta omgivning.
Det valda studerade horisontåret för riskbedömningen är år 2030. Prognosåret har satts till samma
som gäller för bullerutredningen för att kunna nyttja samma prognos över trafikens utveckling.
Befintlig befolkning kommer räknas upp till detta prognosår.
Normalt inkluderas i dylika riskbedömningar endast kringliggande förutsättningar, såsom angränsande detaljplaner, endast om de vunnit laga kraft. Denna avgränsning ger en rimlig hänsyn
till omgivningen utan att aktuell detaljplan behöver ta hänsyn till omkringliggande planer som
kanske inte blir av. I aktuellt fall ligger Barkarbystaden II i det stora utvecklingsområdet Barkarbystaden där en ny stadsdel planeras och håller på att byggas. På södra sidan E18 och Mälarbanan
ligger Veddesta, en stadsdel som omvandlas från industriområde till en funktionsblandad bebyggelse med tonvikt på bostäder och förväntas växa ihop med Jakobsbergs centrum. Tunnelbanans blå linje kommer att förlängas från Akalla med en station i Barkarbystaden och en i Veddesta. Genom Stockholmsförhandlingen har Järfälla kommun lovat att bygga 14 000 bostäder i
tunnelbanans influensområde. Denna utveckling har avspeglats i den känslighetsanalys som gjorts
där även hänsyn tagits till närliggande detaljplaner som ännu inte vunnit laga kraft.

Omgivningsbeskrivning
Detaljplaneområdet ligger i östra Järfälla nära E18, se Figur 1. I dag är större delen av området
oexploaterat och består till största delen av naturmark, en mindre yta skog och en parkering7.
Parallellt med E18 går Mälarbanan. Befintlig bebyggelse i närområdet består i öster av mestadels
äldre småhusbebyggelse, i norr av nybyggda flerbostadshus i Barkarbystaden I, i söder av ett litet
centrum vid Barkarby station samt i väster av ett verksamhetsområde med kontor och handel. I
princip hela närområdet är dock under utveckling.
Tunnelbanans blå linje kommer att förlängas från Akalla med en station i Barkarbystaden norr
om planområdet och en i Veddesta direkt på södra sidan om Mälarbanan från planområdet sett. I
direkt anslutning till pendeltågsstation och tunnelbana etableras en större bussterminal utomhus.
Veddesta blir därmed en stor knutpunkt för kollektivtrafik i området och en stor mängd resenärer,
boende, arbetande och näringsidkare förväntas tillkomma.

Structor Riskbyrån

Vid trafikplats Hjulsta längs E18 strax öster om planområdet ansluter Förbifart Stockholm med
planerad trafikstart 2026. Detta innebär en generell ökning av vägtrafik förbi området.
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Figur 1. Planområdets läge inom ovalen.

Planområde och planerad markanvändning

Structor Riskbyrån

Detaljplanens syfte är att pröva platsen för en tät och funktionsblandad bebyggelse. Stadsdelen
kommer bestå av en blandning av bostäder, kontor, hotell, småskalig handel, förskolor och
verksamheter.8 Bebyggelsen består i stort av sju kvarterstrukturer där fyra ligger mot E18 och tre
ligger bakom dessa. Höjderna är inom alla kvarter blandad, totalt inom området förekommer hus
från två till 14 våningar.
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Figur 2. Strukturskiss över planområdet.

Structor Riskbyrån

Genom området rinner Bällstaån, i dagsläget till vissa delar kulverterad. Då ån är översvämningsbenägen kommer den i den aktuella detaljplanen att öppnas upp och stora delar av planområdet
kommer upptas av låglänta grönytor som tillåts översvämmas.
Minsta avstånd från byggrätt till E18 närmaste körfält respektive Mälarbanan är 40 respektive ca
110 meter. E18 planeras att få ett ytterligare körfält på norra sidan vilket skulle korta detta avstånd
till 35 meter. Denna utbyggnad är inte tidsatt. Mälarbanan håller i dagsläget på att breddas från
två till fyra spår men denna breddning sker söderut varför avståndet till planområdet inte antas
ändras inom överskådlig tid.
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Figur 3. Utsnitt ur presentation om bullerutredning för planområdet för att åskådliggöra bebyggelsens volymer.
E18 nere till höger.
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3

Omfattning och djup av riskhantering

I detta kapitel beskrivs uppdragets omfattning av riskhantering i förhållande till gällande kravbild
och tidigare utredningar. Likaså beskrivs genomförandet och vilken metodik som används.

Kravbild
Att beakta olycksrisker i de avvägningar som görs vid fysisk planering bottnar i krav i plan- och
bygglagen9 (PBL) och miljöbalken10 (MB). Kraven innebär att bebyggelse och byggnadsverk ska
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion.

Structor Riskbyrån

Figur 4. Rekommenderade skyddsavstånd mellan vägar för transporter av farligt gods och olika typer av
markanvändning. Avstånden mäts från närmaste vägkant eller spårmitt.

Riskbedömningen avser att uppfylla de krav på riskhantering som ställs av Länsstyrelsen i Skåne,
Stockholm och Västra Götalands län i riskpolicy Riskhantering i detaljplaneprocessen11 Även
rekommendationerna i de riktlinjer avseende riskhantering som Länsstyrelsen i Stockholms län
ger i den nya rapporten Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods12, se Figur 4, samt rekommendationerna kring drivmedelsstationer i Riskhänsyn
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vid ny bebyggelse13, beaktas. I dessa anges ett riskhanteringsavstånd på 150 meter intill transportleder för farligt gods, inom vilket riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av detaljplaner. Riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens placering.

Metod och genomförande
Föreslagen exploatering inom planområdet uppfyller rekommenderade riskhanteringsavstånd för
järnväg. I förhållande till E18 planeras dock bland annat bostäder, detaljhandel och skola inom
zon B. Detta avsteg tillsammans med den höga exploateringsgraden inom planområdet och i dess
närhet leder till bedömningen att en kvantitativ riskbedömning krävs. I denna bedömning beaktas
alla riskkällor, även de som inte var och en för sig själva motiverar en kvantitativ riskbedömning.
Till denna kategorin hör Mälarbanan.
För att skapa ett beslutsunderlag avseende hantering av olycksrisker genomförs i detta uppdrag
en riskbedömning enligt de principer som presenteras i riskhanteringsprocessen enligt ISO
31 00014, se Figur 5. Riskbehandlingen (det sista steget i processen nedan) kräver ett aktivt beslutsfattande som åligger kommunen att göra i fastställandet av planen och dess slutgiltiga utformning och planbestämmelser.

Behandlas i avsnitt 4

Behandlas i avsnitt 5

Behandlas i avsnitt 6

Structor Riskbyrån

Figur 5. Riskhanteringsprocessen anpassad utifrån ISO 31 00014. Denna rapport hanterar de delar som benämns
”Riskbedömning”.

Riskidentifiering
Riskidentifieringen omfattar en genomgång av potentiella riskkällor i planområdets omgivning.
Identifieringen görs med utgångspunkt i avstånd respektive rekommenderade skyddsavstånd
mellan de olika riskkällorna och planområdet. Nedanstående riskkällor beaktas i riskidentifieringen:
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-

Rekommenderade transportleder för farligt gods15. Beaktas inom 150 meter från planområdet15.

-

Mekanisk påverkan från järnvägar.

-

Riskfyllda verksamheter. De verksamheter som beaktas utgörs av de som presenteras i
länsstyrelsens WebbGIS16 och omfattar s.k. farliga verksamheter enligt Lag om skydd
mot olyckor, 2 kap 4§, bensin- och drivmedelstationer, inom ca 100 m från planområdet13 samt verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen17. Verksamheter
med tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva18 varor beaktas även.

Riskanalys
Här beskrivs vilken metodik som används för att uppskatta och värdera risker förknippade med
de transporter av farligt gods som beaktas i riskbedömningen.
Riskanalysen utförs kvantitativt genom att de två riskmåtten individ- och samhällsrisk beräknas.
Bedömningen omfattar riskpåverkan på människa inom planområdet. Beräkningar genomförs
som uppskattar hur riskpåverkan ackumuleras från riskkällorna då planområdet ligger i vinkel
mellan flera riskkällor.
-

-

Individrisk är sannolikheten (ofta presenterad som frekvensen per år) för att en fiktiv
person som ständigt befinner sig på en specifik plats omkommer. Individrisken är platsspecifik och tar ingen hänsyn till hur många personer som kan påverkas av skadehändelsen. Syftet med riskmåttet är att tillse att enskilda individer inte utsätts för icketolerabla risker.
Samhällsrisk utgörs av sannolikheten för att ett visst antal personer omkommer till följd
av en olycka. Samhällsriskmåttet tar hänsyn till befolkningstäthet och studeras över ett
område som normalt är en kvadratkilometer stort. Risken redovisas ofta som en s.k. F/Nkurva som visar den ackumulerade frekvensen (per år) för ett visst utfall mätt i antal döda.

Riskvärdering

Structor Riskbyrån

För riskvärderingens jämförelse med riskkriterier kommer de nivåer och principer som föreslås
av DNV19 att användas, se Figur 6. Dessa är tillämpbara för de två riskmåtten individrisk och
samhällsrisk.
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Figur 6. Riskvärderingskriterier anpassade utifrån DNV19. ALARP-området definieras på samma sätt för individsom samhällsrisk.

Structor Riskbyrån

Som utgångspunkt för identifiering av lämpliga riskreducerande åtgärder används rapporterna
Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner20 och Transporter av farligt gods – Handbok för
kommunernas planering21.

15 (63)

Riskbedömning Barkarbystaden II
Järfälla kommun
Rapport nummer: 1076-104

4

Riskidentifiering

I detta avsnitt presenteras de riskkällor som har identifierats och vad som definieras som skyddsvärt. Dessutom anges vilka möjliga händelser eller olycksscenarier som kan uppstå samt om händelserna kommer att beaktas vidare i analysen.

Riskkällor
Nedan redovisas riskkällor i planområdets närhet. För utförligare beskrivning av indata och antaganden (t.ex. flödet av farligt gods) i beräkningar, se Bilaga A till F.

E18 – primär transportled farligt gods

Mälarbanan –
transportled farligt gods

Aktuellt planområde

Veddestavägen – sekundär
transportled farligt gods

Structor Riskbyrån

Figur 7. Riskkällor identifierade i planområdets närhet. Den
kvadratkilometer kring planområdet
med E18 och Mälarbanan i dess mitt, för vilken beräkningar kommer att utföras.

För att beräkna risknivåer kopplade till dessa riskkällor har uppgifter inhämtats om:
1) Trafikprognoser – vilka avser prognosåret 2030 och tillhandahållits av detaljplanens
akustikkonsult.
2) Skattning om farligt gods – andel av transporterna som innehåller farligt gods samt av
vilken typ av farliga gods som transporteras (ADR-/RID-klass 1-9). Skattningar har gjort
utifrån historiska data från Trafikanalys och MSB.
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Transporter av farligt gods på järnväg - Trafikprognoser
På Mälarbanan transporteras farligt gods. Prognosticerad trafik på den aktuella sträckan förbi
planområdet används och redovisas i Tabell 1, uppdelad på typ av tåg.
Tabell 1. Prognostiserad tågtrafik på den aktuella sträckan år 2013 och 2030 enligt uppgifter från Trafikverket22.
Mälarbanan
(tåg/dygn) 2013
5 tåg

Mälarbanan
(tåg/dygn) 2030
10 tåg

Persontåg

213 tåg

396 tåg

Totalt

218 tåg

406 tåg

Kategori
Godståg

Transporter av farligt gods på järnväg - Skattning om farligt gods
Statistik över antalet transporter med farligt gods på Mälarbanan år 2010 har erhållits från
Trafikverket23 och redovisas i Tabell 2. De högsta flödena i respektive klass är valda som ingångsvärden i beräkningarna för ett konservativt antagande. Transporterade mängder farligt gods på
järnväg har ökat något de senaste åren. Vad gäller fördelningen mellan RID-S-klasserna finns
inga tydliga trender. Värden i Tabell 3 ligger till grund för beräkningarna för år 2030.
Tabell 2. Transporter med farligt gods på Mälarbanan förbi Barkarby station 2009–2010. Endast uppmätta
maxvärden presenteras i tabellen och kommer att beaktas fortsättningsvis i riskbedömningen.
RID-S klass
Flöde [antal vagnar/år]
Andel [%]
1
0
0,01%
2.1*
110
19,6%
2.2*
4
0,7%
2.3*
36
6,5%
3
200
38,6%
4
15
5,6%
5
75
14,6%
6
0
1,9%
7
0
0,02%
8
400
12,0%
9
84
0,4%
Totalt
100%
* Fördelningen mellan de olika riskgrupperna saknas och därför baserats på den nationella kartläggning som
genomfördes av MSB 200624.

Structor Riskbyrån

Transporter av farligt gods på väg - Trafikprognoser
E18 är en rekommenderad primär transportled för farligt gods2. Den har i anslutning till planområdet hastighetsbegränsningen 80 km/h och är i dagsläget en väl trafikerad transportled.
Förändrade trafikmängder pga. Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm kommer inom kort att
påverka planområdet med ökad trafik och en ytterligare fil. För uppskattning av trafikflödet har
uppgifter från bullerutredningen använts25. Aktuell sträcka antas år 2030 trafikeras av 100 000
fordon per dag varav 10 % tung trafik.
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Transporter av farligt gods på väg - Skattning om farligt gods
I beräkningarna används ett nationellt genomsnitt baserat på den statistik som Trafikanalys samlar
in med avseende lastbilstrafiken i Sverige. Beräkningarna baseras på ett snitt av andelen farligt
gods på vägarna mellan åren 2010 och 2016 om 2.5 % av andelen lastbilar utifrån statistik från
TRAFA.
Tabell 3. Transporter med farligt gods på Europaväg 18 som nyttjas i beräkningarna26.
ADR-S-klass
Andel [%]
Antal transporter
[passager/år]
1
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6
7
8
9
Totalt

0,72%
6,69%
21,57%
0,04%
47,80%
1,08%
2,36%
4,31%
0,28%
12,77%
2,60%
100%

705
6520
21 016
43
46 569
1052
2295
4203
272
12 439
2529
97 426

Riskfyllda verksamheter
Inom området finns endast ett fåtal restauranger som hanterar tillståndspliktiga mängder gasol 27
enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)28. Hanterade mängder är små i förhållande
till de två dominerande riskkällorna, E18 och Mälarbanan. Tidshorisonten för riskbedömningen
gör det också vanskligt att anta att samma restauranger kommer hantera samma mängder i
framtiden eller ens att de kommer ligga på samma plats. Dessa verksamheter kommer därmed
inte tas med i beräkningarna. Den risk de utgör förväntas hanteras genom att följa gällande lagar
och rutiner i den vanliga bygg- och tillståndsprocessen.

Skyddsvärt

Structor Riskbyrån

Det skyddsvärda i denna riskbedömning utgörs av människors hälsa och säkerhet. I planområdet
planeras en stadsdel blandning av bostäder, kontor, hotell, småskalig handel, förskolor och
verksamheter29. En stor mängd människor kommer således att vistas i området såväl nattetid som
dagtid.

Identifierade händelser och olycksscenarier
Följande olycksscenarier kommer att beaktas vidare i analysen:
•

Transporter med farligt gods, vilket innebär scenarier som kan ge upphov till brand,
explosion samt toxisk och frätande påverkan beaktas. Samtliga olycksscenarion som kan
förekomma i olyckor vid transporter av farligt gods presenteras i Bilaga A.
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5

Riskanalys

Baserat på områdesbeskrivning som belyser utbyggnadsplanerna i aktuell plan och området i stort
har tre alternativ valts för att belysa riskbilden. Detta för att belysa en successiv utbyggnad i området och för att kunna ta hänsyn till år 2030. Alternativen tar hänsyn till planeringssituationen
och i Kapitel 6 Osäkerheter och känslighetsanalys tas hänsyn till osäkerheter i indata för
riskkällorna (E18 och Mälarbanan).
I följande avsnitt redovisas resultat från genomförd riskanalys. Riskbidragen från E18 och Mälarbanan presenteras utifrån de beräknade riskmåtten individ- och samhällsrisk. Under respektive
rubrik redovisas resultat från de beräkningsscenario som beskriv nedan. Beräkningarna genomförs utifrån kända förutsättningar och antaganden, för utförligare beskrivning och indata se Bilaga
A – F. Tre scenarier har studerats:
-

Nollalternativ: Beräkningar görs utan den föreslagna exploateringen av Barkarbystaden
II. Hänsyn tas till prognosticerad trafik på E18 och Mälarbanan 2030. Hänsyn tas till ett
ytterligare körfält längs E18. Hänsyn tas till detaljplaner i området som vunnit laga
kraft. Detta innebär i praktiken att Barkarbystaden I inkluderas i beräkningen.

-

Utbyggnadsalternativ: Samma förutsättningar som för Nollalternativet men med
föreslagen exploatering av Barkarbystaden II.

-

Stort utbyggnadsalternativ: Samma förutsättningar som för Utbyggnadsalternativet men
hänsyn tas även till föreslagna planer i området som ännu inte vunnit laga kraft. Detta
innebär i praktiken att planerad exploatering inom Veddesta I – II samt delvis
Barkarbystaden III inkluderas i beräkningen.

Nollalternativet
Resultaten från beräkningar av individrisk är desamma för nollalternativet, utbyggnadsalternativet såväl som för det stora utbyggnadsalternativet. Anledningen är att individrisk endast utgår
från trafikering av farligt gods vilken är densamma i de tre alternativen.

Structor Riskbyrån

Resultaten från beräkningarna visar det största bidraget till individrisknivån kommer från
brandfarliga gaser och vätskor (ADR-S klass 2.1 respektive 3) som transporteras på E18.
Riskbidraget från transporter på Mälarbanan är begränsat.
Individrisknivån är inte oacceptabelt hög för någon byggrätt inom planområdet. Individrisken är
belägen i ALARP-området, där risknivån är tolerabel om alla rimliga åtgärder vidtas
(förtydligande av acceptanskriterier finns i Avsnitt 3.1.3), upp till ca 180 meter från E18. På ett
avstånd större än ungefär 180 meter är risknivån att betrakta som acceptabelt låg. Då byggrätterna
börjar vid 35 meter från E18 kommer behov av åtgärd att beröra byggnader med fasad närmast
E18, se Figur 2.
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Figur 8. Sammanlagd individrisk från E18 och Mälarbanan för nollalternativet och de två utbyggnadsalternativen.
Avstånd till fasad innebär kortaste avstånd från framtida körfält på E18 till byggrätt inom planområdet.

Resultat från beräkningarna av samhällsrisk för nollalternativet visar att även utan Barkarbystaden II leder dagens bebyggelse tillsammans med Barkarbystaden I och prognosticerad trafik
på E18 och Mälarbanan 2030 till inte oansenliga samhällsrisknivåer
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Structor Riskbyrån

Figur 9. Samhällsrisk för nollalternativet.

Utbyggnadsalternativ
Resultaten från beräkningarna visar det största bidraget till individrisknivån kommer från
brandfarliga gaser och vätskor (ADR-S klass 2.1 respektive 3) som transporteras på E18.
Riskbidraget från transporter på Mälarbanan är begränsat. Individrisknivån är inte oacceptabelt
hög för någon byggrätt inom planområdet. Individrisken är belägen i ALARP-området, där
risknivån är tolerabel om alla rimliga åtgärder vidtas (förtydligande av acceptanskriterier finns i
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Avsnitt 3.1.3), upp till ca 180 meter från E18. På ett avstånd större än ungefär 180 meter är
risknivån att betrakta som acceptabelt låg. Då byggrätterna börjar vid 35 meter från E18 kommer
behov av åtgärd att beröra byggnader med fasad närmast E18, se Figur 2.
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Figur 10. Sammanlagd individrisk från E18 och Mälarbanan för nollalternativet och de två utbyggnadsalternativen. Avstånd till fasad innebär kortaste avstånd från framtida körfält på E18 till byggrätt inom planområdet.

Resultatet visar att samhällsrisken för området ligger högt inom det område där riskreducerande
åtgärder krävs. Flera orsaker bidrar till detta resultat men de starkast bidragande är en hög
exploatering nära E18, hög prognosticerad tung trafik, hög förekomst av brandfarliga gaser (RIDS klass 2.1) och hög förekomst av giftiga gaser (RID-S klass 2.3). Resultaten innebär att åtgärder
som kan ha en betydande riskreducerande effekt behöver vidtas inom planområdet. Åtgärder
behöver skydda mot framförallt scenarier med påverkan genom brand och tryck samt spridning
av giftiga gaser. I Figur 11 presenteras samhällsriskbidraget från E18 och Mälarbanan
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Structor Riskbyrån
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Figur 11. Samhällsrisk för utbyggnadsalternativet.
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Stort utbyggnadsalternativ
Resultaten från beräkningarna visar det största bidraget till individrisknivån kommer från
brandfarliga gaser och vätskor (ADR-S klass 2.1 respektive 3) som transporteras på E18.
Riskbidraget från transporter på Mälarbanan är begränsat. Individrisknivån är inte oacceptabelt
hög för någon byggrätt inom planområdet. Individrisken är belägen i ALARP-området, där
risknivån är tolerabel om alla rimliga åtgärder vidtas (förtydligande av acceptanskriterier finns i
Avsnitt 3.1.3), upp till ca 180 meter från E18. På ett avstånd större än ungefär 180 meter är
risknivån att betrakta som acceptabelt låg. Då byggrätterna börjar vid 35 meter från E18 kommer
behov av åtgärd att beröra byggnader med fasad närmast E18, se Figur 2.
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Figur 12. Sammanlagd individrisk från E18 och Mälarbanan för nollalternativet och de två
utbyggnadsalternativen. Avstånd till fasad innebär kortaste avstånd från framtida körfält på E18 till byggrätt
inom planområdet.

Structor Riskbyrån

Resultatet från beräkningarna av samhällsrisken som genomförts för en utbyggnad av hela
utvecklingsområdet kring E18 och Mälarbanan visar att samhällsrisknivåerna riskerar att bli
mycket höga. Denna beräkning har utförts för att åskådliggöra en tänkbar utveckling av
samhällsrisken i området om inga riskreducerande åtgärder vidtas. Detta alternativ är inte
dimensionerande för planförslaget.
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Figur 13. Samhällsrisk för stora utbyggnadsalternativet.

Jämförelse av alternativen
Resultaten visar att med samma antaganden om trafikering och farligt gods är individrisken
identisk för de olika alternativen.

Structor Riskbyrån

Vad gäller nivåerna för samhällsrisk så skiljer de sig åt. För Nollalternativet leder dagens
bebyggelse tillsammans med Barkarbystaden I och en prognosticerad ökning av trafik samt
antaganden om en ökad transport av farligt gods till risknivåer där åtgärder behöver övervägas. I
Utbyggnadsalternativet - där aktuell detaljplan läggs till den samhällrisk som belyses i
Nollalternativet - blir dessa nivåer märkbart högre och når en sådan nivå att det är tydligt att
åtgärder som kan ha en betydande riskreducerande effekt behöver vidtas inom planområdet.
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Osäkerheter och känslighetsanalys

Resultaten i riskbedömningar bör alltid betraktas med vetskap om de osäkerheter som finns i de
många antaganden och ingångsvärden som använts vid analysen. De antaganden och ingångsvärden som bedöms vara särskilt förknippade med osäkerheter är:
-

Framtida antal transporter av farligt gods samt fördelningen mellan olika ADR/RIDklasser

-

Framtida trafikflöde

-

Framtida persontätheter

Då en ökad persontäthet belyses i det stora utbyggnadsalternativet kommer det inte belysas vidare
här. Fokus ha därför legat på att variera antaganden om trafik och farligt gods som påverkar
beräkningarna. Båda känslighetsanalyserna utgår från Utbyggnadsalternativet.
Fördelningen av det farliga gods som transporteras på väg och järnväg är en osäkerhet. Trender
pekar på en generell minskning av transport av farligt gods på väg till förmån för transporter på
järnväg. En förändring av fördelningen mellan olika ADR/RID-klasser med en minskning av
konventionella drivmedel såsom bensin och diesel med en samtida ökning av fordonsgas är också
tänkbar. Variationen av fördelningen mellan olika typer av farligt gods bygger på tidigare
mätningar. Det har t.ex. inte antagits stora sänkningar i drivmedelstransporter på grund av en total
omställning till elbilsflotta.

Känslighetsanalys 1 - Fördelningen mellan olika ADR/RID-klasser
Fördelningen mellan olika ADR/RID-klasser baseras på MSB-data från 2006 för den aktuella
sträckningen, se Tabell 3, istället för nationellt genomsnitt från TRAFA från 2010 och 2016.

Structor Riskbyrån

Tabell 4. Transporter med farligt gods på Europaväg 18.
ADR-S- Uppskattat flöde på E18
Genomsnittlig
klass
godsmängd per
gäller för 200630 (max)
transport31 [ton]
[ton/månad]
1
2.1
2.2
2.3
3
4
5
6
7
8
9
Totalt

70
1 800
13 200
25
16 500
270
495
370
49*
23 200
11 500
67 479

3,9
15,2
15,2
15,2
26,8
19,7
25,6
27,6
1**
24,9
30,9

Antal transporter
(max)
[passager/år]

Andel [%]

213
1 421
10 421
20
7 400
164
232
161
588
11 181
4 469
36 272

0,59%
3,92%
28,73%
0,05%
20,40%
0,45%
0,64%
0,44%
1,62%
30,83%
12,32%
100%

*Antal kollin
** De transporterade mängderna var så små att någon genomsnittlig mängd inte kunnat beräknas utifrån underlaget.
Angivet värde är en uppskattning.
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Figur 14. Sammanlagd individrisk från E18 och Mälarbanan för känslighetsanalys 1.

Jämfört med individrisken för Utbyggnadsalternativet innebär känslighetsanalys 1 en mindre
sänkning av individrisken och en större minskning av samhällsrisken. Detta beror på den lägre
andelen brandfarliga och giftiga gaser som återfinns i MSB:s fördelning.
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Figur 15. Samhällsrisk för Känslighetsanalys 1.

Känslighetsanalys 2 – Minskad trafik
I denna beräkning har den totala trafiken på E18 minskats till 94 000 ÅDT varav 7% tung trafik.
Antal transporter av farligt gods behålls från tidigare beräkningar som en andel av den tunga
trafiken. Uppgiften kommer från en tidigare version av bullerutredningen för planområdet och
nyttjades i ett tidigare skede för denna riskbedömning.
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Figur 16. Sammanlagd individrisk från E18 och Mälarbanan för känslighetsanalys 2.

Jämfört med individrisken för Utbyggnadsalternativet i Figur 8 innebär känslighetsanalys 2 en
mindre sänkning av individrisken och en större minskning av samhällsrisken. Detta beror helt
enkelt på den lägre sannolikheten för olyckor med farligt gods som sänkningen av trafiksiffrorna
bidrar med.
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Figur 17. Samhällsrisk för Känslighetsanalys 2.

Resultatet av känslighetsanalyserna visar att felmarginalen i antagandena om framtida trafik och
transporter av farligt gods påverkar utfallet vad gäller nivå på samhällsrisk. Detta innebär att
nivåerna för samhällsrisk för Utbyggnadsalternativet i verkligheten skulle kunna visa sig vara
lägre än de som visas i Figur 13. Oavsett vilket utfall som äger störst giltighet är dock riskreducerande åtgärder av samma typ befogade.
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Det stora utbyggnadsalternativet

Structor Riskbyrån

Då området kring planområdet i dagsläget har en låg exploateringsgrad innebär det att
persontäthet endast är punktvis hög kring de två stor riskkällorna. Järfälla kommun har höga
ambitioner för områdets exploatering och ämnar bygga täta stadsdelar både norr och söder om
riskkällorna. Till detta kommer etableringen av tunnelbana och bussterminal vid Barkarby station.
Vid prognosåret 2030 kommer det område som ingår i beräkningarna att innehålla långt fler
människor än i dagsläget. Antagandena om hur många människor detta blir och hur länge de vistas
i område är dock behäftat med stora osäkerheter. Antagandena baseras till stor del på uppgifter
om eventuella bruttoytor för olika sorters kvartersmark samt ungefärliga plangränser. De
antaganden och ingångsvärden som ligger till grund för den analyserade befolkningsmängden är
behäftade med de stora osäkerheter men är samtidigt parametrar som stor utsträckning kan
påverkas till skillnad från mängd och fördelning av farligt gods.
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Riskvärdering och riskreducerande åtgärder

I följande avsnitt redovisas riskvärdering och behov av riskreducerande åtgärder utifrån resultat
för Utbyggnadsalternativet.

Riskvärdering och behov av riskreducerande åtgärder
Resultatet från beräkningarna visar att individrisken är på en sådan nivå att riskreducerande
åtgärder behöver övervägas för den del av planområdet som ligger inom ca 180 meter från E18.
Samma beräkningar visar att samhällsrisken ligger på en sådan nivå att riskreducerande åtgärder
behöver vidtas för att sträva mot en lägre samhällsrisk.
De förhöjda individ- och samhällsrisknivåerna beror på den stora mängd farligt gods som transporteras på E18, och till viss del Mälarbanan, i kombination med en hög exploatering inom
planområdet och till viss del befintlig bebyggelse och bebyggelse inom Barkarbystaden I.

Förslag på riskreducerande åtgärder
Bedömningen har gjorts att riskreducerande åtgärder i form av utformningsåtgärder krävs för att
uppnå risknivåer som kan accepteras av Järfälla kommun.
Utformningsåtgärder
För att minska konsekvenserna av transporter med farligt gods på E18 och Mälarbanan föreslås
att följande åtgärder regleras i detaljplanen:
-

Fasader närmast E18 uppförs i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass
EI30.

-

Byggnader närmast E18 uppförs med förstärkt stomme.

-

Fönster i fasader närmast E18 utförs i EW30 eller så motsvarande skydd uppnås.

-

Utrymning möjliggörs bort från E18.

-

Friskluftsintag till byggnader <150 m från E18 ska placeras i riktning bort från E18

-

Central nödavstängning av byggnadsventilation skall kunna genomföras av
räddningspersonal, fastighetsskötare eller personal i verksamheter närmast E18. För
parkeringshus krävs inte denna åtgärd.

Structor Riskbyrån

Följande åtgärder ligger utanför detaljplanen och föreslås regleras i samråd med Trafikverket.
-

Avkörningsskydd uppförs utmed E18.

-

Skärm eller plank uppförs utmed E18.

28 (63)

Riskbedömning Barkarbystaden II
Järfälla kommun
Rapport nummer: 1076-104

8

Slutsats

Resultatet visar på förhöjda individ- och samhällsrisknivåer och åtgärder har därför föreslagits
enligt Avsnitt 7.1.1. Om föreslagna åtgärder inarbetas i planförslaget bedöms rimlig hänsyn ha
tagits till principerna som föreslås i tillämpade riskvärderingskriterier19. Järfälla kommun har därmed möjlighet att vid antagande av detaljplanen acceptera den ökning av individ- och samhällsrisk som exploateringen bidrar med om bedömning görs att nyttan som exploateringen bidrar med
överväger.
Preliminära beräkningar för framtida exploateringar av andra detaljplaner i närområdet i Barkarbystaden och Veddesta (Stora utbyggnadsalternativet) visar att samhällsrisknivåerna utan åtgärder riskerar att bli mycket höga.

Structor Riskbyrån

Hanteringen av höga samhällsrisker orsakar ibland problem i detaljplaneprocessen och ansvaret
faller ofta på den sista detaljplanen som tas fram inom ett område. I föreliggande fall planeras ett
större område på en gång, parallellt drivs en mängd detaljplaner som var och en för sig påverkar
samhällsrisken negativt men där hanteringen effektivast inte kan ske inom varje enskild
detaljplan. Ett möjligt sätt att hantera detta kan därför vara att samordna riskhanteringen mellan
alla detaljplaner i Barkarbystaden respektive Veddesta. Då finns möjligheten att i tidigt skede
hantera och förebygga förhöjda risknivåer genom kombinationer av åtgärder. Därmed kan problem förebyggas och man kan undvika att endast vara utlämnad till fysiska utformningsåtgärder
i sena skeden.
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Bilaga A

Olycksscenarier

I denna bilaga presenteras de olycksscenarier som kan förekomma i olyckor vid transport av
farligt gods i Tabell 5 nedan.

Structor Riskbyrån

Tabell 5. Allmänna beskrivningar av olycksscenarier för de olika klasserna av farligt gods. Generella bedömningar
av påverkan baseras på tillgänglig litteratur1,2,3.
ADR-S-/RID-Sklass

Beskrivning

1 - Explosiva
ämnen och
föremål

Explosioner till följd av olyckor med ADR-klass 1 påverkar omgivningen genom tryckpåverkan,
värmestrålning och splitter. Vid stora mängder explosiva varor kan skador från tryckvågen uppstå på flera
hundratals meter, och splitterskador på uppemot en kilometer.

2 – Gaser

Olycksförloppen vid olyckor med gaser varierar beroende på vilken typ av gas som är inblandad.

2.1 - Brandfarliga
gaser

Olyckor med brandfarliga gaser inkluderar olika brandförlopp som kan påverka omgivningen genom
värmestrålning eller tryckpåverkan. Vid ett läckage som antänds omgående uppstår en jetflamma som
orsakar värmestrålning mot omgivningen. Om ingen antändning sker kan den utsläppta gasen bilda ett
brännbart gasmoln som förflyttar sig med vinden och vid senare antändning orsakar en gasmolnsexplosion.
Gasmolnsexplosionen orsakar värmestrålning och under vissa mycket specifika förhållanden även
tryckvågor mot omgivningen. I sällsynta fall kan även en typ av explosion som kallas BLEVE (Boiling
Liquid Expandning Vapor Explosion) uppstå. Dessa tre scenarier kan medföra påverkan på några
hundratals meter om den brandfarliga gasen transporteras i stora mängder i tank.

2.2 – Icke giftig,
icke brandfarlig gas

Den påverkan på omgivningen som kan uppstå vid olyckor med denna riskgrupp är främst kopplad att
kraftig uppvärmning kan leda till kärlsprängning samt omkringflygande kärldelar eller splitter.

2.3 – Giftiga gaser

En olycka med giftig gas kan leda till påverkan på omgivningen om ett läckage leder till att ett giftigt
gasmoln kan sprida sig från olycksplatsen. Spridningen av den giftiga gasen beror bland annat på
läckagestorlek och väderförhållanden. Påverkan på människor kan uppkomma på flera hundratals meter.

3 – Brandfarliga
vätskor

Olycksförlopp med brandfarliga vätskor innebär typiskt att ämnet vid läckage strömmar ur tanken och
breder ut sig på marken och formar en pöl. Pölens utbredning beror på underlagets utformning (lutning,
diken, porositet med mera). Om det sker en antändning uppstår en pölbrand, som påverkar omgivningen
inom ett par tiotals meter genom värmestrålning från flammor och produktion av skadlig rök.

4 – Brandfarliga
fasta ämnen

Olyckor som involverar brandfarligafasta ämnen kan påverka omgivningen inom något tiotal meter främst
genom värmestrålning och giftiga brandgaser.

5 – Oxiderande
ämnen och
organiska
peroxider

Oxiderande ämnen är brandfrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera eller
understödja brand i andra ämnen samt i vissa fall leda till explosioner. Organiska peroxider är mycket
reaktiva och dess termiska instabilitet kan medföra att ämnet sönderfaller, i vissa fall explosionsartat.
Påverkan på omgivningen kan alltså uppstå genom värmestrålning vid bränder eller tryckpåverkan och
splitter vid explosioner. Påverkan på människor kan sträcka sig upp till femtio meter från olyckan.

6 – Giftiga och
smittfarliga ämnen

Giftiga substanser som troligen kan orsaka allvarlig ohälsa eller död, eller smittfarligt ämne, bedöms vid
ett olycksscenario påverka människor endast vid direkt kontakt med ämnet.

7 – Radioaktiva
ämnen

Ämnen som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning transporteras inte på sådant
sätt så att de kan medföra akut påverkan på människor vid ett tidsbegränsat olycksscenario. Allvarliga
skador på människor bedöms generellt uppkomma vid långvarig exponering, vilket inte beaktas i denna
riskbedömning.

8 – Frätande
ämnen

Ämnen som i flytande eller fast form kan skada levande vävnad eller utrustning bedöms vid ett
olycksscenario påverka människor endast vid direkt kontakt med ämnet

9 – Övriga farliga
ämnen

Ett vanligt exempel på ADR-S klass 9 är asbest. Allvarliga skador på människor bedöms generellt
uppkomma vid långvarig exponering, vilket inte beaktas i denna riskbedömning.
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Bilaga B Frekvensberäkningar för olycka med farligt god – indata och
metod
B1. Järnväg
För beräkning av hur ofta olyckor på järnvägen förväntas inträffa används den metod som pre
senteras i Banverkets Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar
omgivningen4. Viktiga indata till beräkningarna är hämtade därur om inget annat anges. De
presenteras i Tabell 6. Sedan presenteras indata och antaganden för trafikflöde och transporter av
farligt gods. Slutligen indata och antaganden för känslighetsanalysen.
Tabell 6. Indata till frekvensberäkningar.

Variabel

2030

Studerad järnvägssträcka [km]

1

Antal spår [st]

2

Antal växlar [st]

0

Medelantal vagnar som deltar i urspårning [st]

3,5

Antal persontåg per genomsnittsdygn [st]

396

Antal vagnar per persontåg [st]

3

Antal godståg per genomsnittsdygn [st]

10

Antal vagnar per godståg [st]

23

Axelantal per vagn [st]

3,5

*Snitt längs studerad järnvägssträcka.

B2. Väg
I detta avsnitt beskrivs metod och underlag (indata och antaganden) för de beräkningar som gjorts
för transporter på väg. För fortsatt beräkning av frekvenser för olika möjliga olycksscenarier som
kan påverka människor, används händelseträdsmetodik

Structor Riskbyrån

För beräkningar av hur ofta olyckor med farligt gods förväntas inträffa används den metod som
presenteras i Farligt gods – riskbedömningar vid transport5. För vägarna presenteras viktiga
indata till beräkningarna som är hämtade därur, se Tabell 7.
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Tabell 7. Indata till frekvensberäkningar E18.

Variabel

Använt värde i grundberäkning

ÅDT [fordon/dygn]

100 000

Andel tung trafik

10%

Hastighet [km/h]

80

Vägsträcka [km]

1 km

Antal fordon med farligt
gods [antal/dygn]

267

Typer av farligt gods

Samtliga klasser

Bebyggelsemiljö

Landsbygd/Tätort

Gatu-/vägtyp

Motorväg

Olyckskvot [-]

0,55

Andel singelolyckor [-]

0,4

Index för farligt gods
olycka [-]

0,26

B3. Händelseträd
För fortsatt beräkning av frekvenser för olika möjliga olycksscenarier som kan påverka
människor, används händelseträdsmetodik. I följande avsnitt presenteras händelseträd för de olika
händelser och klasser av farligt gods som förekommer.

Urspårningar
Med hjälp av beräkningsmodellen uppskattas frekvenser för urspårningar. Urspårningen i sig kan
medföra påverkan på människor området kring järnvägen, vilket beror på hur långt från spåret
som vagnarna hamnar. Uppskattning av avståndsfördelning för urspårade vagnar presenteras i
Tabell 8.
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Tabell 8. Fördelning över avstånd från spår för urspårade vagnar [m]4.

Avstånd från spår

0–5 m

5–15 m

15–25 m

> 25 m

Godståg

91 %

5%

2%

2%

Förutom den mekaniska påverkan som kan uppkomma vid en urspårning kan olycksförloppet
initiera mer komplexa olycksförlopp som involverar farligt gods (om farligt gods förekommer
på inblandade vagnar). Vid beräkningarna beaktas sannolikheten för att farligt gods är inblandat
i urspårningen med hänsyn till medelantalet vagnar som antas delta i en urspårning och andelen
av godsvagnarna som innehåller farligt gods.
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Farligt gods
För fortsatt beräkning av frekvenser för olika möjliga olycksscenarier som kan påverka
människor, används händelseträdsmetodik. I följande avsnitt presenteras (i förekommande fall)
händelseträd för de olika klasserna av farligt gods som förekommer.
Explosiva ämnen - ADR-S klass 1 (Väg)
För att en olycka som involverar explosiva ämnen ska leda till en explosion krävs att det
transporterade godset påverkas (genom t.ex. en kraftig stöt eller brand).
Ett jämförelsevärde att förhålla sig till gällande stötpåkänning angavs av HMSO6 baserat på
brittiska data från 1950-1990. Där var sannolikheten för en stötinitierad detonation till följd av en
kollision mindre än 0,2 %. Med hänsyn till utvecklingen inom trafiksäkerhet och fordonskonstruktion som skett sedan det statistiska underlaget, bedöms det vara konservativt att använda
en halverad sannolikhet på 0,1 % för att en kollision leder till en stötinitierad detonation.

Structor Riskbyrån

Svensk statistik visar på att sannolikheten för att ett fordon inblandat i trafikolycka ska börja
brinna är cirka 0,4 %7. Vidare antas (som i Göteborgs fördjupade översiktsplanFel! Bokmärket
är inte definierat.), att sannolikheten för att en brand sprider sig och leder till en explosion är 50
%.

Figur 18. Händelseträd för olyckor med explosivt ämne.

Explosiva ämnen - RID-S klass 1 (Järnväg)
För uppskatta frekvensen av explosioner till följd av olyckor med RID-S klass 1, används inget
händelseträd. Detta med anledning av att sannolikheten för detonation inte är direkt relaterad till
att det sker en olycka där det farliga ämnet läcker ut. Istället kan det antas att en explosion kan
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uppkomma till följd av osäkra explosiver, brandpåverkan eller stötpåverkan med en frekvens av
ungefär 7,52 · 10-10 per vagnkilometer6.
Brandfarliga gaser - ADR-S klass 2.1 & RID-S klass 2.1 (Väg & järnväg)
De händelseförlopp som kan uppkomma vid olyckor med brandfarlig gas har identifierats som:
jetflamma, gasmolnsexplosion och BLEVE. Ett möjligt förlopp illustreras av händelseträdet i
Figur 19.

Figur 19. Händelseträd för olyckor med brandfarlig gas (väg och järnväg).

Sannolikheten för läckage från gastanken antas vara 1/30 av sannolikheten för läckage från en
tank med vätska5. Sannolikhetsfördelningen för de olika typerna av antändning antas är anpassade
utifrån Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and rail8. Följande
sannolikheter är resultatet av en sammanvägning av de två uppsättningar med sannolikheter som
presenteras i den rapporten för ”Litet utsläpp” respektive ”Stort utsläpp”:

Structor Riskbyrån

•
•
•

Omedelbar antändning: 15 %
Fördröjd antändning: 65 %
Ingen antändning: 20 %

Vidare antas grovt att en av hundra (1 %) jetflammor är så riktad att den genom kraftig
uppvärmning orsakar en BLEVE i en närliggande tank (eller om jetflamman reflekteras, en
BLEVE som involverar den aktuella tanken själv).
Giftiga gaser - ADR-S klass 2.3 (Väg)
Ett giftigt gasutsläpp kan till följd av ett läckage bilda ett giftigt gasmoln som förflyttar sig med
vinden i omgivningen. Spridningsvinkeln på molnet, och hur långt det når, beror bland annat på
läckagets storlek och vilket utflöde av gas som uppkommer. Sannolikheten för läckage från
gastanken antas vara 1/30 av sannolikheten för läckage från en tank med vätska5.
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Figur 20. Händelseträd för olycka med giftig gas (väg).

Giftiga gaser - RID-S klass 2.3 (Järnväg)
Ett giftigt gasutsläpp kan till följd av ett läckage bilda ett giftigt gasmoln som förflyttar sig med
vinden i omgivningen. Spridningsvinkeln på molnet beror bland annat på läckagets storlek och
vilket utflöde av fas som det medger. Sannolikheten för ”stor tankskada” respektive ”litet hål”
uppskattas till 1 %Fel! Bokmärket är inte definierat..

Structor Riskbyrån

Figur 21. Händelseträd för olycka med giftig gas (järnväg).

Brandfarliga vätskor - ADR-S klass 3 (Väg)
Ett identifierat olycksscenario utgörs enligt tidigare av ett utsläpp med brandfarlig vätska som
bildar en pöl och som vid en antändning orsakar en pölbrand. Sannolikheten för att ett läckage
uppstår, givet att en olycka med en tankbil inträffar, antas vara 0,075 (Index för farligt gods
olycka – se
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Tabell 7 och Figur 22). Givet att ett sådant läckage har inträffat antas sannolikheten för en
antändning av pölen vara en trettiondel (3,3 %)6. Händelseträdet i Figur 22 visar hur
händelseförloppet kan utvecklas.

Figur 22. Händelseträd för olyckor med brandfarlig vätska (väg och järnväg).

Brandfarliga vätskor - RID-S klass 3 (Järnväg)
Sannolikheten för att ett läckage uppstår, givet att en olycka inträffar, antas vara 30 %Fel! Bokmärket
är inte definierat.
. Givet att ett sådant läckage har inträffat antas sannolikheten för en antändning av
pölen vara en trettiondel (3,3 %)6.
Brandfarliga fasta ämnen - ADR-S klass 4 (Väg)

Structor Riskbyrån

Olyckor med brandfarliga fasta ämnen kan påverka omgivningen om det sker en antändning,
vilket kan resultera i en kraftig brand även om inget läckage uppstått. Sannolikheten för
antändning, givet att en olycka skett antas likt tidigare utifrån svensk statistik vara 0,4 %7.
Förenklat antas alla sådana bränder leda till att de transporterade brandfarliga fasta ämnena deltar
i branden.
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Figur 23. Händelseträd för olycka med brandfarligt fast ämne (väg och järnväg).

Brandfarliga fasta ämnen - RID-S klass 4 (Järnväg)
Sannolikheten för antändning, givet att en olycka skett med vagnar som transporterar brandfarliga
fasta ämnen, uppskattas till 1 %.
Oxiderande ämnen och organiska peroxider - ADR-S klass 5 (Väg)
Olyckor med oxiderande ämnen och organiska peroxider kan orsaka kraftiga bränder och under
särskilda förhållanden leda till explosioner. En antändning och explosion kan ske i samband med
en olycka där det utsläppta oxiderande ämnet (eller den organiska peroxiden) först blandas med
ett organiskt flytande ämne. Blandningen som bildas utgör då ett kraftfullt sprängämne. Vidare
kan en explosion uppkomma efter kraftig brandpåverkan även om någon blandning med organiskt
material inte skett.
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Ammoniumnitrat är vid transport uppvärmt till cirka 135°C, då ämnet är flytande med relativt
hög densitet (27 m3 väger cirka 40 ton).
Sannolikheten för läckage antas vara samma som för gastankar enligt ovan (1/30 av sannolikheten
för läckage från en tank med vätska5). Sannolikheten för att det i samband med utsläppet av ADRS klass 5 också förekommer ett utsläpp av exempelvis ADR-S klass 3 (flytande organiskt
material), och att blandning mellan dem kan ske uppskattas till 50 %9. Sannolikheten för en
påföljande antändning av blandningen uppskattas vara jämförbar med sannolikheten för
antändning av ett utsläpp av brandfarlig vätska (3,3 %6). En sådan antändning antas resultera i en
explosion.
Sannolikheten för antändning som följer en olycka med läckage men utan blandning uppskattas
på samma sätt som för antändning av fordon ovan till 0,4 %7. Sannolikheten för att den då
uppkomna branden ska sprida sig till att påverka lasten uppskattas grovt till 50 %9. För att en
brand som spridit sig och påverkar lasten ska leda till en explosion krävs att temperaturen
överstiger 190°C under en längre tidsperiod. Det eventuella sönderfallet avstannar ofta om
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värmekällan avlägsnas10. Olycksstatistik för olyckor med ADR-S klass 5 visar också på att det är
relativt långa olycksförlopp med brinntider på 1-16 timmar innan detonation. Grovt antas hälften
av dessa bränder leda till en sådan kraftig påverkan att en detonation (explosion) uppkommer (50
%). Detta gäller för de fall där ett utsläpp av ADR-S klass 5 också inträffat och en kraftig brand
antas uppstå kring lastbilen. I de fall något utsläpp inte inträffat bedöms det grovt vara hälften så
sannolikt att en brandpåverkan skulle leda till en explosion (25 %). De bränder som inte leder till
någon explosion antas i modellen ändå påverka omgivningen med värmestrålning och brandgaser
i en omfattning som är jämförbar med en pölbrand (ADR-S klass 3).

Figur 24. Händelseträd för olycka med oxiderande ämne eller organisk peroxid (väg och järnväg).

Oxiderande ämnen och organiska peroxider - RID-S klass 5 (Järnväg)

Structor Riskbyrån

Sannolikheten för läckage uppskattas till 30 %Fel! Bokmärket är inte definierat.. Sannolikheten för att det i
samband med utsläppet av RID-S klass 5 också förekommer ett utsläpp av exempelvis RID-S
klass 3, och att blandning mellan dem kan ske uppskattas till 10 %. Sannolikheten för en
påföljande antändning av blandningen uppskattas till 10 %9.
Sannolikheten för antändning som följer en olycka utan blandning uppskattas på samma sätt som
för RID-S klass 4 ovan till 1 %. Sannolikheten för att den uppkomna branden ska sprida sig till
lastutrymmet uppskattas grovt till 50 %. För att en brand som spridit sig till lasten ska leda till en
explosion krävs att temperaturen överstiger 190°C under en längre tidsperiod. Det eventuella
sönderfallet avstannar ofta om värmekällan avlägsnas10. Olycksstatistik för olyckor med RID-S
klass 5 visar också på att det är relativt långa olycksförlopp med brinntider på 1-16 timmar innan
detonation. Sannolikheten för att en brand som spridit sig till lasten påverkar denna så kraftigt att
en detonation (explosion) uppkommer bedöms grovt vara en på hundra (1%).
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Giftiga eller smittfarliga ämnen - ADR-S klass 6 (Väg)
Skador på människor till följd av olyckor med giftiga eller smittfarliga ämnen bedöms enligt
tidigare endast kunna uppstå där stänk från ämnet hamnar. Det innebär att det endast är i
flytande form som ämnena kan medföra en akut påverkan på människor i omgivningen.
Uppgifter9 gör gällande att omkring 23 % av den tranpsorterade mängden ADR-S klass 6 utgörs
av flytande ämnen. Sannolikheten för att ett läckage uppstår, givet att en olycka med en tankbil
inträffar, antas vara 0,075 (Index för farligt gods olycka – se Tabell 7 och Figur 25).

Structor Riskbyrån

Figur 25. Händelseträd för olycka med giftigt eller smittfarligt ämne (väg).

41 (63)

Riskbedömning Barkarbystaden II
Järfälla kommun
Rapport nummer: 1076-104

Giftiga eller smittfarliga ämnen - RID-S klass 6 (Järnväg)
Skador på människor till följd av olyckor med giftiga eller smittfarliga ämnen bedöms enligt
tidigare kunna uppstå där stänk eller ivägkastat ämne hamnar. En förutsättning är därmed att ett
läckage uppstår. Sannolikheten för läckage uppskattas till 30 %Fel! Bokmärket är inte definierat..

Figur 26. Händelseträd för olycka med giftigt eller smittfarligt ämne (järnväg).

Radioaktiva ämnen - ADR-S klass 7 & RID-S klass 7 (Väg & Järnväg)
Skador till följd av utsläpp av radioaktiva ämnen beaktas enligt ovan (Fel! Hittar inte
referenskälla.) inte i denna riskbedömning.
Frätande ämnen - ADR-S klass 8 (Väg)

Structor Riskbyrån

Skador på människor till följd av olyckor med frätande ämnen bedöms enligt tidigare endast
kunna uppstå där stänk eller iväg kastat ämne hamnar. En förutsättning är därmed att ett läckage
uppstår. Sannolikheten för att ett läckage uppstår, givet att en olycka med en tankbil inträffar,
antas vara 0,075 (Index för farligt gods olycka – se
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Tabell 7 och Figur 27).

Figur 27. Händelseträd för olyckor med frätande ämnen (väg och järnväg).

Frätande ämnen - RID-S klass 8 (Järnväg)
Skador på människor till följd av olyckor med frätande ämnen bedöms enligt tidigare kunna
uppstå där stänk eller ivägkastat ämne hamnar. En förutsättning är därmed att ett läckage uppstår.
Sannolikheten för läckage uppskattas till 30 %Fel! Bokmärket är inte definierat..
Övriga farliga ämnen & föremål - ADR-S klass 9 & RID-S klass 9 (Väg & järnväg)

Structor Riskbyrån

Beaktas (enligt Fel! Hittar inte referenskälla.) inte i denna riskbedömning.
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Bilaga C

Konsekvensberäkningar för olycka med farligt gods

I följande avsnitt beskrivs konsekvenserna av de scenarier som identifieras i samband med
frekvensberäkningarna, för mekanisk påverkan vid urspårning, samt vid olyckor med farligt gods.
Mekanisk påverkan vid urspårning
Figur 28 visar fördelning av konsekvensavstånd vid urspårningarFel! Bokmärket är inte definierat..

Figur 28. Använd fördelning av konsekvensavstånd för mekanisk skada vid urspårning. Kurvan ”Poly. (Antagen
fördelning)” visar en trendlinje för tydlighet i figuren.

C.1 Farligt gods

Structor Riskbyrån

Konsekvenserna av de identifierade typerna av olycksförlopp har tidigare beräknats bland annat
i samband med att Länsstyrelsen i Skåne län upprättade sina Riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringenFel! Bokmärket är inte definierat. (RIKTSAM). Nedanstående fördelningar
är anpassade utifrån resultaten däri. Med konsekvensavstånd menas här det avstånd inom vilket
människor förväntas omkomma till följd av påverkan från olycksförloppet (exempelvis genom
värmestrålning, tryckpåverkan eller toxicitet – beroende på olyckans karaktär).

Figur 29. Använda fördelningar av konsekvensavstånd för explosion (ADR-S/RID-S klass 1). Kurvan ”Poly.
(Antagen fördelning)” visar en trendlinje som endast inkluderats för visualisering av fördelningen.
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Figur 30. Använda fördelningar av konsekvensavstånd för BLEVE, gasmolnsexplosion samt jetflammor (ADRS/RID-S klass 2.1).

Figur 31. Använda fördelningar av konsekvensavstånd vid utsläpp av giftig gas (ADR-S/RID-S klass 2.3).

Structor Riskbyrån

En sådan pölbrand som det identifierade olycksscenariot utgör kommer att påverka omgivningen
främst genom värmestrålning. Ett vanligt förekommande antagande11 är att människor
omkommer inom det område där värmestrålningen överstiger 15 kW/m2. Storleken på detta
område definierar det så kallade konsekvensavståndet. Konsekvensavståndet beror bland annat
på hur stor pöl som bildas och därigenom hur stora flammor som uppstår samt på vilket avstånd
från den aktuella byggnaden som pölen uppstår. I konsekvensberäkningarna har därför antagits
en fördelning av hur långa konsekvensavstånd som uppstår vid en pölbrand, utifrån en jämförande
studie av andra tillämpade strålningsberäkningarFel! Bokmärket är inte definierat.. Resultatet presenteras i
Figur 32.
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Figur 32. Använda fördelningar för konsekvensavståndet vid pölbränder (ADR-S/RID-S klass 3). Den fördelning
som används i denna riskbedömning kallas i figuren för ”Antagen fördelning” (orange färg).

Structor Riskbyrån

Figur 33. Använd fördelning för konsekvensavstånd vid brand i brandfarliga fasta ämnen (ADR-S/RID-S klass 4).

Figur 34. Använda fördelningar för konsekvensavstånd vid explosioner och bränder med oxiderande ämnen och
organiska peroxider (ADR-S/RID-S klass 5).

Det finns inga framtagna modeller som hanterar stänk av giftiga ämnen, men en olycka med
giftiga eller smittsamma ämnen bedöms inte ge upphov till några akuta konsekvenser förutom i
direkt anslutning till olyckan. Därför används den konsekvensavståndsfördelning för frätande
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stänk som antagits i RIKTSAM, se Figur 35. Denna fördelning tillämpas även för olyckor med
frätande ämnen.

Structor Riskbyrån

Figur 35. Använda fördelningar för konsekvensavstånd vid spridning av giftigt eller smittfarligt ämne (ADR-S/RIDS klass 6) samt för frätande ämnen (ADR-S/RID-S klass 8).
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Bilaga D

Beräkning av risknivåer för olycka med farligt gods

I följande avsnitt beskrivs hur beräkningarna av individrisk resp. samhällsrisk genomförs.

Individrisk
Beräkningsmetoden som används i denna riskbedömning bygger på den metod som används
ibland andra Helsingborgs stads Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade
färdvägar för transport av farligt gods12.
Resultaten av frekvensberäkningarna och konsekvensuppskattningarna ovan räknas samman till
en risknivå utmed den aktuella sträckan genom en beräkningsgång som kan beskrivas enligt
följande (med scenariot pölbrand som exempel).
En specifik punkt i omgivningen påverkas endast av en olycka som inträffar på en sträcka nära
punkten. Längden på denna sträcka beror på punktens avstånd från järnvägen och hur stort område
som det studerade olycksscenariot påverkar, se Figur 36.

Figur 36. Olyckor med konsekvensavståndet (r) måste inträffa någonstans på sträckan (2x) för att påverka en given
punkt på ett avstånd (y) från vägen. Med hjälp av Pythagoras sats kan sträckan (2x) beräknas, givet att
konsekvensavståndet (r) samt avståndet till vägen (y) är känt.

Structor Riskbyrån

Resonemanget i Figur 36 leder till att en frekvenskorrigeringsfaktor som är specifik för en punkt
på ett givet avstånd kan beräknas. Beräkningarna bygger vidare på att ett stort antal punkter i
omgivningen (olika värden på y) studeras med upprepade beräkningar för alla de identifierade
olycksscenarierna. Den använda upplösningen för beräkningarna (värden på y) är:
0–50 meter från vägkant

Var 5:e meter

50–200 meter från vägkant

Var 10:e meter

200–800 meter från vägkant

Var 50:e meter

Formeln som används för att beräkna en frekvenskorrigeringsfaktor per kilometer blir:
se Tabell 9.
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Tabell 9. Frekvenskorrigeringsfaktor (utsnitt).

Studerat avstånd (y) [m]
 Olyckan når (r) [m]

0

5

10

15

0

0

-

-

-

0

5

0,01

0

-

-

0

10

0,02

0,02

0

-

0

15

0,03

0,03

0,02

0

0

20

0,04

0,04

0,03

0,03

0

…
800

…

800

0
1,60

1,60

1,60

1,60

0

Siffrorna i tabellen utläses i det enklaste fallet som att om en olycka sker någonstans inom den
studerade kilometersträckan och som har en konsekvens som når 5 meter kommer sannolikheten
för att den påverkar en slumpmässigt vald punkt längs med spåret vara 1 %. Detta utgår ifrån att
olyckan har en konsekvens som når totalt 10 m längs med spåret och det motsvara 1 % av 1 km.
För längre avstånd från spåret blir beräkningarna mer komplicerade utifrån de trigonometriska
beräkningar som visas i Figur 36.
Vidare har det i konsekvensberäkningarna ovan uppskattats en fördelning av hur långa konsekvensavstånd som förväntas uppstå vid de olika scenarierna, vilka redovisas för pölbrand i
Tabell 10. Dessa värden är framtagna utifrån de redovisade diagrammen i Fel! Hittar inte
referenskälla..
Tabell 10. Fördelning av konsekvensavstånd (utsnitt).

Sannolikhetsfördelning konsekvensavstånd
 Olyckan når (r) [m]

Pölbrand

0

0%

5

1%

10

5%

15

8%

20

18 %

Structor Riskbyrån

…
800

0%

Därefter multipliceras värden korsvis mellan de två tabellerna (Tabell 9 och Tabell 10) ovan.
Resultatet redovisas i Tabell 11 för att väg samman sannolikheten att en olycka får ett visst
konsekvensavstånd med sannolikheten att den specifika punkten påverkas av konsekvensen.
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Tabell 11. Resultat av korsvis multiplikation (utsnitt).

Studerat avstånd [m]
 Olyckan når (r) [m]

0

5

10

15

… 800

0

0

-

-

-

…0

5

0,0001

0

-

-

…0

10

0,0010

0,0009

0

-

…0

15

0,0024

0,0023

0,0018

0

…0

20

0,0072

0,0070

0,0062

0,0048

…0

…

Respektive kolumn summeras sedan för att ta fram en reduceringsfaktor som ska appliceras på
respektive avstånd för att ta hänsyn till hur stor del av den ursprungliga frekvensen som faktiskt
påverkar en specifik punkt, se Tabell 12. Vidare sker en justering av frekvenserna med avseende
på att vissa av olycksscenarierna inte har en cirkulär utbredning, utan bedöms påverka olika
andelar av en cirkelsektor, se Tabell 13.

Structor Riskbyrån

Tabell 12. Kolumnvis summering av
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Tabell 11 (utsnitt).

Studerat avstånd [m]

Reduceringsfaktor

0

5

10

15

…

800

0,051

0,050

0,046

0,040

…

0

Tabell 13. Exempel på justeringar med avseende på olyckssceneriernas utbredning.

Olycksscenario

Andel av
cirkel

Kommentar

Pölbrand

1

Pölbranden antas ge cirkulär utbredning av värmestrålning

BLEVE

1

BLEVE antas ge cirkulär utbredning av värmestrålning

Jetflamma

0,2

Jetflamman antas riktas mot en specifik plats på en sida av olyckan i 20
% (1/5) av fallen (den första av fem följande riktningar på flamman
antas drabba en specifik plats: rakt mot platsen, rakt från platsen, uppåt
samt vinkelrätt från platsen åt två håll).

Gasmolnsexplosion

0,06

Gasmolnsexplosion (UVCE) antas enligt 12 ge en utbredning av omkring
22 grader i vindriktningen (22/360=0,06)

Efter detta multipliceras reduceringsfaktorn med respektive andel av cirkel och den ursprungliga
frekvensen (för pölbrand beräknades den tidigare till 2  10-5) för att ge en individrisknivå på olika
avstånd (Tabell 14). De resulterande värdena används slutligen för att plotta individrisken som en
kurva.
Tabell 14. Resulterande individrisk på olika studerade avstånd (utsnitt).

Studerat avstånd [m]
5

10

…

0,051  1  (2  10-5)

0,050  1  (2  10-5)

0,046  1  (2  10-5)

…

Structor Riskbyrån

Individrisk

0
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Samhällsrisk
I detta avsnitt beskrivs hur samhällsrisknivån beräknas. Vid beräkningar av samhällsrisknivåer
studeras generellt sett ett område på en kvadratkilometer13, där den aktuella transportsträckan för
farligt gods placeras i mittpunkten och det studerade området sträcker sig 500 meter åt vartdera
hållet om järnvägen, se Figur 37. Laga kraftvunna detaljplaner, pågående detaljplaner, den aktuella
detaljplaneändringen och en befolkningsutveckling till det valda studerade horisontåret år 2030
används i beräkningarna.
Befolkningsunderlag för boende har tillhandahållits av Järfälla kommun14.

Structor Riskbyrån

Beräkningar har utförts först för Mälarbanan och E18 var för sig varefter risknivåerna har
sammanräknats. Området har delats upp i sex delar - tre delar norr om och tre delar söder om
Mälarbanan respektive E18. För att beräkna samhällsrisken har en förenkling gjorts i form av att
befolkningstätheten bedöms vara likformig inom varje specifik del av området.

Figur 37. Kvadratkilometer kring planområdet med E18 och Mälarbanan i dess mitt.

En nedräckning sker utifrån att 50% av de boende antas vara iväg 10 h/dygn och att av de sysselsatta som arbetar inom området antas 100% arbeta 40 h/vecka. Befolkningstäthet för besökare på
verksamheter inom kvadratkilometern uppskattas utifrån typ av verksamhet. Förskolor och skolor
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antas nyttjas till fullo 8 h/dygn. Se uppskattningar efter nedräkning nedan. 25% av befolkningen
antas vara exponerad för konsekvenser av olyckor med farligt gods.

Använda värden
Utifrån uppskattningar av antalet människor i området kan persontätheter för olika delområden
beräknas, vilka presenteras nedan. Antagande om 10 personer/km2 på områden som ej har verksamheter eller boende.

250–500

370 personer/km2

150-250 m

370 personer/km2

35–150 m

2 943 personer/km2
10 personer/km2

0–35 m

----------------------------------------------

0–20 m

10 personer/km2

20–75 m

10 personer/km2

75–120 m

100 personer/km2

120–500 m

100 personer/km2
<1 000 meter>

Syd

E18

Nord

Nollalternativet E18

250–500

1750 personer/km2

150-250 m

856 personer/km2

35–150 m

10 personer/km2

0–35 m

10 personer/km2

---------------------------------------------10 personer/km2

20–75 m

100 personer/km2

75–120 m

100 personer/km2

120–500 m

100 personer/km2
<1 000 meter>
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53 (63)

Syd

Mälarbanan

Nord

Nollalternativet Mälarbanan

Riskbedömning Barkarbystaden II
Järfälla kommun
Rapport nummer: 1076-104

Utbyggnadsalternativet E18
150-250 m

2 482 personer/km2

35–150 m

13 628 personer/km2
10 personer/km2

0–35 m
E18

Nord

370 personer/km2

----------------------------------------------

0–20 m

10 personer/km2

20–75 m

10 personer/km2

75–120 m

100 personer/km2

120–500 m

100 personer/km2
<1 000 meter>

Syd

250–500

250–500

2 419 personer/km2

150-250 m

5 106 personer/km2

35–150 m

3 200 personer/km2
10 personer/km2

0–35 m

----------------------------------------------

0–20 m

10 personer/km2

20–75 m

100 personer/km2

75–120 m

100 personer/km2

120–500 m

100 personer/km2
<1 000 meter>

Syd

Mälarbanan

Nord

Utbyggnadsalternativet Mälarbanan

Stora utbyggnadsalternativet E18
150-250 m

2 482 personer/km2

35–150 m

13 628 personer/km2

0–35 m
E18

Nord

370 personer/km2

10 personer/km2

---------------------------------------------10 personer/km2

20–75 m

10 personer/km2

75–120 m

14 391 personer/km2

120–500 m

1 826 personer/km2
<1 000 meter>
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250–500

2 419 personer/km2

150-250 m

5 106 personer/km2

35–150 m

3 200 personer/km2

Mälarbanan

10 personer/km2

---------------------------------------------10 personer/km2

20–75 m

12 514 personer/km2

75–120 m

2 675 personer/km2

120–500 m

10 personer/km2
<1 000 meter>
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Bilaga E

Resultat

I denna bilaga redovisas även de resultat som inte presenterats i rapportens resultatdel.
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Figur 38. Sammanlagd individrisk från E18 och Mälarbanan för nollalternativet och de två
utbyggnadsalternativen. Avstånd till fasad innebär kortaste avstånd från framtida körfält på E18 till byggrätt
inom planområdet.
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Figur 39. Samhällsrisk för utbyggnadsalternativet.
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Figur 40. Samhällsrisk för nollalternativet.
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Figur 41. Samhällsrisk för stora utbyggnadsalternativet.
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Figur 42. Sammanlagd individrisk från E18 och Mälarbanan för känslighetsanalys 1.
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Figur 43. Sammanlagd individrisk från E18 och Mälarbanan för känslighetsanalys 2.
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Figur 44. Samhällsrisk för Känslighetsanalys 1.
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Figur 45. Samhällsrisk för Känslighetsanalys 2.
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Figur 46. Individriskbidrag från E18.
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Figur 47. Individriskbidrag från Mälarbanan.
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Figur 48. Samhällsriskbidrag från E18.
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Figur 49. Samhällsriskbidrag från E18.
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Figur 50. Samhällsriskbidrag från Mälarbanan.
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