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Inledning
Järfälla kommun har gett Structor Riskbyrån i uppdrag att utföra en kompletterande
riskbedömning med avseende på olycksrisker för detaljplanen Barkarbystaden II. I detta kapitel
beskrivs kompletteringens bakgrund, syfte och mål samt disposition.
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Bakgrund
I samhället förekommer verksamheter där olyckor kan uppstå som påverkar omgivande
människor och miljö. Ett sätt att minska dessa risker är att i den fysiska planeringen lokalisera
och utforma byggnader/markanvändning med hänsyn till de risker som föreligger. Krav ställs i
detta avseende i Plan- och bygglagen5 samt i Miljöbalken6.
En riskbedömning123, avgränsad till tekniska olycksrisker, låg till grund för planen när den gick
på samråd i oktober 2014. Med tekniska olycksrisker aves oönskade händelser med plötsliga och
snabba förlopp som är förknippade med industrianläggningar, transportsystem och kemikalier. I
riskbedömningen identifierades att Barkarbystaden II ligger i nära anslutning till E18, som är en
primär transportled för farligt gods. Påverkan från E18 bedömdes innebära förhöjda risknivåer
inom planområdet.
Länsstyrelsen Stockholm har yttrat sig i samrådsskedet4 och kommenterade i samband med detta
bl.a. Riskhänsyn – transporter av farligt gods. Länsstyrelsens yttrande återges i bilaga till detta
dokument. Synpunkterna från Länsstyrelsen med avseende på olycksrisk berör följande områden:
1.
2.
3.
4.

Rekommenderade skyddsavstånd med avseende på E18
Riksintresset för kommunikation (framtida utbyggnad av E18)
Genomförbarhet av föreslagna riskreducerande åtgärder
Placering av känslig verksamhet (bostäder, hotell och personintensiv verksamhet)
närmast E18

Kommunen har utifrån bland annat Länsstyrelsens yttrande gjort förändringar i planen sedan
samrådsskedet.
Syfte och mål
Syftet med uppdraget är att utifrån förändrade förutsättningar för planen och Länsstyrelsens
yttrande i samrådsskedet komplettera tidigare riskbedömning. Uppdraget syftar även i
förlängningen till att möjliggöra att olycksrisker hanteras på ett tillfredsställande sätt enligt Planoch bygglagen5 och Miljöbalken6. Ett ytterligare syfte är att sammanställa ett underlag som kan
ligga till grund för diskussion och samråd med Länsstyrelsen och Trafikverket.

1

Tyréns (2010) Riskhänsyn i detaljplan Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2; Järfälla
kommun
2
Grontmij (2014) Riskanalys Barkarbystaden 2 – steg 1, Järfälla kommun
3
Grontmij (2014) Riskanalys Barkarbystaden 2 – steg 2, Järfälla kommun
4
Länsstyrelsen Stockholm (2015-02-16), Samrådsyttrande, Beteckning 4021-37802-2014
5
Plan- och bygglagen, SFS 2010:900.
6
Miljöbalk, SFS 1998:808.
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Disposition
PM:et är upplagt enligt följande:
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1. Områdesbeskrivning och förutsättningar
Omfattar en beskrivning av området och en redogörelse av förutsättningar inkl. de
förändringar som skett sedan samrådsskedet
2. Aktualitetsprövning av tidigare riskbedömning
Prövar i vilka delar tidigare riskbedömning är fortsatt aktuell eller behöver kompletteras
med hänsyn till de förändringar som skett
3. Kompletterande analys
Kompletterar tidigare riskanalys i de delar som bedömts som inaktuella samt i de delar
som behöver kompletteras för att tillmötesgå Länsstyrelsens yttrande från samrådsskedet
4. Slutsats
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Områdesbeskrivning och
förutsättningar
Kapitlet Områdesbeskrivning och förutsättningar omfattar en beskrivning av området och en
redogörelse av förutsättningar samt de förändringar som skett sedan samrådsskedet.

Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251, www.structor.se

Områdesbeskrivning
Barkarbystaden II ligger i Järfälla kommun strax norr om E18. Inom området planeras för
bostäder (1500 stycken), kontor (50 000 BTA) och verksamheter (50 000 BTA). Inom området
planeras också en uppgång från den nya tunnelbanestationen Barkarby station. Angränsande
detaljplaner är Barkarbystaden I, som är antagen, och Barkarbystaden III som är under
framtagande.
Byggnadshöjden inom planområdet varierar mellan fem och 16 våningar. Närmast E18 utgörs
bebyggelsen av parkeringshus, kontorshus och den byggnad som innehåller tunnelbaneuppgången
och som går under benämningen WE:ST. WE:ST innehåller närmast E18 bland annat ett hotell.
Tunnelbaneuppgången som mynnar i byggnaden har en entré som vetter bort från E18.
I anslutning till WE:ST ansluter planområdet till den nya Veddesta bron som korsar E18 planskilt.
Området beskrivs mer detaljerat i planens planbeskrivning och i tidigare riskbedömning7.

Skedesindelning
Under samrådet påtalade Trafikverket att de planerar för en omfattande utbyggnad av E18 i höjd
med Barkarby8. Den framtida E18 planeras få fyra körfält i norrgående riktning istället för de två
som utgör dagens väg. Det fjärde planerade körfältet kommer utgöra en avfartsramp i det fall
Barkarby trafikplats i framtiden förläggs i ett mer sydligt läge över E18. Breddningen av E18 är
inte i dagsläget ett tidsatt projekt och beskrivs i länstransportplanen9 som ett förslag på
investeringsåtgärder för 2020-2025.
För att inte omöjliggöra Trafikverkets eventuella planer på en breddning av E18 men samtidigt
kunna gå vidare med planeringen av Barkarbystaden II har planarbetet tagit hänsyn till två skeden.
Skede 1: Ingen utbyggnad av E18 har (ännu) skett.
Skede 2: E18 är fullt utbyggd (ca 5 m mot planområdet) och Barkarby trafikplats är förlagd i ett
sydligt läge.

7

Grontmij (2014) Riskanalys Barkarbystaden 2 – steg 1, Järfälla kommun
Länsstyrelsen Stockholm (2015-02-16), Samrådsyttrande, Beteckning 4021-37802-2014
9
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025, Länsstyrelsen Stockholm
8
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Figur 1 Plankartan från samrådsskedet, dat. 2014-09-25. WE:ST i rött.

Förändrade förutsättningar
Sedan samrådsskedet har förutsättningarna för detaljplanen förändrats. Förändringarna har berott
på ny kunskap samt de yttranden som inkommit i samrådsskedet från bl.a. Länsstyrelsen. I detta
kapitel redovisas de förändringar som skett och som bedöms ha en påverkan på risksituationen i
området.
Tät skärm ersätter tidigare vall
I samrådshandlingarna för Barkarbystaden II fanns skyddsåtgärder som innebar att
avkörningsskydd, dike och vall skulle placeras i nära anslutning till E18. Vallen skulle enligt
samrådsförslaget vara 2 m hög och placeras inom 5 m från vägkant. Vid närmare utredning har
det visat sig vara mycket svårt att genomföra de beskrivna åtgärderna. Ett dike kan inte ha en
lutning på är mer än 1:2 på grund av trafiksäkerhetsskäl, samma lutning gäller även för en vall.
Sammantaget innebär det att vallen hamnar, med sin högsta punkt, ca 9 m från vägkanten.
En tät skärm kommer på grund av ovan att ersätta skyddsåtgärden vall. Skärmen kommer vara 2
m hög och löpa utmed området, från Veddestabron och norrut. Skärmen kommer placeras ca 5 m
från framtida vägkant (skede 2) och ca 10 m från befintlig vägkant (skede 1)
Dike anläggs först i skede 2 i samband med att E18 breddas
I skede 1, när E18 fortfarande har två norrgående körfält, byggs inget nytt dike. Ett befintligt dike
finns dock redan i planens södra del. Befintlig vegetation och växtlighet behålls i befintligt
utförande fram till dess att vägen breddas (se Figur 2).
I skede 2 bör ett nytt dike och avvattning av E18 utföras.
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Figur 2 Del av sträckning av E18 som går utmed planområdet, befintligt vegetation behålls
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Aktualitetsprövning av tidigare
riskbedömning
Tidigare framtagen riskbedömning har i vissa avseenden blivit inaktuell sedan samrådsskedet.
För att identifiera vilka delar som behöver uppdateras/kompletteras genomförs i detta kapitel en
aktualitetsprövning.
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Aktualitetsprövningen av tidigare riskbedömning delas i detta kapitel in i riskidentifiering,
riskanalys, riskvärdering och åtgärdsförslag. Aktualitetsprövningen baseras även på
kontrollberäkningar av risknivåer som syftar till att avgöra om tidigare använd riskanalysmetod
med antaganden är fortsatt aktuell.
1. Riskidentifieringen bedöms vara aktuell. Inga nya riskobjekt har tillkommit. Identifierade
riskobjekt är:
a. Järnvägen – Mälarbanan (>100 m)
b. E1810
c. Sekundära transportleder, dessa identifierades felaktigt som en riskkälla i tidigare
riskbedömning.
2. Riskanalysen bedöms i huvudsak vara aktuell. De flesta antaganden och förutsättningar
är desamma som vid samrådet. Följande förutsättningar har dock förändrats:
a. Avståndet till planområdet har utökats i skede 1 med ca 5 m.
b. Dike har tagits bort i skede 1, byggs först i skede 2.
c. Vall ersätts med tät skärm och byggs ca 10 m från vägkant i skede 1. I skede 2
står skärmen ca 5 m från vägkant vilket motsvarar det avstånd som redovisats i
tidigare riskbedömning.
3. Riskvärderingen bedöms vara aktuell. Det finns ingen orsak till att redovisade risknivåer
skulle värderas annorlunda eller att valda acceptanskriterier (DNV:s) skulle vara
inaktuella. Hänsyn behöver dock tas till följande aspekter:
a. Nya förutsättningar för analysen kan leda till förändrade risknivåer inom
planområdet.
4. Föreslagna åtgärder bedöms i huvudsak vara aktuella. De flesta åtgärder behålls från
samrådshandlingen. Nya förutsättningar, redovisade under punkt 2, innebär dock vissa
skillnader och nya åtgärder. Följande åtgärder behålls från samrådshandlingen:
a. Stärkt stomme i byggnader intill E1811
b. Brandklassade fasader på byggnader närmare än 30 m från vallen (skärmen)
längs E18. För parkeringshus krävs inte denna åtgärd.
c. Avkörningsräcke längs vägkant på E18
d. Friskluftsintag till byggnader <150 m från E18 ska placeras i riktning bort från
E18
e. Central nödavstängning av byggnadsventilation skall kunna genomföras av
räddningspersonal, fastighetsskötare eller personal i verksamheter närmast E18.
För parkeringshus enligt huvudalternativet krävs inte denna åtgärd.

10
11

Har hastighetsbegränsning 80 km/h utmed planområdet
Som har fasader som vetter mot E18
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Kompletterande analys
Riskanalysen kompletteras i detta kapitel med avseende på de delar som bedömts ha blivit
inaktuella sedan samrådsskedet, se föregående kapitel. Det nya planförslaget analyseras i dessa
delar genom en jämförande analys.
Utöver de identifierade inaktuella delarna kompletteras även riskbedömning med avseende på
påverkan från planområdet på E18 och möjligheten att placera särskilt känslig verksamhet (hotell,
bostäder och personintensiv verksamhet) i byggnader som vetter mot E18.
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Jämförande analys mellan samrådshandlingen och det nya förslaget
Analysen nedan utgår från samrådshandingen och tidigare riskbedömning och gör en jämförelse
med avseende på förändringar både i skede 1 och i skede 2.
Förändrade förutsättningar:
1. Avståndet till planområdet har utökats i skede 1 med ca 5 m
2. Dike har tagits bort i skede 1, byggs först i skede 2
3. Vall ersätts med tät skärm och byggs ca 10 m från vägkant i skede 1. I skede 2 står
skärmen ca 5 m från vägkant.
Syftet med samtliga föreslagna åtgärder redovisas i tidigare riskbedömning och återges här för
berörda åtgärder (dike och vall):




Dike bedöms förhindra brandfarlig vätska och frätande ämnen att spridas mot
planområdet. I beräkningarna har spridningen av vätska begränsats till fem meter från
vägbanans kant. Avståndet förutsätter att diket placeras mellan vägbana och vall samt att
vallen placeras ungefär fem meter från vägbana eller närmare
En vall bedöms reducera strålning mot byggnader samt förhindra att en potentiell
jetflamma når byggnaderna. I beräkningarna antas jetflamman begränsas fem meter från
vägbanan.

Kommentar: Det är något tveksamt huruvida en jetflamma faktiskt stoppas fullt ut av en vall som
är 2 m hög och som placeras 5 m från vägkant. Troligtvis har en sådan vall en skyddande effekt
men att samtliga jetflammor stoppas av denna åtgärd är inte troligt. Denna åtgärd i kombination
med skyddsavstånd (30 m) bedöms dock som ett effektivt skydd mot de flesta jetflammor, se figur
3 nedan.
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Figur 3. Redovisar fördelningar av konsekvensavstånd för BLEVE, gasmolnsexplosion samt jetflammor (ADRS klass 2.1). Härledda från Länsstyrelsen i Skåne läns Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen12
(RIKTSAM).

Samrådshandling/tidigare riskbedömning
I samrådshandlingen tillsågs att spill blev uppsamlat genom en grop/dike ca 1 m från vägkanten.
Då vägkanten låg 30 m från fasad innebar det att spill inte nådde närmare än 29 m från fasad.
Högsta punkten på vallen låg ca 5 m från vägkanten vilket innebar ett avstånd på 25 m från fasad.
I beräkningen av risknivåer förutsattes att spridningen av vätska begränsades till fem meter från
vägbanans kant, d.v.s. samma avstånd som vallens högsta punkt.
Jetflammor begränsades, vid beräkningen av risknivåer, i tidigare riskbedömning till avståndet 5
m från vägkant.
Kommentar: Samtliga avstånd ovan anges ovan avser avstånd till byggnad med stadigvarande
vistelse. Parkeringshus ligger dock 10 m närmare vägkant i planförslaget.
Skede 1 – Ingen utbyggnad av E18 har (ännu) skett
I skede 1 kommer närmsta bebyggelse att ligga ca 5 m längre bort från E18 än i
samrådshandingarna. Diket har däremot utgått och vallen har ersätts med en 2 m hög tät skärm.
Skärmen kommer att stå ca 10 m från vägkant istället för de 5 m som redovisades i samrådet.
Avståndet från skärm till fasad är 25 m.
Dike: I och med att diket utgår kommer spill på E18 att kunna rinna längre bort från vägen. Skulle
ett spill rinna in mot planområdet och antändas så ger det allvarligare konsekvenser än om ett spill
antänds på vägen.
Vall/skärm: Påverkan på risknivån av att tidigare vall byts ut mot en tät skärm bedöms som
försumbar. Däremot får placeringen av skärmen, längre bort från E18, en påverkan. Förändringen
medför att den skyddande vinkeln minskar vilket innebär att skärmen ger ett sämre skydd t.ex.
från en jetflamma eller pölbrand. I skede 1 sker denna försämring samtidigt som avståndet till
närmsta bebyggelse blir längre vilket ger ett utökat skydd.
Marken mellan planområdet och skärmen, i skede 1, kommer att vara naturmark (se figur 2).
Utmed planområdet kommer också ett avkörningsskydd att löpa. Marken i området är naturligt
ojämn och det bedöms som troligt att spill kommer att hindras i terrängen. Det är också troligt att
en viss andel av potentiella spill aldrig lämnar vägbanan. Träd och buskage behålls i skede 1 vilket
är positivt då dessa utgör ett naturligt skydd av bakomliggande bebyggelse.
12

Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering
intill väg och järnväg med transport av farligt gods (RIKTSAM). Rapport ”Skåne i utveckling”, 2007:6
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Tidigare riskbedömning utgick från att jetflammor och spill hindrades ca 5 m från vägkant och ca
25 m från fasad. Det nya förslaget innebär att närmsta fasad placeras ca 5 m längre bort från
vägkanten samt att en tät skärm placeras ca 10 m från vägkant och ca 25 m från fasad. Den
huvudsaklig försämring som sker i relation till tidigare riskbedömning är att den skyddande
vinkeln minskar när skärmen placeras längre från vägkant samt att den norra delen av planområdet
utförs utan dike. Att vägkanten ligger 5 m längre från fasad samt att marken mellan väg och
planområde utgörs av naturmark med träd och växtlighet bedöms dock kompensera för denna
försämring.
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Sammantaget bedöms det nya förlaget vara likvärdigt samrådsförslaget med avseende på
olycksrisk och E18.
Skede 2 – E18 är fullt utbyggd (ca 5 m mot planområdet) och Barkarby trafikplats är förlagd i ett
sydligt läge
I skede 2 kommer vägkanten att flyttas ca 5 m närmare planområdet och ett dike anläggas utmed
vägen. Lösningen kommer att vara mycket lik den som redovisas i samrådshandlingen förutom
att tidigare vall nu är ersatt av en tät skärm.
Tidigare riskbedömning utgick från att spill och jetflammor stoppades 5 m från vägkant av en 2
m hög vall. I det nya förlaget kommer en 2 m hög tät skärm att stå ca 5 m från vägkant.
Alternativen bedöms innebära likvärdiga risknivåer.
Kommentar: Det är något tveksamt huruvida en jetflamma faktiskt stoppas fullt ut av en vall som
är 2 m hög och som placeras 5 m från vägkant. Troligtvis har en sådan vall en skyddande effekt
men att samtliga jetflammor stoppas av denna åtgärd bedöms inte som troligt. Denna åtgärd i
kombination med skyddsavstånd (30 m) bedöms dock som ett effektivt skydd mot de flesta
jetflammor. Antagandet bedöms inte påverka risknivån för området på ett avgörande sätt.

Påverkan på Trafikverkets
kommunikation)

anläggning

E18

(riksintresset

för

E18 ligger i skede 1 ca 35 m från planområdets närmast planerade bebyggelse för stadigvarande
vistelse och 25 m från närmaste parkeringshus. När vägen i framtiden byggs ut (skede 2) med två
körfält kommer istället närmaste bebyggelse ligga 30 m respektive 20 m från vägkant.
De nya byggnader som planeras närmast E18 är kontor, parkeringshus och WE:ST som kommer
innehålla mindre handel, bostäder, skolverksamhet och ett hotell. Olycksrisk inom kontor,
parkeringshus, mindre handel, bostäder, skolverksamhet och hotell utgörs i första hand av brand.
Ingen hantering av brandfarlig eller explosiv vara förväntas ske inom verksamheterna. Bränder i
dessa typer av verksamheter begränsas normalt till ursprungsbrandcellen dvs. den egna
lägenheten eller den egna kontorslägenheten.
En brand som begränsas enligt ovan bedöms inte påverka E18 som ligger 20 m eller mer från
närmaste fasad.
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Kvalitativ analys med avseende känslig verksamhet hotell m.fl. i byggnader
närmast E18
Länsstyrelsen uppmärksammade i sitt yttrande i samrådet att planbestämmelserna för WE:ST
medgav känslig verksamhet (hotell, bostäder och personintensiv verksamhet) i byggnader som
vetter mot E18. Länsstyrelsen beskrev att denna placering kan vara olämplig ur risksynpunkt.
WE:ST planeras ca 30 m (skede 2) från E18 och kommer inrymma känslig verksamhet i form av
ett hotell.
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Individrisken för området ligger, enligt tidigare riskbedömning, inom den nedre delen av ALARPområdet d.v.s. på en nivå där åtgärder ska vidtas så länge inte kostnaden överstiger nyttan.
Individrisken i tidigare riskbedömning har efter vidtagna åtgärder bedömts som förhöjd med
acceptabel. Individrisken bedöms inte påverkas av att av känsligheten hos verksamheten.
Samhällsrisken i området ligger, enligt tidigare riskbedömning, inom ALARP-området d.v.s. på
en nivå där åtgärder ska vidtas så länge inte kostnaden överstiger nyttan. Tidigare
samhällsriskberäkningar räknar med att personer befinner sig inom verksamheter ca 8 timmar per
dygn. Persontätheten inom WE:ST har antagits till 170 000 personer/km2 eller 1 person per
25 m2. För hotell är det rimligt att anta att personer befinner sig inom byggnaden något längre än
8 timmar per dygn. Persontätheten bedöms däremot vara något lägre än 1 person per 25 m2,
eftersom hotell innebär stora biytor. Den längre vistelsetiden kan således vägas upp av en lägre
persontäthet. Samhällsrisken bedöms inte påverkas märkbart av förändringen till
hotellverksamhet.
Värderingen av vad som är en acceptabel risknivå är dock beroende av verksamhetens känslighet.
Hotell utgör t.ex. mer känslig verksamhet än kontor eftersom verksamheten innebär sovande
människor med dålig lokalkännedom vilket försvårar utrymning vid en olycka. Sammantaget
bedöms, utifrån ovan redovisade resonemang, att ytterligare åtgärder behövs för att möjliggöra
känslig verksamhet till exempel hotell inom WE:ST närmast E18.
De åtgärder som föreslås är:
 Fönster mot E18 utförs i EW3013 eller motsvarande
 Utrymning möjliggörs bort från E18

13

EW är en klassbeteckning för brandmotstånd. E står för integritet och W för ett begränsat
strålningsmotstånd. 30 anger ett tidskrav. Klassbeteckningarnas betydelse framgår av SS-EN 13501 del 16
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Slutsats
Tidigare riskbedömning, framtagen i samrådsskedet, bedöms i huvudsak vara fortsatt aktuell.
De flesta antaganden och förutsättningar är desamma som i samrådshandlingen.

Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251, www.structor.se

Riskreducerande åtgärder som fanns med i samrådshandlingen och som inte förändrats är:
 Avkörningsskydd uppförs utmed E18.
 Fasader uppförs i obrännbart material.
 Byggnader uppförs med förstärkt stomme14.
 Skyddsavstånd till byggnader med stadigvarande vistelse, med breddad väg, är 30 m.
 Skyddsavstånd till parkeringshus, med breddad väg, är 20 m.
Följande förutsättningar för riskanalysen har förändrats:
 Avståndet till planområdet har utökats i skede 1 med ca 5 m.
 Dike har tagits bort i skede 1, byggs först i skede 2.
 Vall ersätts med tät skärm och byggs ca 10 m från vägkant i skede 1. I skede 2 står
skärmen ca 5 m från vägkant vilket motsvarar avståndet i samrådshandlingen.
Det nya planförslaget har jämförts med tidigare planförslag från samrådsskedet och bedömts som
likvärdigt ur risksynpunkt.
Utöver ovan förändringar har även en kompletterande analys skett med avseende på påverkan
från planområdet på E18 och möjligheten att placera särskilt skyddsvärd bebyggelse (hotell,
bostäder och personintensiv verksamhet) i anslutning till E18. Båda dessa kompletteringar har
genomförts utifrån synpunkter från Länsstyrelsen i samrådet.
Påverkan på E18
De nya byggnader som planeras inom planområdet och som ligger närmast E18 är kontor,
parkeringshus och WE:ST som kommer innehålla mindre handel, bostäder, skolverksamhet och
ett hotell. Den olycksrisk som har bedömts aktuell inom för dessa verksamheter är brand.
En brand bedöms inte påverka E18 som ligger 20 m eller mer från närmaste fasad. Inga åtgärder
behöver vidtas.
Känslig verksamhet
Risknivåerna för området och WE:ST har i tidigare riskbedömning bedömts vara acceptabla.
Samma risknivåer kan dock bedömas olika beroende på verksamhetens skyddsvärde/känslighet.
WE:ST kommer inrymma hotell som utgör känslig verksamhet eftersom verksamheten innebär
sovande människor med dålig lokalkännedom.
Sammantaget bedöms ytterligare åtgärder behövas för att möjliggöra känslig verksamhet till
exempel hotell inom WE:ST närmast E18. De åtgärder som föreslås är:
 Fönster mot E18 utförs i EW30 eller motsvarande
 Utrymning möjliggörs bort från E18

14

Som har fasader som vetter mot E18

12 (12)

Riskhänsyn i detaljplan
Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2, Järfälla kommun

Uppdragsgivare:
Kontaktperson:
Uppdragsnummer:

Datum:

2010-02-05

Version: A

Tyréns AB
Peter Myndes Backe 16
118 86 Stockholm
Tel: 08 566 410 00
Fax: 08 644 88 50
www.tyrens.se
Säte: Stockholm
Org.Nr: 556194-7986

Järfälla kommun
Martina Leopold-Skoglund
223242

Dokumentstyrning
Tyréns AB Uppdragsansvarig:

Olle Wulff
Brandingenjör

Handläggare:

Kvalitetsgranskare:

Fredrik Carlsson

Cecilia Sandström

Civilingenjör i riskhantering

Civilingenjör i riskhantering

Revideringar
Version
A

Datum
2010-02-05

Status
Riskanalys

Riskhänsyn i detaljplan, Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2, Järfälla kommun
223242/FCN
Sidan 2(36)
2010-02-05

Handläggare
FCN

Tyréns AB

Sammanfattning
En detaljplan ska upprättas för Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2, Järfälla
kommun. Planområdet omfattar cirka 40 hektar och ligger söder om utbyggnadsområdet
Flottiljområdet II och Barkarby handelsplats.
Detaljplanen planeras möjliggöra uppförandet av ca 1100 – 1300 bostäder, en förskola och
skola, utökning av Barkarby handelsplats längs Herrestavägen och Enköpingsvägen samt
utbyggnad av kollektivtrafiken i form av ett spårvagnsreservat. En mindre del av
planområdet är idag detaljplanelagt för kontor/hotell (Kalvshälla backe), men en utökad
markanvändning till handel ska prövas.
En inventering av riskerna som kan påverka området och en beskrivning av riskscenarier
med hänsyn till eventuella framtida förändringar har genomförts. Intill planområdet går
E18, som är en primär transportled för farligt gods. Primär transportled innebär att vägen
är rekommenderad för farligt gods. Intill planområdet går Viksjöleden och Enköpingsvägen
som är sekundära transportleder för farligt gods. Sekundär transportled innebär att farligt
gods ej får gå som genomfartstrafik. Det sekundära vägnätet är avsett för lokala
transporter till och från det primära vägnätet och transporterna med farligt gods ska
följaktligen till eller från verksamheter i området.
För området utreds en ny trafikplats in till Barkarby söder om den nuvarande. Den nya
trafikplatsen består av en överliggande cirkulationsplats över E18 i form av
brokonstruktioner.
Cirkulationsplatsen kommer ha avfarter in mot planområdet i form av en ny väg in till
Enköpingsvägen samt mot andra sidan E18 mot Viksjöleden. Både Viksjöleden och
Enköpingsvägen är i dagsläget sekundära transportleder för farligt gods, vilket innebär att
genomfartstrafik för farligt gods inte är tillåten och transporter ska gå från det primära
vägnätet till mottagare. I och med den nya trafiklösningen har transporter till
bensinstationer längs Enköpingsvägen och Viksjöleden öster om E18 samt i området vid
Viksjöledens nordliga delar bedömts gå genom planområdet. I övrigt har inga ytterligare
riskkällor identifierats som bedömts kunna påverka planområdet.
I analysen har konstaterats att det sekundära vägnätet är av underordnad betydelse för
riskbilden i planområdet oavsett vilken trafikplats som väljs. Den största riskkällan är E18.
Oavsett vilken trafikplats som väljs kommer bidraget till riskbilden vara liten av det
sekundära vägnätet. I beräkningarna har den nya trafikplatsen söder om nuvarande
förutsatts. Den nuvarande trafikplatsen har analyserats kvalitativt.
Om rådande trafikplats beslutas bli kvar kommer ett visst tillskott av transporter med
farligt gods gå genom rondellen vid Viksjöleden och Enköpingsvägen, jämfört om den nya
trafikplatsen genomförs. Tillskottet kommer främst att bestå av brandfarlig vätska (bensin)
och gas (fordonsgas), men även ett mindre tillskott av giftig gas kan förekomma. Den
deterministiska analys som har genomförts om den nya trafikplatsen blir verklighet
bedöms vara applicerbar även för den rådande trafikplatsen på grund av att ungefär
samma transporter kommer passera samt att tillskottet av transporter bedöms vara så
liten att det inte är signifikant för resultatet av individrisk och samhällsrisk. Oavsett vilken
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trafikplats som väljs kommer riskerna att vara godtagbara för de sekundära
transportlederna förutsatt att de åtgärder som tagits fram vidtas.
Sammanlagt har sex bensinstationer identifierats och godsflödet genom planområdet har
skattats till 12 transporter per vecka, utifrån att varje enskild bensinstation mottar 2
transporter per vecka. Längs E18 har 72 transporter bedömts gå per dygn utifrån
karteringar genomförda av före detta Räddningsverket år 1998 och 2006.
Utifrån antalet transporter och ytterligare förutsättningar har individrisk och samhällsrisk
beräknats för E18 samt den nya vägen mellan planområdet och E18, samt för
Enköpingsvägen. Vid E18 anses inte riskerna vara acceptabel inom ungefär 30 meter från
vägkant enligt de riskvärderingskriterier som föreslås av Stockholmslänsstyrelse. Utanför 30
meter är riskerna acceptabla om åtgärder för att reducera riskerna vidtas. Åtgärder anges
nedan.
Alla riskanalyser innehåller osäkerheter. Osäkerheter ligger främst i valet av de data som
ligger till grund för beräkningar, i de beräkningsmodeller som används samt i de
antaganden som görs. Dessa, i viss mån oundvikliga, osäkerheter fortplantas i
beräkningarna och ger motsvarande osäkerhet i slutresultatet. Kvantitativa
riskanalysmetoder ger ofta på grund av sina numeriska värden på risknivån ett falskt
intryck av att vara mer exakta och pålitliga än de egentligen är. Resultaten från analysen
ska därför tolkas som en fingervisning, och inte som ett exakt värde på avstånd.
Individrisken anses som acceptabel vid Enköpingsvägen och anslutningsvägen mellan E18
och Enköpingsvägen. Eftersom det i området kommer vistas många människor samt
avståndet mellan vägen och byggnader i rådande förslag som kortast är 10 meter har en
deterministisk analys genomförts för sträckan. I den deterministiska analysen har en
kollision mellan fordon och tankbil med utsläpp av brandfarlig vätska och fördröjd
antändning bedömts vara det dimensionerande skadefallet. Utsläppet har bedömts sprida
sig över ett område på 100 m2. Strålningsintensiteten har beräknats uppnå 15 kW/m2 vid
ett avstånd om cirka 15 meter. 15 kW/m2 är den strålningsintensitet som Boverkets
byggregler anger som acceptabelt maxnivå på strålningenintensiteten gällande
brandspridning mellan byggnader, varav strålningsintensiteten används för att bedöma
konsekvenser mot byggnader i området.
Samhällsrisken har beräknats för de båda sträckorna, E18, Enköpingsvägen och den nya
vägen, vilken visar att samhällsrisken genererad av Enköpingsvägen och den nya vägen är
liten. Den sammanlagda samhällsrisken där både E18, Enköpingsvägen samt den nya vägen
beaktas ligger inom den zon där skadeförbättrande åtgärder måste vidtas om kostnaden
står i proportion till erhållen riskreduktion.
Följande bedöms vara skäliga åtgärder för att risknivån ska vara acceptabel:
E18
•

Stärkt stomme i byggnader intill E18.

•

Vall mellan E18 och planområde. Vallen ska vara minst 2 meter hög och placeras
fem meter från vägkant eller närmare.

•

Brandklassade fasader på byggnader närmare än 30 meter från vallen längs E18.
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•

Gropkant/dike innanför vallen mot E18 där spill kan samlas.

•

Avkörningsräcke längs vägkant på E18.

Dessutom rekommenderas följande åtgärder som bör genomföras i den mån som är
praktiskt möjliga och som förutsättningarna tillåter:
•

Friskluftsintag till byggnader bör placeras bort från E18.

•

Reducerad fönsterstorlek mot E18.

•

Central nödavstängning av byggnadsventilation skall kunna genomföras av
räddningspersonal, fastighetsskötare eller personal i verksamheter närmast E18.

Enköpingsvägen/Ny väg
•

En åtgärd som syftar till att hindra pölutbredning ska säkerställas. Denna kan bestå
av en höjdskillnad mellan väg och planområde och ska sträcka sig utmed
Enköpingsvägen och Nya vägen. Höjdskillnaden kan vara naturlig eller bestå av en
mur, en vall eller liknande och hindra utbredning mot byggnader. Höjdskillnad
gentemot planområdet ska vara minst +2 dm och dess funktion ska säkerställas i
det fortsatta planarbetet. Fasader som vetter mot de sekundära transportlederna
för farligt gods inom 15 meter från vägkant bör konstrueras av obrännbart material
utan fönster. Alternativt kan brandskyddat glas användas i fönstren. Syftet med
åtgärden är att inte inredning som möbler och gardiner innanför fönstren ska hinna
antändas innan folk har insett faran och genomfört en utrymning.

•

Utrymningsmöjligheter måste finnas både mot Nya vägen respektive
Enköpingsvägen samt åt motsatta håll. Detta för att skapa möjlighet åt personer
som befinner sig i byggnaden att utrymma byggnaden i händelse av en olycka med
farligt gods på dessa vägar.

Nuvarande trafikplats
Genomförs inte trafikplatsen enligt gällande förslag söder om nuvarande ska åtgärderna
beskrivna för Enköpingsvägen/Ny väg genomföras för Viksjöleden.
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1 Inledning
1.1 Uppdragsbeskrivning
Tyréns AB har på uppdrag av Järfälla kommun upprättat en riskanalys till detaljplanen för
Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2, Järfälla kommun med avseende på
områdets lokalisering intill E18, Viksjöleden och Herrestarondellen.
Analysen är upprättad av Fredrik Carlsson (civilingenjör i riskhantering) och
kvalitetsgranskad av Cecilia Sandström (civilingenjör i riskhantering).

1.2 Mål och syfte
Målet med analysen är att identifiera vilka riskkällor som kan påverka det planerade
planområdet samt vilken inverkan dessa har.
Syftet med analysen är att ge en bild över vilka risker som kan uppstå i samband med
exploateringen intill E18 och Viksjöleden/Herrestarondellen.

1.3 Omfattning
Analysen avser olycksrisker som kan påverka den föreslagna lokaliseringen av bostäder på
Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2. Riskanalysen besvarar följande
frågeställningar:
•

Hur påverkas planområdet av E18 samt andra verksamheter i närområdet?

•

Vilka åtgärder eller begränsningar måste beaktas i genomförandet?

•

Medger riskbilden planområdet?

Vid utformning av en detaljplan är det betydelsefullt att visa riskhänsyn. Plan och
bygglagen utgår från att kommunerna i sina planer och beslut beaktar sådana risker för
säkerhet som har samband med markanvändning och bebyggelseutveckling. Analysen är
begränsad till transporter med farligt gods längs E18, Enköpingsvägen samt den planerade
vägen som ansluter dessa. Inga ytterligare riskkällor med påverkan på området har
identifierats.
Analysen omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, luft- eller
markföroreningar.

1.4 Tillgängligt underlag
•

Trafikprognos för år 2015 och 2030 Skälby och Barkarbystaden, upprättad av
Vectura, daterad 2008-10-29 reviderad 2009-09-18.

•

Riskanalys Barkarby TPL, Järfälla – Delen Kalvshälla backe, upprättad av Tyréns,
uppdragsnummer 205004, daterad nov 2003.

•

Riskanalys, Fastighet 4:2 och 4:3 i Barkarby, upprättad av WSP, uppdragsnummer
1004 1294, daterad 2003-11-12
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•

Övergripande riskbedömning för planerad bebyggelse på ”Kalvhällabacken” i
barkaby med hänsyn till E18 och farligt gods transporter, upprättad av SYCON
Stockholm konsult AB, juni 2002

•

Fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet, Antagen av kommunfullmäktige 200608-28

•

Skisser baserade på baskarta

•

Platsbesök genomförd av Fredrik Carlsson den 6 januari 2010.

1.5 Metod
Analysen arbetar efter följande frågeschema
•

Vad kan hända (riskidentifiering)?

•

Hur ofta kan det hända (frekvensanalys)?

•

Vilka blir konsekvenserna?

Utifrån detta bedöms om riskerna medger att planområdet upprättas samt vilka åtgärder
som behöver vidtagas (Riskvärdering).

1.6 Riskvärdering
Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna
utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande:
1. Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt
att reducera eller eliminera en risk skall detta göras.
2. Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till
den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför.
3. Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför,
vara skäligt fördelade inom samhället.
4. Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i
form av händelser som kan henteras av befintliga resurser än i form av katastrofer.
Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan anses vara acceptabla, acceptable med
restriktioner eller oacceptabla. Figur 1.1 beskriver principen för riskvärdering. (Davidsson m
fl, 1997).
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Område med
oaccptabla risker

Område där risker
kan tolereras om
alla rim liga åtgärder
är vidtagna

Risk tolereras ej

Risk tolereras endast om riskreduktion
ej praktiskt genomförbart eller om
kostnader är helt oproportionerliga

Tolerabel risk om kostnader för
riskreduktion överstiger nyttan

Område där risker
kan anses små

Nödvändigt visa att risker
bibehålls på denna låga nivå

Figur 1.1 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Davidsson m fl, 1997)

Det är nödvändigt att skilja på två grupper av personer när man diskuterar kriterier för
risktolerans för människors liv och hälsa. Dessa är dels personer ur allmänheten, s.k.
”tredje man” och dels personer med anknytning till den analyserade riskkällan.
Privatpersoner, människor i sina bostäder, människor på offentliga platser och exempelvis i
affärer etc. är att betrakta som ”tredje man”.
Denna indelning grundar sig i fördelningsprincipen, vilken innebär att enskilda grupper inte
skall vara utsatta för oproportionerligt stora risker från en verksamhet i förhållande till de
fördelar som verksamheten innebär för dem.
För ”tredje man” innebär detta att risken från ett analysobjekt inte bör utgöra en
betydande del av den totala risken som personer i denna grupp utsätts för eftersom ”tredje
man” har mycket liten, eller ingen nytta av att utsättas för risken.
Som antytts ovan bör omfattningen av de risker som påverkar analysobjektet även vara
rimlig i förhållande till andra risker som vi människor utsätter oss för i samhället. I Tabell 1
följer en sammanställning av risknivåer avseende individuell risk att relatera
toleranskriterierna till. Risknivåerna gäller en svensk medelperson (Räddningsverket 2004,
Räddningsverket 2004b, Arbetsmiljöverket 2007). Individuell risk innebär risken för en
teoretisk person att omkomma om denna befinner sig på samma plats under ett års tid.
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Tabell 1

Årlig genomsnittlig risk att omkomma på grund av olika orsaker i Sverige

Dödsorsak

Årlig individrisk

Träffas av blixten och omkomma

1 ⋅ 10 −7 år-1 (1/10 000 000 per år, 0,00001 % per år)

Omkomma på grund av brand

1.4 ⋅ 10 −5 år-1 (1/71 500 per år, 0,0014 % per år)

Omkomma i arbetsolycka1

1.3 ⋅ 10 −5 år-1 (1/77 000 per år, 0,0013 % per år)

Omkomma i trafiken

5 ⋅ 10 −5 år-1

Omkomma
i
fritidsolycksfall

hem-

och

(1/20 400 per år, 0,005 % per år)

2.2 ⋅ 10 −4 år-1 (1/4 550 per år, 0,022 % per år)

Alla dödsorsaker sammantaget
för personer 20-40 år gamla

1 ⋅ 10 −3 år-1 (1/1 000 per år, 0,1 % per år)

Alla dödsorsaker sammantaget
för personer 60 år gamla

1 ⋅ 10 −2 år-1 (1/100 per år, 1 % per år)

1

avser de personer som arbetar heltid

1.7 Riskvärderingskriterier
I Sverige finns i dagsläget inget nationellt beslut om vilka riskvärderingskriterier som ska
användas. År 2003 publicerade Länsstyrelsen i Stockholms län en rapport (Slettenmark O.,
2003) där riskvärderingskriterierna som togs fram av Det Norske Veritas (Davidsson m fl,
1997) föreslås:
För individrisk föreslås följande kriterier:
•

Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 10-5/år

•

Övre gräns för område där risker kan anses som små: 10-7/år

För samhällsrisk föreslås följande kriterier:
•

Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla:
F=10-4 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.

•

Övre gräns där risker anses vara acceptabla:
F=10-6 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.

Acceptanskriterierna för samhällsrisk som DNV har föreslagit för Sverige visas i Figur 1.2.
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Figur 1.2 Av DNV föreslagna samhällsriskkriterier för Sverige.

I analysen används de acceptanskriterier för individrisk och samhällsrisk som DNV har
föreslagit. Vidare används de lokala och regionala riktlinjer enligt avsnitt 1.7.1.

1.7.1 Lokala och regionala riktlinjer avseende riskvärdering
Länsstyrelserna i storstadsregionerna (Stockholm, Skåne och Västra Götaland) har
gemensamt tagit fram ”Riskhantering i detaljplaneprocessen -Riskpolicy för
markanvändning intill transportleder för farligt gods” (2006). Länsstyrelsen i Stockholm har
gett ut riktlinjer i form av skriften ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar
med transporter av farligt gods samt bensinstationer”. Denna rapport anger att om
verksamheter ska lokaliseras inom 100 m från en transportled med farligt gods så ska en
riskanalys vara ett av underlagen. Vidare anges följande:
Vägar med transporter av farligt gods
•

25 m byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden.

•

Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 m från vägkant bör undvikas.

•

Sammanhållen
bostadsbebyggelse
eller
personintensiva
verksamheter
(centrumanvändning i form av mindre galleria eller dylikt) närmare än 75 m från
vägkant bör undvikas.

•

Längs de sekundära transportlederna för farligt gods där endast enstaka
bensintransporter sker kan kortare avstånd tillämpas.

Järnvägar
•

25 m närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt.

•

Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från spårkant bör undvikas.

•

Sammanhållen
bostadsbebyggelse
och
personintensiva
verksamheter
(centrumanvändning i form av mindre galleria eller dylikt) närmare än 50 m från
spårkant bör undvikas.
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2 Förutsättningar
2.1 Området
2.1.1 Planområdet
Analysen avser detaljplan för Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2, Järfälla
kommun. Planområdet omfattar cirka 40 hektar och ligger söder om utbyggnadsområdet
Flottiljområdet II och Barkarby handelsplats. Väster om planområdet går E18, som är en
primär transportväg för farligt gods. Vidsjöleden och Enköpingsvägen sträcker sig i den
nordvästra delen av området och är sekundära vägar för farligt gods.
Detaljplanen planeras möjliggöra uppförandet av ca 1100 – 1300 bostäder, en förskola och
skola, utökning av Barkarby handelsplats längs Herrestavägen och Enköpingsvägen samt
utbyggnad av kollektivtrafiken i form av ett spårvagnsreservat. En mindre del av
planområdet är idag detaljplanelagt för kontor/hotell (Kalvshälla backe), men en utökad
markanvändning till handel ska prövas. Planområdet visas i Figur 2.1.

Viksjöleden
Enköpingsvägen

Ny väg

E18
Figur 2.1 Skiss baserad på baskarta. Planområdet inringat med kraftigare svart linje. Röda byggnader avser
kontor eller handel, gula byggnader avser bostäder och lila är förskola och skola och sportanläggning.
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Nordväst om området ligger Barkarby handelsplats. Området består främst av handel med
sällanköpsvaror. Söder om området, på andra sidan E18, ligger ett industriområde med
mindre verksamheter och öster om ligger ett bostadsområde med villor.

2.2 E18
E18 går utmed områdets västra sida. Vägen har två filer i vardera riktning och en skyltad
hastighet på 90 km/h. De båda körriktningarna är åtskilda av ett dike och dubbla
mitträcken. Längs sträckan vid planområdet finns gatubelysning för båda körriktningarna.
På den aktuella vägsträckan beräknas 103 400 fordon per dygn för år 2030 (Heldemar &
Carlsson 2009).
I höjd med nuvarande avfart från E18 är området till viss del kraftigt kuperat. Söder om
nuvarande avfart längs E18 är planområdet näst intill plant.

2.3 Viksjöleden och Enköpingsvägen
Både Viksjöleden och Enköpingsvägen klassificeras som så kallade sekundära
transportleder, vilket innebär att transporter av farligt gods ej får gå som genomfartstrafik.
Det sekundära vägnätet är avsett för lokala transporter till och från det primära vägnätet
och transporterna med farligt gods ska följaktligen till eller från verksamheter i området.
Trafikprognos har tagits fram för Järfälla. Trafiksituation och förändring för Viksjöleden och
Enköpingsvägen presenteras i Tabell 2.
Tabell 2 Förändring av trafikflöden på Viksjöleden och Enköpingsvägen år 2015 och 2030 (Heldemar &
Carlsson 2009).
Väg

Sträcka
Nettov.-Tpl.
Viksjöleden
Barkarby
ViksjöledenEnköpingsvägen Norrviksv.

2008

2015

2030

21 900

22 800

19 100

16 500

15 100

17 300

2.4 Trafikplats
Barkarby trafikplats består av på- och avfarter till E18 enligt Figur 2.2. I norrgående körfält
kan trafik svänga av och på till och från Barkarby, medan det i södergående riktning finns
en påfartsramp till E18. I dagens utformning måste transporter som levererat väster om
E18 längs Viksjöleden och som ska norrut på E18 köra upp till rondellen vid Enköpingsvägen
och vända för att komma till påfartsramp till E18. Detta bidrar till fler transporter i
rondellen. I den nuvarande utformningen finns heller ingen avfartsramp för transporter
som kommer norrifrån längs E18. Detta bidrar till en högre trafikbelastning på
avfartsrampen närmast planområdet.
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Figur 2.2 Nuvarande trafikplats vid Barkarby.

I vägverkets (2005) samrådshandling finns 3 olika alternativ för en ny trafikplats i Barkarby.
I analysen förutsätts alternativ 3 bli verklighet, vilket innebär att trafikplatsen placeras strax
söder om den befintliga. Den befintliga av- och påfartsrampen utgår och den nya
trafikplatsen består av en överliggande cirkulationsplats över E18 i form av
brokonstruktioner. Överliggande cirkulationsplats har en höjd på drygt 6 meter mellan
E18:s vägyta och brons överkant. Den nya trafikplatsen visas i Figur 2.3.

Figur 2.3 Ny trafikplats i Barkarby. (Vägverket, 2005)

Den nya vägen mellan trafikplatsen och Enköpingsvägen antas få samma trafikflöde och
vägstandard som Enköpingsvägen.
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2.5 Vind
Den genomsnittliga vindriktningen mellan år 1961 – 2004 för Stockholm-Bromma visas i
Tabell 3 (Alexandersson, 2006).
Tabell 3 Genomsnittlig vindriktning mellan 1961 – 2004 vid Stockholm Bromma (Alexandersson 2006)
Plats
StockholmBromma

N
10,4

NO
7

O
6,4

SO
10,4

S
13,9

SV
15,5

V
16,9

NV
11,6

Lugnt
7,8

Vid en farligt gods olycka innefattande gas har vindriktningen en signifikant betydelse. Är
vindriktningen från planområdet kommer människor som befinner sig i planområdet inte
att påverkas. Vindriktningen är sydlig till västlig ungefär i 50 % av året och under dessa
dagar påverkas människor i området vid ett gasutsläpp.
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3 Analys
3.1 Inledande riskidentifiering
Kemikalier som klassificeras som så kallat farligt gods transporteras på Mälarbanan, E18,
Enköpingsvägen samt på Viksjöleden. E18 klassificeras som så kallad primär transportled
för farligt gods, vilket innebär att genomfartstrafik för farligt gods rekommenderas. Både
Enköpingsvägen och Viksjöleden klassificeras i dagsläget som så kallade sekundära
transportleder, vilket innebär att transporter av farligt gods ej får gå som genomfartstrafik.
Det sekundära vägnätet är avsett för lokala transporter till och från det primära vägnätet
och transporterna med farligt gods ska följaktligen till eller från verksamheter i området. I
och med att den nya trafikplatsen byggs bedöms transporterna till verksamheterna norr
om området att gå genom området enligt Figur 3.1.

Planområde

Figur 3.1 Bedömda transportvägar för farligt gods förbi aktuellt område om ny trafikplats Barkarby.

Avståndet mellan E18 och den del av fasad som ligger närmast i den nya bebyggelsens
fasad är ungefär 35 meter. Mellan den planerade bebyggelsen och de sekundära
transportlederna är avståndet 10 – 20 meter till fastighetsfasad. Avstånd till Mälarbanan är
ungefär 150 meter till den del av fasad som ligger närmast.
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Figur 3.2 Avstånd mellan planerad bebyggelse och primär (E18) samt sekundär (Ny väg och
Enköpingsvägen) transportled för farligt gods.

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer ska verksamheter inom 100 m från järnvägen
utredas och enligt den av länsstyrelserna gemensamt framtagna policyn är
riskhanteringsområdet 150 m från transportleden. Då Mälarbanan ligger ungefär 150
meter från planområdet bedöms länsstyrelsens riktlinjer för järnväg vara ett lämpligt
skyddsavstånd utan mer detaljerad utredning. Mälarbanan avskrivs, se Tabell 4, eftersom
avståndet till denna är ungefär 150 meter, medan E18, nya vägen samt Enköpingsvägen
utreds vidare.
Tabell 4 Inledande riskinventering

Transportled
med farligt
gods
Mälarbanan

Riskhanteringsavstånd enligt
policyn
150 m

Ny väg

150 m

Enköpingsvägen 150 m

Omfattning
av transport
Rekommenderat
avstånd enligt
Aktuellt med farligt
riktlinjerna
avstånd gods
100 m
150 m
Sekundär
100 m
15 m
transportled
Sekundär
100 m
10 m
transportled
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E18

150 m

100 m

35 m

Primär
transportled

Ja

Inga ytterligare riskobjekt som påverkar området har identifierats.

3.2 Transporter av farligt gods, E18
E18 är en primär transportled för farligt gods, vilket innebär att den är rekommenderad för
transporter av farligt gods. För transporter av farligt gods finns ett särskilt regelverk
(Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg, ADR) vilket
reglerar bl.a. hur godset förpackas, märks och etiketteras, vilka mängder som tillåts, vilken
utbildning föraren ska ha, samt vilken utrustning fordonet ska medföra. Farligt gods
redovisas vanligen genom att ange vilken klass godset tillhör. Under oktober till december
1998 samt under september 2006 genomförde dåvarande Räddningsverket en kartering av
farligtgodstransporter i Sverige (Räddningsverket 1998 respektive Räddningsverket 2006). I
Tabell 5 visas de olika ADR-klasserna och mängderna som bedöms transporteras längs E18
enligt räddningsverkets kartering. I tabellen presenteras även de värden som använts i
beräkningarna.
Tabell 5 Övre och nedre mängd enligt undersökning genomförd av f.d. Räddningsverket samt mängder som
använts i beräkningar. Mängderna avser per helår.

ADRklass
1
2.1
2.2
2.3
3
4

5.1
6.1
7
8
9
Totalt

Kategori ämnen
Explosiva ämnen
och föremål
Gaser, brandfarlig
Ej brandfarlig eller
giftig
Giftig
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta
ämnen
Oxiderande ämnen
och organiska
peroxider
Giftiga ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga
ämnen och föremål

Transporterad
Transporterad
mängd (1998) [ton] mängd (2006) [ton ]
40
4 000

Använt
värde

400
20 000

0
0

840
21 600

672
17 280

0
0
0
0
80 000 200 000

105 600
0
1 200

158 400
300
198 000

126 720
240
158 400

40

400

0

3 240

2 592

2 000
20 000
0
4 000

10 000
40 000
0
20 000

0
0
12
139 200

5 880
1 080
588
278 400

4 704
10 000
470
222 720

40
800
110 120 291 600

0
246 012

138 000
806 328

110 400
654 198

I analysen används 80 % av 2006 års mängder av transporter av farligt gods. Värdena för
2006 överstiger 1998 års värden i samtliga klasser förutom för klass 6 som är mycket högre
1998. Klass 6 har antagits till 10 000 ton per år, vilket ungefär motsvarar medelvärdet av
1998 års minsta värde och 2006 års maximala värde. Mängden farligt gods blir ungefär 654
000 ton,
Utifrån de antagna mängderna i Tabell 5 ges fördelningen enligt Tabell 6, vilken ställs i
relation till fördelningen för hela riket. På E18 bedöms utifrån kartläggningar genomförda
av f.d. räddningsverket 1998 och 2006 en större andel av klass 2.2, 8 samt klass 9
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transporteras jämfört med hela riket. Även klass 2.1 och 6 bedöms utgöra en någon högre
andel medan klass 3 bedöms utgöra en betydligt mindre andel jämfört med resterande
riket.
Tabell 6 Antagen fördelning mellan farligt gods transporter

ADRklass
1
2.1
2.2
2.3
3
4
5.1
6.1
7
8
9
Totalt

Kategori ämnen
Explosiva ämnen och föremål
Gaser, brandfarlig
Ej brandfarlig eller giftig
Giftig
Brandfarliga vätskor
Brandfarliga fasta ämnen
Oxiderande ämnen och
organiska peroxider
Giftiga ämnen
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen och
föremål

Fördelning Använd
för riket fördelning
0,1%
0,1%
1,8%
2,6%
5,9%
19,4%
0,0%
0,0%
69,6%
24,2%
0,4%
0,4%
0,6%
0,2%
12,5%

0,7%
1,5%
0,0%
34,0%

8,9%
100,0%

17,1%
100,0%

Transporterna av farligt gods består främst av gaser som varken klassificeras brandfarliga
eller giftiga, brandfarliga vätskor, frätande ämnen och övriga farliga ämnen och föremål.
En normal tankbil med petroleum bedöms ha en kapacitet att transportera ungefär 20 m3
och med släp ungefär ytterligare 37 m3. Gastransporterna antas rymma 20 ton per
transport, de frätande ämnena 40 ton per transport och övriga farliga ämnen och föremål
25 ton per transport. Viktas dessa med den mängd de transporterar, transporteras i snitt
ungefär 30 ton per transport.
För att beräkna antalet transporter av farligt gods per år används ett genomsnittsvärde på
25 ton per transport, eftersom många av de andra klasserna antas transportera en mindre
mängd per transport. Antalet transporter uppskattas då till 654 000/25, vilket ger 26 160
transporter per år. Detta motsvarar ungefär 72 transporter per dygn.

3.2.1 Sannolikhet för olycka
Sannolikheten för en farligt gods olycka, definierad som en olycka med ett fordon lastat
med farligt gods där det farliga godset läcker ut, beräknas enligt VTI-modellen, redovisad i
Räddningsverket (1996). Sannolikheten för olycka är relaterad till vägens utformning och
hastighet samt antalet transporter med farligt gods som passerar vägavsnittet per dag.
Antalet förväntade olyckor med fordon skyltade med farligt gods N, beräknas enligt:
N=O*((Y*X)+(1-Y)*(2X-X2))
Där
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O
X
Y

= Olyckor (antal/år på vägdelen)
=Andel transporter skyltade med farligt gods
=Andel singelolyckor

Förväntat antal farligt gods olyckor beräknas med följande antaganden och indata:
Tabell 7 Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods olyckor per år

E18
Vägtyp
(se
tabell
Räddningsverket, 1996)

2.2

Kommentar

i Landsbyggd, 90 km/h,
Motorväg

Vägsträcka

300 m

-

ÅDT

103 400 fordon/dygn

Prognos för 2030.

Andel transporter skyltade med 0,07 %
farligt gods

72 st transporter per
dygn.

Olyckskvoten (antal olyckor per år) 0,32
enligt Räddningsverket, 1996.
Andel singelolyckor

0,50

Index för farligt gods-olycka

0,34

Förväntade
antalet
med farligt gods

olyckor 1,3*10-3

(I)
(N*I)

I de fortsatta beräkningarna används 1,3·10-3 per år som värde på förväntat antal olyckor
med farligt gods (så kallade farligt gods-olyckor, dvs. olyckor som leder till utsläpp av farligt
gods).

3.2.2 Konsekvenser av olycka
Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar.
De huvudsakliga riskkällorna vid transport av farligt gods utgörs av dem som kan leda till en
eller flera av följande tre konsekvenser; brand, explosion och utsläpp av giftiga eller
frätande kemikalier. Principiellt kan en indelning ske i massexplosiva ämnen, giftiga
kondenserade gaser, brandfarliga kondenserade gaser, giftiga vätskor, brandfarliga vätskor
och frätande vätskor. Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor. Skadeverkan är en
blandning av strålnings- och tryckskador. Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i
vätskeform. Vid utströmning kommer en del av vätskan att förångas och övergå i gasform.
Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver i väg med vinden. Vätskor som
strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans
flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Brand och explosion kan uppstå
sekundärt efter ett utsläpp av brandfarlig gas eller vätska. Om direkt antändning sker vid
utsläppskällan uppstår en jetflamma. Antänds en vätskepöl uppstår en poolbrand. Vid
utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE (Unconfined Vapour Cloud
Explosion) och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). UVCE inträffar om ett
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gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE är ett resultat av att
en pga. värmepåverkan kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från
en bristande tank och exploderar med stor kraft. Ovanstående konsekvenser kan härledas
till farligt gods i ADR-klass 1, 2, 3, 6 och 8. Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4,
oxiderande ämnen och organiska peroxider i ADR-klass 5, radioaktiva ämnen i ADR klass 7
och övriga ämnens i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvenserna
koncentreras till fordonets närhet.
Representativa scenarier för olika typer av gods och dimensionerande avstånd för
skadehändelser redovisas i Tabell 8. Det dimensionerande avståndet har valts som ett
representativt scenario för varje skadehändelse, definierat som 80 %-percentilen i
beräkningar över variationen i utfall på grund av olika vindhastigheter, hålstorlekar
etcetera. Det vill säga det avstånd som uppnås i 80 % av fallen.
Konsekvensberäkningarna har simulerats med 10 000 iterationer i riskanalysverktyget
@RISK, för att säkerställa att all variation har beaktats. De flesta ingående variabler och
andra förutsättningar har tilldelats statistiska fördelningar istället för att representeras av
en punktskattning (beräkningar genomfördes i samband med att Riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringen, RIKTSAM, för Länsstyrelsen i Skåne län med 10 000 iterationer i
programvaran @Risk). Hela fördelningen på utfall redovisas i Figur 3.3.
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Tabell 8 Representativa scenarier för olika skadehändelser med transport av farligt gods. B=brännbart,
G=giftigt. Dimensionerande avstånd avser ett avstånd som vid en given olycka understigs i 80 % av fallen.
Scenario
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Typ av gods
Explosivämne
Tryckkondenserad
Tryckkondenserad
Tryckkondenserad
Tryckkondenserad
Vätska, B
Vätska, B
Vätska, B, G
Vätska, B, G
Vätska, B, G

gas,
gas,
gas,
gas,

Skadehändelse
Detonation
UVCE
BLEVE
Jetflamma
Giftmoln
Pölbrand direkt
Pölbrand fördröjd
Pölbrand direkt
Pölbrand fördröjd
Giftmoln

B
B
B
G

Dimensionerande avstånd
110
20
320
25
150
30
50
30
50
110

Kumulativ fördelning, P(X>x)|utsläpp

1

Detonation

0.9

UVCE

0.8

BLEV E

0.7

Jetflamma

0.6

Giftig gas

0.5
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Figur 3.3
Fördelning över riskavstånd för tio olika riskscenarier. Totalt 10 000 iterationer ligger till
grund för redovisningen.

3.2.3 Beräkning av individrisk utomhus
Med information om olika olyckors konsekvensområde, fördelningen av transporterat gods
i olika klasser, hastigheter samt det förväntade antalet olyckor med fordon som medför
farligt gods kan individrisken utomhus beräknas, se Figur 3.4. I beräkningarna har ingen
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hänsyn tagits till vägens eller byggnadernas utformning med skyddsåtgärder.
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Figur 3.4 Individrisk utomhus längs E18 vid planområdet utan vidtagna åtgärder. Röd och orange linje avser
gränserna för tolerabel, tolerabel under vissa förutsättningar och inte tolerabel risknivå som DNV föreslår.

Vid 30 meter överstigs värdet för acceptabel risk. Utanför 30 meter ligger individrisken
inom ALARP-området (As Low As Reasonable Practicle), vilket innebär att
skadeförbättrande åtgärder måste vidtagas. Efter ungefär 80 meter sjunker individrisken
till en nivå där risken anses som låg.

3.2.4 Individrisk med hänsyn till förslagna åtgärder
För att reducera individrisken bedöms följande åtgärder som rimliga:
•

Skyddsräcke

•

Dike

•

Vall

Beräkningar i avsnitt 3.2.3 har genomförts med hänsyn till ovanstående åtgärder. En
bedömning om åtgärdernas skyddspåverkan presenteras nedan.
Skyddsräcket bedöms förhindra fordon som är med i en olycka att lämna vägbanan.
Därmed bedöms avståndet öka mellan olyckans utsläppspunkt och planområdet.
Dike bedöms förhindra brandfarlig vätska och frätande ämnen att spridas mot
planområdet. I beräkningarna har spridningen av vätska begränsats till fem meter från
vägbanans kant. Avståndet förutsätter att diket placeras mellan vägbana och vall samt att
vallen placeras ungefär fem meter från vägbana eller närmare.
En vall bedöms reducera strålningen mot byggnader samt förhindra en potentiell
jetflamma att nå byggnader i planområdet. I beräkningarna antas jetflamman begränsas
fem meter från vägbanan.
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En vall/-staket kan även ha en viss inverkan mot gasspridning i och med att den skapar en
något mer turbulent miljö i dess närhet. I beräkningarna av individrisken efter åtgärder har
detta inte beaktats, vilket är konservativt.
Ytterligare åtgärder som skulle kunna vidtagas kan exempelvis vara vegetation i vägbanans
närhet. Vegetation med täta grenar skapar en mer turbulent miljö, vilket kan ha en
säkerhetshöjande effekt mot gasspridning. Vegetation reducerar även strålning mot
bakomliggande terräng, vilket skapar utrymme för människor att lämna området innan
skadliga nivåer uppnås.
Byggnadernas placering och utformning beaktas inte i beräkningarna för individrisken.
Med ovanstående bedömningar och antaganden minskar individrisken enligt Figur 3.5.
Med vidtagna åtgärder reduceras risken inom ALARP-zonen och oacceptabel risk minskas
från 30 till fem meter.
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Figur 3.5 Individrisk utomhus längs E18 vid planområdet med vidtagna åtgärder. Röd och orange linje avser
gränserna för tolerabel, tolerabel under vissa förutsättningar och inte tolerabel risknivå som DNV föreslår.

Beräkningen av individrisken bedöms som konservativ eftersom många skyddshöjande
effekter från terräng och åtgärder inte har beaktats. Individrisken som E18 bidrar med mot
området bedöms som acceptabla om ovanstående åtgärder vidtas.

3.2.5 Deterministisk analys
En deterministisk analys försöker förutse störningar som kan inträffa. I det aktuella fallet
dominerar olyckor som orsakas av frätande ämnen eller brandfarliga vätskor. Av dessa
klasser bedöms brandfarlig vätska ge allvarligare konsekvenser än frätande ämnen
eftersom konsekvensavståndet för denna är längre. Av denna anledning görs beräkningar
för skydd mot brandspridning.
Som dimensionerande skadefall väljs utsläpp av brandfarlig vätska och fördröjd
antändning. Det dimensionerande skadefallet är inte nödvändigtvis det värsta fallet som
kan inträffa, utan ett scenario som faktiskt kan inträffa med en rimlig sannolikhet och med
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allvarliga konsekvenser. Det värsta fallet skulle kunna vara total kollaps av en tankbil,
medan utsläpp av ett fack i en tankbil kan anses vara ett dimensionerande skadefall.
Strålningsberäkningar har därför genomförts för en pöl med brandfarlig vätska (bensin)
med arean 200 m2. Då viss mängd vätska kommer att absorberas i mark på väg till diket
bedöms denna area vara konservativ. Enligt Boverkets byggregler bör strålningsnivån vid
en brand understiga 15 kW/m2 mellan byggnader i minst 30 minuter. Strålningen
understiger 15 kW/m2 vid ett avstånd om ca 22 meter från pölens kant. Avståndet mellan
byggnad och vägkant är 30 meter och avståndet bedöms som acceptabelt gällande
brandspridning. Hänsyn har ej tagits till att vinden kan påverka flamman. En pöl skulle
också kunna få större area.
Fordon kan avvika i riktning mot byggnader och ett utsläpp med fördröjd antändning kan
dessutom röra sig i riktning mot planområdet, vilket gör konsekvensavståndet längre än 1415 m.
Åtgärderna som har bedömts nödvändiga för att uppnå en acceptabel individrisk, bedöms
tillräckliga i den deterministiska analysen för E18.

3.3 Transporter av farligt gods på sekundär väg
3.3.1 Verksamheter som mottar/avsänder farligt gods i området
Utifrån Brandkåren Attundas riskanalys (Brandkåren Attunda, 2009), kännedom om 2.4anläggningar i området (”farliga verksamheter” enligt Lag om skydd mot olyckor - LSO)
samt kontakt med brandkåren i Attunda har verksamheter enligt Tabell 9 sammanställts.
Verksamheters lokalisering har undersökts och en bedömning har gjort av huruvida
transporter till och från dessa rimligen kommer att passera planområdet.
Tabell 9 Verksamheter i Järfälla som omfattas av Lag om skydd mot olyckor

Verksamhet

Bedömning av
huruvida
transporter
kan passera
planområdet
Adress

Zarlink
Swemiconductor

Nej

Bruttovägen 1-5

St. Jude Medical

Nej

Veddestavägen 19

Silex microsystems

Nej

Bruttovägen 1-5

Svedice

Nej

Bruttovägen 7

Beskrivning
av möjligt
gods i de fall
passage har
bedömts vara
möjlig
Giftiga och
brandfarliga
gaser och
vätskor
Giftiga och
frätande ämnen
Giftiga och
brandfarliga
gaser och
vätskor
Giftiga och
brandfarliga
gaser och
vätskor
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Utöver verksamheter som klassas som farliga verksamheter enligt LSO finns 6
bensinstationer vars transporter bedöms kunna påverka planområdet. Vardera
bensinstation bedöms mottaga två leveranser per vecka. Bensinstationernas lokalisering
visas i bilaga 1.
Om den nya trafikplatsen inte blir verklighet medför detta att fler transporter kommer gå
genom rondellen vid Enköpingsvägen. Detta hanteras i avsnitt 3.5 Osäkerheter.

3.3.2 Sannolikhet för olycka
Förväntat antal farligt gods olyckor beräknas med följande antaganden och indata:
Hastigheten förutsätts vara 50 km/h vid Enköpingsvägen när planförslaget är genomfört.
Tabell 10 Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods olyckor per år

Nya vägen/ Enköpings- Kommentar
vägen
Vägtyp
(se
tabell
Räddningsverket, 1996)

2.2

i Tätort,
50
Gata/väg

km/h,

Vägsträcka

400 m

-

ÅDT

17 300 fordon/dygn

Prognos för 2030.

Andel transporter skyltade med 0,01 %
farligt gods

12 st transporter i
veckan.

Olyckskvoten (antal olyckor per år) 1,2
enligt Räddningsverket, 1996.
Andel singelolyckor

0,15

Index för farligt gods-olycka

0,03

Förväntade
antalet
med farligt gods

olyckor 1,4*10-5

(I)
(N*I)

I de fortsatta beräkningarna används 1,4·10-5 per år som värde på förväntat antal olyckor
med farligt gods (så kallade farligt gods-olyckor, dvs olyckor som leder till utsläpp av farligt
gods).

3.3.3 Konsekvens av olycka med farligt gods
Längs de sekundära transportlederna för farligt gods antas följande farligt gods
transporteras, baserat på granskningen av verksamheter i omgivningen:
•

Brandfarlig vätska (ADR klass 3)

•

Brandfarlig och giftig vätska (ADR klass 3 med sekundärfara klass 6)

•

Brandfarlig gas (ADR klass 2.1)

•

Giftig vätska (ADR klass 6.1)

•

Giftig och frätande gas (ADR klass 2.3)
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Brandfarlig vätska antas utgöra 75 % av allt som passerar planområdet och övriga ADRklasser (klass 2.1, 2.3 och 6.1) antas vara lika vanligt förekommande och tillsammans utgör
de resterande 25 %. Detta baseras på kännedom om att brandfarlig vätska ofta utgör 70-85
% av flödet av farligt gods och att det verkar vara så även på denna vägsträcka, utifrån
listan över tänkbart farligt gods.

Individrisk utomhus per år
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Figur 3.6 Individrisk utomhus längs Enköpingsvägen och Nya vägen vid planområdet med vidtagna
åtgärder. Röd och orange linje avser gränserna för tolerabel, tolerabel under vissa förutsättningar och inte
tolerabel risknivå som DNV föreslår.

Beräkningarna visar att individrisken understiger 1·10-7 per år redan vid vägkanten, vilket är
gräns för vad som anses som låg individrisk, redan vid vägkanten. Inga åtgärder bedöms
som nödvändiga för att minska individrisken längs Enköpingsvägen samt anslutningsvägen.

3.3.4 Deterministisk analys
En deterministisk analys försöker förutse störningar som kan inträffa. I det aktuella fallet
bedöms som individrisken vid Enköpingsvägen/nya vägen som låg, men då området är
tätbebyggt och tätbefolkat samt att mötande trafik förekommer genomförs en
deterministisk analys för sträckan. I det aktuella fallet dominerar olyckor som orsakas av
brandfarliga vätskor, då dessa utgör cirka 75 % av allt farligt gods som transporteras. Av
denna anledning görs beräkningar för skydd mot brandspridning.
Som dimensionerande skadefall väljs utsläpp av brandfarlig vätska och fördröjd antändning
efter en kollision mellan tankbil och fordon i rondell eller vägbanan. Skadefallet baseras på
hastigheten (50 km/h) samt att vägarna fram till rondeller bedöms raka med god sikt. Det
dimensionerande skadefallet är inte nödvändigtvis det värsta fallet som kan inträffa, utan
ett scenario som faktiskt kan inträffa med en rimlig sannolikhet och med allvarliga
konsekvenser. Det värsta fallet skulle kunna vara total kollaps av en tankbil, medan utsläpp
av ett fack i en tankbil kan anses vara ett dimensionerande skadefall.
Strålningsberäkningar har därför genomförts för en pöl med brandfarlig vätska (bensin)
med arean 100 m2. Strålningen understiger 15 kW/m2 vid ett avstånd om ca 14-15 meter
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från pölens kant. Hänsyn har ej tagits till att vinden kan påverka flamman. En pöl skulle
också kunna få större area.
Fordon kan avvika i riktning mot byggnader och ett utsläpp med fördröjd antändning kan
dessutom röra sig i riktning mot planområdet, vilket gör konsekvensavståndet längre än 1415 m.
En åtgärd som syftar till att hindra pölutbredning ska säkerställas. Denna kan bestå av en
höjdskillnad mellan väg och planområde och ska sträcka sig utmed Enköpingsvägen och
Nya vägen. Höjdskillnaden kan vara naturlig eller bestå av en mur, en vall eller liknande och
hindra utbredning mot byggnader. Höjdskillnad gentemot planområdet ska vara minst +2
dm och dess funktion ska säkerställas i det fortsatta planarbetet. Fasader som vetter mot
de sekundära transportlederna för farligt gods inom 15 meter från vägkant bör konstrueras
av obrännbart material utan fönster. Alternativt kan brandskyddat glas användas i
fönstren. Syftet med åtgärden är att inte inredning som möbler och gardiner innanför
fönstren ska hinna antändas innan folk har insett faran och genomfört en utrymning.
Utrymningsmöjligheter måste finnas både mot Nya vägen respektive Enköpingsvägen samt
åt motsatta håll. Detta för att skapa möjlighet åt personer som befinner sig i byggnaden att
utrymma byggnaden i händelse av en olycka med farligt gods på dessa vägar.

3.4 Samhällsrisk
Samhällsrisken är ett mått på risken för en population. Hänsyn tas till hur många som
befinner sig inom ett område och ibland tas hänsyn till att det finns olika många människor
inom området dag- respektive nattetid. Likaså utgår beräkningarna från att människor
vistas inom- och utomhus.
Samhällsrisken har beräknats för ett område på 1 km2 längs E18 och Enköpingsvägen/ nya
vägen med planområdet i mitten.
Beräkningarna utgår från att åtgärder för att reducera individrisk inte har vidtagits. I
beräkningarna för samhällsrisken görs följande antaganden och indata:

3.4.1 Beräkningsantaganden
Detaljplanen planeras möjliggöra uppförandet av ca 1100 – 1300 bostäder, en förskola och
skola, utökning av Barkarby handelsplats längs Herrestavägen och Enköpingsvägen samt
utbyggnad av kollektivtrafiken i form av ett spårvagnsreservat. En mindre del av
planområdet är idag detaljplanelagt för kontor/hotell (Kalvshälla backe) men en utökad
markanvändning till handel ska prövas.
•

Planområdet placeras i mitten av en 1 km lång sträcka och hänsyn tas till människor
i området.

•

Tolv kvarter med bostadsbebyggelse planeras. Bostadshusen som planeras är tre
till fem våningar höga med 1100 till 1300 lägenheter. Varje lägenhet bedöms
inrymma 2 personer vilket ger totalt tillskott med 2200 till 2600 personer. Dagtid
bedöms 20 % att befinna sig i området (övriga på jobb etc.) och nattetid bedöms
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100 % att befinna sig i området. När invånarna är hemma bedöms 90 % i snitt
befinner sig inomhus och 10 % utomhus.
•

I planområdet planeras handel, verksamheter, livsmedelsbutik och hotell. Vilka
verksamheter som ska byggas är inte fastställt men enligt alternativet uppgår den
totala ytan av verksamheterna till 71 000 – 78 000 m2. Fördelningen mellan
verksamheterna visas i Figur 2.1. För de olika verksamheterna används en
persontäthet på 1 person per 25 m2, vilket ger ett totalt tillskott på 2840 – 3120
personer.
För handel, hotell och livsmedelsbutiken antas det i beräkningarna att människor
befinna sig i byggnaden 12 timmar per dygn och för övriga verksamheter 8 timmar
per dygn.

•

Enligt Räddningsverket (1996) uppskattas befolkningstätheten i stad till 2500
invånare per km2. I beräkningarna har befolkningstätheten inom 30 meter från E18
bedömts till 1000 invånare per km2 och utanför 30 meter från vägen 2500 invånare
per km2. Fördelningen antas vara jämt fördelad på båda sidor av transportleden.

•

Av bakgrundspopulationen (2500 inv. per km2) antas 100 % av människorna att
befinna sig i området dygnet runt, vilket är ett mycket konservativt antagande då
befolkningsmängden kan antas variera under dygnet, men ingen hänsyn till detta
görs.

•

Av den övriga befolkning i området antas antalet personer utomhus utgöra i
genomsnitt 10 %. Detta kan jämföras med att en person tillbringar 10 % av tiden
utomhus.

•

Vindriktningen är syd till västlig ungefär 50 % av årets dagar (Alexandersson, 2006).
Vid dessa tillfällen bedöms området att påverkas. Övriga dagar antas gasmoln inte
påverka planområdet.

•

Gasspridningen antas ha en spridningsvinkel på 15 % från utsläppskällan.

För skadehändelser som kan påverka görs en schablonmässig skattning av
konsekvenserna uttryckt i andel av personerna som omkommer, utomhus respektive
inomhus, se Tabell 11. Skattningen är grov och bygger indirekt på bedömningar av olika
scenariers utbredning, hastighet, möjlighet att uppfatta situationer etc.
Tabell 11 Andel personer som antas omkomma i samhällsriskberäkningarna för de olika
skadehändelserna.

Skadehändelse
Detonation
BLEVE
Giftmoln, (större)
Giftmoln (medel)
Giftmoln (mindre)
Pölbrand, fördröjd (brandfarlig)
Pölbrand, fördröjd (giftig)

Andel omkomna
utomhus
50 %
90 %
90 %
30 %
30 %
20 %
20 %

Riskhänsyn i detaljplan, Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2, Järfälla kommun
223242/FCN
Sidan 29(36)
2010-02-05

Andel omkomna
inomhus
50 %
10 %
10 %
10 %
10 %
0%
0%

Tyréns AB

UVCE
Pölbrand direkt (brandfarlig)
Pölbrand direkt (giftig)
Jetflamma
Frätskada

50 %
40 %
40 %
50 %
40 %

0%
0%
0%
0%
0%

Den beräknade samhällsrisken från E18 redovisas i Figur 3.5.
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Figur 3.7 Samhällsrisken för etablering av verksamheter intill E18 redovisad som F/N-kurva (1 km
vägsträcka). På den vertikala axeln redovisas den beräknade frekvensen av scenario med N omkomna,
enligt den horisontella axeln. De streckade linjerna anger övre och nedre gräns för det område inom vilket
ALARP (As low as reasonably possible) tillämpas. Kriterierna för övre och nedre gräns följer kriterierna DNV
satt.

Samhällsrisken för E18 ligger i ALARP-zonen vilket innebär att skadeförbättrande åtgärder
måste vidtagas om kostnaden står i proportion till erhållen riskreduktion.
I Figur 3.8 redovisas den sammanlagda samhällsrisken för både E18 och Enköpingsvägen/ny
väg.
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Figur 3.8 Samhällsrisken för etablering av verksamheter intill E18, med Enköpingsvägen samt vägen som
förbinder dessa inräknade, redovisad som F/N-kurva (1 km vägsträcka). Den streckade linjen avser
samhällsrisken utan den nya vägen samt Enköpingsvägen. På den vertikala axeln redovisas den beräknade
frekvensen av scenario med N omkomna, enligt den horisontella axeln. De streckade linjerna anger övre
och nedre gräns för det område inom vilket ALARP (As low as reasonably possible) tillämpas. Kriterierna för
övre och nedre gräns följer kriterierna DNV satt

Då den samlade Samhällsrisken ligger i ALARP-zonen måste skadeförbättrande åtgärder
vidtagas om kostnaden står i proportion till erhållen riskreduktion.

3.4.2 Säkerhetshöjande åtgärder för samhällsrisk
Följande åtgärder har bedömts som nödvändiga för att en acceptabel risknivå ska uppnås:
E18
•

Stärkt stomme i byggnader intill E18.

•

Brandklassade fasader på byggnader närmare än 30 meter från vallen längs E18.

•

Vall mellan E18 och planområde. Vallen ska vara minst 2 meter hög och placeras
fem meter från vägkant eller närmare.

•

Gropkant/dike innanför vallen mot E18 där spill kan samlas.

•

Avkörningsräcke längs vägkant på E18.

Dessutom rekommenderas följande åtgärder som bör genomföras i den mån som är
praktiskt möjliga och som förutsättningarna tillåter:
•

Friskluftsintag till byggnader bör placeras bort från E18.

•

Reducerad fönsterstorlek mot E18.

•

Central nödavstängning av byggnadsventilation skall kunna genomföras av
räddningspersonal, fastighetsskötare eller personal i verksamheter närmast E18.
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Enköpingsvägen/Ny väg
Inga åtgärder längs Enköpingsvägen samt anslutningsväg från Enköpingsvägen mot E18 har
bedömts nödvändiga utifrån samhällsrisken vägarna bidrar till.

3.5 Osäkerheter
3.5.1 Trafikplats
I analysen har vägverkets (2005) alternativ 3 förutsatts att bli verklighet.
I rådande utformning av trafikplatsen kommer av- och påfarterna vid Barkarby medföra att
mer trafik med farligt gods går på Viksjöleden samt rondellen vid Enköpingsvägen.
Trafiktillskottet utgörs av de transporter som efter leverans i Järfälla längs Viksjöleden
måste köra upp till rondellen vid Enköpingsvägen och vända för att komma i norrgående
riktning på E18. Samtidigt kommer mer trafik gå på avfarten från E18 till Viksjöleden intill
planområdet. Tillskottet kommer främst att bestå av brandfarlig vätska och gas, men även
ett mindre tillskott av giftiga gaser kan förekomma i och med de verksamheter som
identifierats i avsnitt 3.2.1.
Individrisken för det sekundära vägnätet är enligt beräkningarna, förutsatt att den nya
trafikplatsen blir verklighet, mycket låg. Skulle inte den nya trafikplatsen bli verklighet
bedöms individrisken för Viksjöleden bli mycket låg, trots trafikökningen av farligt gods.
Den dimensionerande olyckan för Viksjöleden bedöms vara en fördröjd pölbrand efter
kollision med fordon i rondellen. Sker kollisionen i backen fram till rondellen bedöms
pölutbredningen kunna bli större än i rondellen, främst på grund av den kraftiga lutningen.
Topografin bedöms dock motverka spridning av väska mot planområdet samt reducera
strålningsintensiteten mot byggnader i planområdet i backen. Pölstorleken 100 m2 samt
den dimensionerande olyckan som använts för Enköpingsvägen bedöms giltig även för
Viksjöleden.

3.5.2 Individrisk
Det finns osäkerheter i indata, modell och antaganden. Den största osäkerhetsfaktorn
gäller indata, och utgörs av det faktiska antalet transporter med farligt gods. För
bedömningen av antalet transporter på E18 har räddningsverkets kartering år 1998 samt
2006 använts. Bedömningen av mängden som transporteras utgår från 2006 års högsta
värde. Genom att utgå från 2006 års värde tas viss hänsyn till framtida förändringar av
trafikflödet men bedöms som mycket osäker. En översiktlig beräkning av individrisken med
ungefär det dubbla antalet transporter för E18 har genomförts. Individrisken skiljer sig inte
nämnvärt från den beräknade individrisken som presenteras i rapporten. Detta beror
antagligen på att de klasser som har bedömts gå på sträckan har ett relativt kort
konsekvensavstånd. Beräkningarna med 72 transporter per dygn anses därför som ett
rimligt värde att använda.
I bedömningen av antalet transporter för det sekundära vägnätet har befintliga
verksamheter studerats. Då individrisken genererad av Enköpingsvägen/Ny väg är låg,
bedöms att en stor förändring av flödet behövs för att individrisken ska bli oacceptabel.
Ytterligare höjd bedöms därför inte nödvändig för de sekundära vägarna för farligt gods.
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Tillkommer någon verksamhet med stora mängder farligt gods behöver riskbilden för det
sekundära vägnätet genom området ses över.
En annan parameter som har stor betydelse vid beräkningarna av risknivån är vägsträckans
längd. I analysen har 300 meter använts för E18 respektive 400 meter för det sekundära
vägnätet (Enköpingsvägen samt anslutningsvägen mellan E18 och Enköpingsvägen). Detta
är en överskattning för många av de tänkbara scenarier, men det finns även scenarier med
längre påverkansområde. Sammantaget är användandet av 300 meter respektive 400
meter en konservativ skattning, eftersom majoriteten av scenarierna har kortare
påverkansområde.
Osäkerheterna kan påverka den beräknade risknivån både uppåt och nedåt. Det finns skäl
som talar för att beräkningen av risken är att betrakta som konservativ och valda indata
innebär en förskjutning mot högre risk.

3.5.3 Deterministisk analys
Den deterministiska analysen utgår från ett scenario som bedömts som rimligt. I den
deterministiska analysen har det bedömts att fordon stannar kvar på vägbanan, men det
kan också hända att fordonet avviker från vägbanan. Inträffar detta medför det att
konsekvensavståndet blir längre. För det sekundära vägnätet, där byggnaderna är närmare
vägen än för E18, kan detta få en stor betydelse för avståndet då byggnaderna är
lokaliserade ungefär 15 meter från vägen ned till 10 meter. Vid en olycka kan även
utbredningen av pölen bli större. Inträffar detta medför det att konsekvensavståndet blir
längre. Exempelvis uppnås 15 kW/m2 vid en 200 m2 pölbrand vid ungefär 22 meters
avstånd och en 300 m2 pölbrand vid ett avstånd på ungefär 30 meter. I den deterministiska
analysen tas ingen hänsyn till sannolikheten för en olycka.

3.5.4 Samhällsrisk
Samhällsrisken är en av osäkerhetsfaktorerna antalet personer som vistas inom området.
En person per 25 m2 har ansetts som rimligt för verksamheterna men kan variera över året
eller olika tider på dygnet. Bakgrundspopulationen bedöms som konservativt då stora delar
om omnejden till planområdet består av grönområde, mindre industrier samt villaområde.
Bakgrundspopulationen antas även vistas inom området dygnet runt. Vilket de rimligen
inte gör. Genom att anta att människor vistas i området dygnet runt görs bedömningen att
bakgrundspopulationen tar hänsyn till Barkarby handelsplats samt vara konservativt satt.
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4 Resultat
Följande bedöms vara skäliga åtgärder för att risknivån ska vara acceptabel i planområdet:
E18
•

Stärkt stomme i byggnader intill E18.

•

Fasad av obrännbart material närmast E18.

•

Vall mellan E18 och planområdet. Vallen ska vara minst 2 meter hög och placeras
ungefär fem meter från vägbana eller närmare.

•

Dike mellan E18 och planområde. Diket ska placeras mellan E18 och vall.

•

Avåkningsstaket mellan E18 och planområde.

Dessutom rekommenderas följande åtgärder som bör genomföras i den mån som är
praktiskt möjliga och som förutsättningarna tillåter:
•

Friskluftsintag till byggnader bör placeras bort från E18.

•

Reducerad fönsterstorlek mot E18.

•

Central nödavstängning av byggnadsventilation skall kunna genomföras av
räddningspersonal, fastighetsskötare samt personal i verksamheter närmast E18.

Enköpingsvägen/Ny väg
•

En åtgärd som syftar till att hindra pölutbredning ska säkerställas. Denna kan bestå
av en höjdskillnad mellan väg och planområde och ska sträcka sig utmed
Enköpingsvägen och Nya vägen. Höjdskillnaden kan vara naturlig eller bestå av en
mur, en vall eller liknande och hindra utbredning mot byggnader. Höjdskillnad
gentemot planområdet ska vara minst +2 dm och dess funktion ska säkerställas i
det fortsatta planarbetet. Fasader som vetter mot de sekundära transportlederna
för farligt gods inom 15 meter från vägkant bör konstrueras av obrännbart material
utan fönster. Alternativt kan brandskyddat glas användas i fönstren. Syftet med
åtgärden är att inte inredning som möbler och gardiner innanför fönstren ska hinna
antändas innan folk har insett faran och genomfört en utrymning.

•

Utrymningsmöjligheter måste finnas både mot Nya vägen respektive
Enköpingsvägen samt åt motsatta håll. Detta för att skapa möjlighet åt personer
som befinner sig i byggnaden att utrymma byggnaden i händelse av en olycka med
farligt gods på dessa vägar.

Oavsett vilken av trafikplatserna som väljs är det sekundära vägnätet av underordnande
betydelse för riskbilden av planområdet. Den största riskkällan där de största åtgärderna
måste vidtas är mot E18. Om rådande trafikplats blir kvar behöver åtgärderna som beskrivs
för Enköpingsvägen samt anslutningsvägen mellan E18 och Enköpingsvägen vidtas
gentemot Viksjöleden.

Riskhänsyn i detaljplan, Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2, Järfälla kommun
223242/FCN
Sidan 34(36)
2010-02-05

Tyréns AB

5 Referenser
Alexandersson, A., Vindstatistik för Sverige 1961-2004, rapportnummer 121, SMHI,
Norrköping, den 25 maj 2006
Arbetsmiljöverket, Arbetsskador 2005, 2007
Brandkåren Attunda, Riskanalys 2008, daterad 2009-01-01, www.brandkarenattunda.se,
2009-10-27
Davidsson m fl, Värdering av risk, Det Norske Veritas (DNV), Räddningsverket, Karlstad,
1997.
Heldemar S. & Carlsson H., Trafikprognos för år 2015 och 2030 Skälby och Barkarbystaden,
Vectura, 2009
Räddningsverket, Farligt gods – riskbedömning vid transport. Handbok för riskbedömning
av transporter med farligt gods på väg eller järnväg. Statens Räddningsverk, Karlstad, 1996.
Räddningsverket, Flödet av farligt gods på järnväg – en översiktlig kartering i GIS-miljö,
Rapport P21-212/97, Statens Räddningsverk, Karlstad, 1997.
Räddningsverket, Dödsbränder 2003, Olycksförebyggande avdelningen Enheten för
bebyggelse och miljö. Karlstad, ”2004 års utgåva
Räddningsverket, Olyckor i siffror, En rapport om olycksutvecklingen i Sverige, Karlstad,
2004b års utgåva
Räddningsverket, Kartläggning av farligt godstransporter, sep 2006
Slettenmark O., Riskanalyser i detaljplaneprocessen –vem, vad, när och hur?, Länsstyrelsen
i Stockholms län, rapport 2003:15, 2003.
Vägverket, Förstudie Väg E18 Trafikplats Barkarby, Järfälla kommun, Stockholms län,
samrådshandling,
juli
2005

Riskhänsyn i detaljplan, Barkarbystaden 1, del av fastigheten Barkarby 2:2, Järfälla kommun
223242/FCN
Sidan 35(36)
2010-02-05

Tyréns AB

Bilaga 1

Figur 5.1 De bensinstationer vars leveranser har bedömts gå genom planområdet i och med att den nya trafikplatsen blir verklighet är utmarkerade med en gul
prick. E18 är en primär transportled för farligt gods och Viksjöleden samt Enköpingsvägen är sekundära. På kartan är även Bruttovägen 1-5 samt Veddestavägen
19 markerade. Dessa verksamheter hanterar en viss mängd farligt gods.
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Riskanalys Barkabystaden 2 – steg 1
1. Bakgrund
En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun. Eftersom
området är placerat i närheten av transportleder för farligt gods krävs en riskbedömning för att avgöra
om riskerna från dessa transporter är acceptabla eller om riskreducerande åtgärder krävs för att det
nya planområdet ska kunna accepteras.
I samband med att ett intilliggande område, Barkabystaden 1, planerades för några år sedan
1
genomfördes en riskanalys av Tyréns av samma anledning. Denna visade på att detaljplanen för det
området kunde accepteras givet att några riskreducerande åtgärder genomfördes. Denna riskanalys
ansågs vara tillräcklig ur ett riskperspektiv för att detaljplanen skulle kunna fastslås och planområdet
håller för tillfället på att upprättas.

2. Omfattning
Denna del av uppdraget omfattar att utvärdera vilka delar av Tyréns riskanalys för Barkabystaden 1
som även kan appliceras på Barkabystaden 2. Områdena ligger nära varandra varför flera likheter finns
i hur riskerna beräknas. Uppdraget omfattar även att specificera de delar där riskanalysen för
Barkabystaden 1 inte kan appliceras och varför de inte kan appliceras, samt att även ta fram en
handlingsplan för hur riskerna för dessa delar ska kunna hanteras.
Uppdraget omfattar endast att ta fram handlingsplanen i detta skede. Inga beräkningar angående
riskerna görs i detta steg av riskanalysprocessen.

3. Vad är risk?
När en riskanalys ska genomföras är det viktigt att först identifiera vad som menas med begreppet Risk.
I olika sammanhang kan begreppet ha olika betydelse varför det måste anges tydligt för att inga
missförstånd ska ske. I vissa sammanhang innebär begreppet Risk endast sannolikheten att något ska
inträffa. Exempelvis kan det anges att risken att träffas av blixten är ca en på tio miljoner. I andra
sammanhang innebär begreppet Risk vilka konsekvenserna blir givet att något specifikt inträffar.
Vid tillfällen då en riskanalys görs för ett planområde innebär begreppet Risk en sammanvägning av
sannolikheten att olyckor inträffar samt konsekvenserna som blir givet att olyckan inträffar. Genom att
göra en sammanvägning av konsekvenserna och sannolikheten kan en bedömning göras där olyckor
1

Tyréns (2010-02-05). Riskhänsyn i detaljplan – Barkabystaden 1, del av fastigheten Barkaby 2:2,
Järfälla kommun. Uppdragsnummer 223242.

Grontmij AB
Box 2909
212 09 Malmö

Besök
Org nr
Styrelsens säte

Norra bulltofta vägen 65A
556563-7237
Stockholm

E-post:
Direktnr
Fax

stefan.nilsson@grontmij.com
010-480 2278
010-480 2363
www.grontmij.se

Uppdragsnummer:
10013186

med allvarligare konsekvenser kan accepteras om sannolikheten att de ska inträffa är väldigt låg.
Likaså kan olyckor som händer relativt frekvent accepteras givet att konsekvenserna inte är allvarliga.
När begreppet Risk har definierats som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens måste
begreppet Konsekvens definieras. För vissa typer av riskanalyser kan Konsekvens innebära
ekonomiska förluster, förlorad tid eller försämrad image gentemot allmänheten. Detta är inte fallet då
riskanalyser genomförs i samband med detaljplaner. I dessa fall innebär begreppet Konsekvens antal
personer som omkommer. Anledningen till detta är dels att det är lättare att beräkna, dels att det är
lättare att bedöma acceptabel nivå, och dels för att då endast en parameter används kommer inte
människoliv att kunna vägas gentemot exempelvis kostnad i pengar vilket kan vara känsligt. Alltså
innebär begreppet Konsekvens i dessa sammanhang endast antal omkomna.

4. Riskanalys för Barkabystaden 1
Riskanalysen som tidigare har gjorts för Barkabystaden 1 år 2010 är en välgjord riskanalys med
relevanta beräkningar och välgrundade antaganden och slutsatser. Baserat på detta kan stora delar av
denna riskanalys ligga till grund även för riskbedömningen av Barkabystaden 2.
De delar där den tidigare analysen inte kan användas är då förhållanden skiljer sig mellan
planområdena på sådant sätt att antingen sannolikheten eller konsekvensen skiljer sig.

Järnvägen - Mälarbanan
På järnvägen transporteras viss mängd farligt gods vilket gör att hänsyn ska tas till avståndet till
järnvägen då riskbedömning görs. Avståndet mellan järnvägen och Barkabystaden 1 är till stora delar
detsamma som mellan järnvägen och Barkabystaden 2. Viss differens föreligger för olika delar av
området men med tanke på storleken på avståndet är denna differens försumbar i sammanhanget.
Avståndet är ca 150 meter mellan järnväg och Barkabystaden 1 varför det i den tidigare analysen inte
utreds vidare. Även om avståndet mellan järnvägen och Barkabystaden 2 inte är exakt detsamma för
hela området som för Barkabystaden 1 överstiger det ändå 100 meter vilket är det avstånd som anges i
riktlinjerna som Länsstyrelsen i Stockholm givit ut. Därför görs bedömningen att järnvägen inte heller
kommer att medföra en förhöjd risk för området i sådan utsträckning att det behöver utredas visare.

Sekundära transportleder
I riskanalysen för Barkabystaden 1 bedöms de sekundära transportlederna vara i behov av en fortsatt
utredning vilket även görs. Efter utredningen kan det fastslås att dessa transportleders riskbidrag är
försumbart i jämförelse med det riskbidrag som E18 medför.
De sekundära transportlederna för Barkabystaden 2 liknar de för Barkabystaden 1 i alla de avseende
som påverkar riskbedömningen från dem. Detta medför att det kan antas att det stora riskbidraget för
Barkabystaden 2 kommer att utgöras av transporter på E18 och att de sekundära transportlederna
kommer att ha försumbart riskbidrag.

E18
Vissa delar av riskanalysen för Barkabystaden 1 med avseende på riskbidraget som E18 medför kan
appliceras även för Barkabystaden 2, medan andra skiljer sig åt. Tabell 1 åskådliggör vilka delar som
direkt kan överföras och för vilka förhållandena skiljer sig på sådant sätt att det inte går att göra en
direkt överföring.
Varje parameter beskrivs sedan mer ingående där det förklaras varför/varför inte parametern direkt kan
appliceras även för Barkabystaden 2.
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Tabell 1. Tabell över vilka delar som kan
appliceras även för Barkabystaden 2.
Parameter
Sannolikhet
Konsekvensberäkning
(utbredning)
Konsekvensberäkning (antal
personer)
Total risk

Kan direkt överföring av
beräkningar göras?
Ja
Ja
Nej
Nej

Sannolikhet
Sannolikheten för olyckor bedöms kunna beräknas på samma sätt som för riskanalysen som gjorts för
Barkabystaden 1. Det är samma väg vilket medför att samma mängder farligt gods av de olika
klasserna kommer att transporteras. Hastigheten och vägkvaliteten är densamma vilket medför att
sannolikheten att en olycka inträffar beräknas på samma sätt.
Konsekvensberäkning (utbredning)
Eftersom hastigheten är densamma kommer inte detta att vara en faktor som skiljer
konsekvensberäkningarna för de olika områdena. Meteorlogiska förhållanden är desamma för
områdena eftersom de ligger i anslutning till varandra och på samma sida om vägen. Således kommer
storleken av de områden som påverkas av en olycka att vara lika stora vid riskanalysen för
Barkabystaden 1 som för Barkabystaden 2.
Konsekvensberäkning (antal personer)
Konsekvensberäkningar med avseende på antalet personer som påverkas/omkommer beror dels på
hur stort konsekvensområdet är och dels på vad som finns inom området. Som framgår under rubriken
ovan är storleken på området detsamma. Det som skiljer konsekvensområdena för de båda
planområdena är vad som finns inom dem. På grund av detta kan inte konsekvenserna för olyckor med
farligt gods direkt appliceras på Barkabystaden 2 utan att det först gå igenom de demografiska
skillnaderna som finns.
Total risk
Den totala risken beror på sannolikheten att olyckor inträffar samt hur många personer som drabbas av
det. Eftersom antalet personer som drabbas inte är detsamma för de båda områdena kommer inte
heller den totala risken att vara densamma. Därför måste hänsyn tas till de demografiska skillnaderna
som identifieras i rubriken ovan.
När risknivån för ett område anges används ofta måtten Individrisk och Samhällsrisk. Skillnaderna
mellan dessa är att individrisken anger risken att omkomma för en specifik plats givet att en fiktiv
person alltid befinner sig där. Med andra ord påverkas inte detta riskmått av huruvida personer befinner
sig på platsen eller inte. Måttet samhällsrisk däremot tar hänsyn till antalet personer som förväntas
finnas på platsen över ett år, och detta påverkar storleken på den beräknade risken.
På grund av att måttet Individrisk inte tar hänsyn till huruvida personer faktiskt befinner sig på en viss
plats, utan endast anger sannolikheten att omkomma som en funktion av avståndet från vägen, är
beräkningarna för detta riskmått direkt överförbara från riskanalysen för Barkabystaden 1 till
riskanalysen för Barkabystaden 2. Måttet samhällsrisk däremot är det som inte är direkt överförbart
eftersom detta mått tar hänsyn till demografin vilket skiljer sig åt i de båda områdena.
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5. Sammanfattning av vad som kan överföras
De delar av den tidigare riskanalysen för Barkabystaden 1 som direkt kan överföras och appliceras för
Barkabystaden 2 är de delar som inte involverar beräkningar där hänsyn tas till var personer befinner
sig. Således är samtliga beräkningar gällande sannolikhet och storleken på konsekvensområdet direkt
överförbara. Individrisken kan beräknas på samma sätt och således är den densamma för avstånd från
E18 vid Barkabystaden 2 som vid Barkabystaden 2.
Måttet samhällsrisk som beror på var personer befinner sig i förhållande till vägen vilket således gör att
detta mått inte är direkt applicerbart för Barkabystaden 2 bara för att det beräknats för Barkabystaden
1.

6. Handlingsplan för ny riskutredning
När en riskanalys för Barkabystaden 2 ska tas fram behöver endast en ny samhällsrisk beräknas.
Individrisken är densamma. Vid beräkning av samhällsrisken kan samtliga beräkningar från den tidigare
riskanalysen användas och endast variera personantalet utifrån hur demografin i det nya området ser
ut.
Handlingsplanen är alltså att hänvisa till tidigare riskanalys, belysa alla de saker som är lika, och
detaljerat göra en genomgång av demografin i området. Utifrån detta ändra beräkningarna för just
samhällsrisken så att den är aktuell för hur persontätheten ser ut i Barkabystaden 2.
Föreslagna åtgärder är sådana som kommer att minska risken för de båda områdena på liknande sätt.
Dessa åtgärder är:
- Stärkt stomme i byggnader intill E18.
- Vall mellan E18 och planområde. Vallen ska vara minst 2 meter hög och placeras fem meter
från vägkant eller närmre.
- Brandklassade fasader på byggnader närmare än 30 meter från vallen längs E18.
- Gropkant/dike innanför vallen mot E18 där spill kan samlas.
- Avkörningsräcke längs vägkant på E18.
Utöver detta rekommenderas följande åtgärder där det är möjligt:
- Friskluftintag till byggnader bör placeras bort från E18.
- Reducerad fönsterstorlek mot E18.
- Central nödavstängning av byggnadsventilation skall kunna genomföras av räddningspersonal,
fastighetsskötare eller personal i verksamhet närmast E18.
Om det visar sig att risken på grund av annorlunda persontäthet är mycket större för Barkabystaden 2
kommer eventuellt andra åtgärdsförslag att behöva tas fram som ytterligare minskar risken. Om risken
är mindre för Barkabystaden kommer några av de föreslagna åtgärderna eventuellt att kunna uteslutas
eftersom risken redan är acceptabel. Detta är saker som kommer att visa sig när beräkningarna av
samhällsrisken har genomförts.
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Riskanalys Barkabystaden 2 – steg 2
1. Bakgrund
En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun. Eftersom
området är placerat i närheten av transportleder för farligt gods krävs en riskbedömning för att avgöra
om riskerna från dessa transporter är acceptabla eller om riskreducerande åtgärder krävs för att det
nya planområdet ska kunna accepteras.
Den strukturplan som tagits fram för området utvärderar två olika planförslag som skiljer sig åt en del
gällande utformning. Det ena alternativet som benämns som Huvudalternativ anger det bebyggda
området närmst E18 (ca 20-30 meter från vägen) ska utgöras av parkeringsgarage. I det andra
alternativet som benämns som Alternativ 2 anges att det bebyggda området närmst E18 ska utgöras av
kontor. Utöver detta skiljer sig andra delar av området vilket inte påverkar riskutredningen i stor
omfattning. Strukturplanen i sin helhet kan ses i den dokumentation som Tengbom tagit fram på
1
uppdrag från Järfälla kommun .
I samband med att ett intilliggande område, Barkabystaden 1, planerades för några år sedan
2
genomfördes en riskanalys av Tyréns av samma anledning. Denna visade på att detaljplanen för det
området kunde accepteras givet att några riskreducerande åtgärder genomfördes. Denna riskanalys
ansågs vara tillräcklig ur ett riskperspektiv för att detaljplanen skulle kunna fastslås och planområdet
håller för tillfället på att upprättas.
3

I en tidigare utredning konstaterades att individrisken från Tyréns riskanalys direkt kan överföras och
appliceras för Barkabystaden 2, men att samhällsrisken måste beräknas på nytt på grund av skillnader i
persontätheten i närheten av E18. I den här utredningen beräknas och redovisas därför samhällsrisken
för Barkabystaden 2. Samhällsrisken beräknas för båda planförslagen och dessa jämförs också med
varandra för att få en bild över risksituationen för de båda alternativen.

1

Strukturplan för Barkabystaden 2.0. Tengbom på uppdrag av Järfälla kommun.
Tyréns (2010-02-05). Riskhänsyn i detaljplan – Barkabystaden 1, del av fastigheten Barkaby 2:2,
Järfälla kommun. Uppdragsnummer 223242.
3
Grontmij (2014-02-01) Riskanlys Barkabystaden 2 – steg 1, uppdragsnummer 10013186
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2. Antaganden
Sannolikheten för en olycka med farligt gods, vindriktning, konsekvensavstånd vid olika skadehändelser
samt andelen omkomna personer inom konsekvensområdet (inomhus respektive utomhus) har antagits
till samma värden som i Tyréns riskanalys. Följande antaganden har även gjorts, vilka inte framgår
tydligt i tidigare utförd riskanalys:
-

Vid utsläpp av brandfarliga gaser har följande fördelning antagits gällande de olika
4
skadehändelser som kan uppstå: Fördröjd antändning=0,69, Jetflamma=0,3, BLEVE=0,01
5
Risken för utsläpp av gas (tjockväggiga tankar) vid olycka är 1/30 jämfört med andra ämnen.
6
Risken för antändning av brandfarlig vätska vid utsläpp har antagits till 0,2 .

Följande antaganden har gjorts gällande persontäthet inom området:
2
- Persontäthet i bostadsområden har antagits till 50 000 personer/km , vilket motsvarar totalt
2900 personer (2/bostad)
2
- Persontäthet i kontorsområden/college har antagits till 170 000 personer/km , vilket motsvarar
2
1 person/25m BTA.
2
- Persontäthet i parkeringshus har antagits till 2500 personer/km , vilket motsvarar
befolkningstätheten i en stad enligt räddningsverket (1996).
2
- Persontäthet mellan planområdet och E18 har antagits till 1000 personer/km enligt Tyréns
Riskanalys.
2
- Bakgrundspopulationen har antagits till 2500 personer/km enligt Tyréns riskanalys.
Gällande andelen personer som befinner sig inom området dagtid/nattetid, samt förhållandet mellan
andelen inomhus/utomhus har samma antaganden gjorts som i Tyréns riskanalys.
Följande åtgärder antas även vara utförda, eftersom dessa är en förutsättning för att erhålla en
acceptabel individrisk enligt tidigare riskanalyser:
-

Vall mellan E18 och planområdet. Vallen ska vara minst 2 meter hög och placeras ungefär fem
meter från vägbana eller närmare.
Dike mellan E18 och planområde. Diket ska placeras mellan E18 och vall.
Avåkningsstaket mellan E18 och planområde.

3. Resultat
Samhällsrisken har beräknats för Strukturplan Huvudalternativ, samt Strukturplan alt. 2 – alternativ med
kontor och underbyggda gårdar. Resultatet redovisas i Figur 1.

4

Riskanalys av farligt gods led i Kalmar. Håkan Sanglén. Brandteknik, Lunds Tekniska Högskola,2005.
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen i Skåne Län, Rapport 2007:06.
6
Vägtransporter med farligt gods – Farligt gods i vägtrafikolyckor. Göran Nilsson. Väg- och
trafikforskningsinstitutet. VTI Rapport NR. 387:3. 1994.
5
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Figur 1 – Sammhällsrisk för Huvudalternativ samt Alternativ 2.
Huvudalternativet med parkeringshus närmast E18 ger generellt en något lägre samhällsrisk än
alternativ 2. Samhällsrisken ligger inom ALARP-området för båda alternativen, och tangerar den övre
gränsen för ALARP. Den mest bidragande faktorn till att den övre gränsen tangeras är olyckor med
giftig gas samt giftiga brandfarliga vätskor.
Med antaget att åtgärderna friskluftsintag till byggnader placeras bort från E18, samt central
nödavstängning av byggnadsventilation reducerar risken för att personer inomhus ska omkommer med
en faktor 1/10 vardera, reduceras samhällsrisken för de två alternativen enligt Figur 2.
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Figur 2 – Samhällsrisk för Huvudalternativ samt Alternativ 2 med åtgärder för byggnadsventilationen.
Den mest bidragande faktorn till samhällsrisken i intervallet 1-100 omkomna är fortfarande olyckor med
giftig gas samt giftiga brandfarliga vätskor, eftersom ett relativt stort antal personer förväntas befinna
sig utomhus och därför inte direkt påverkas av åtgärderna för byggnadsventilationen. För dessa
personer ges dock bättre möjlighet att söka skydd inomhus om åtgärderna genomförs. Eftersom ingen
hänsyn har tagits till att vall, vegetation och byggnader närmast E18 skapar turbulens som späder ut
giftiga gaser bedöms risken för att personer utomhus omkommer även vara något överskattad i
analysen.
Den mest bidragande faktorn till samhällsrisken i intervallet 100-1000 omkomna är skadehändelserna
detonation och BLEVE. Samhällsrisken är något högre jämfört med Barkabystaden 1, men ligger
fortfarande i samma storleksordning. Därför bedöms de åtgärdsförslag som ges i Tyréns riskanalys
krävas för att uppnå en acceptabel risknivå.

4. Slutsats
Samhällsrisken för området ligger inom ALARP-området. Skademinskande åtgärder ska därför vidtagas
om kostnaden står i proportion till erhållen riskreduktion. Följande åtgärder bedöms vara nödvändiga för
att uppnå en acceptabel risknivå:
-

Vall mellan E18 och planområde. Vallen ska vara minst 2 meter hög och placeras fem meter
från vägkant eller närmare.
Dike mellan E18 och planområde. Diket ska placeras mellan E18 och vall.
Avkörningsräcke mellan E18 och planområde.
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 enligt
huvudalternativ krävs inte denna åtgärd.
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-

Stärkt stomme i byggnader närmast E18.
Brandklassade fasader på byggnader närmare än 30 m från vallen längs E18. För
parkeringshus krävs inte denna åtgärd.

Dessutom rekommenderas en reducerad fönsterstorlek mot E18 för byggnader närmast E18.
Både huvudalternativet och alternativ 2 är möjliga att genomföra ur risksynpunkt givet att ovanstående
åtgärder genomförs. Eftersom huvudalternativet generellt sett ger en lägre samhällsrisk är denna dock
att föredra ur risksynpunkt.
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