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SAMMANFATTNING 

Inom en del av fastigheten Veddesta 2:1 i Järfälla kommun pågår ett planarbete som 

syftar till att möjliggöra ett djursjukhus med lokaler för klinisk verksamhet, kontor och 

butik.  

Planområdet angränsar i söder till Viksjöleden som är utpekad som en sekundär 

transportled för farligt gods och i norr till Veddesta industriområde. Med anledning av 

planområdets närhet till Viksjöleden och industriområdet har Tyréns fått i uppdrag att 

ta fram en riskutredning. Syftet med utredningen är att, utifrån krav i plan- och 

bygglagen på att bebyggelse ska vara lämpad för ändamålet sett till risken för olyckor 

och människors hälsa och säkerhet, utreda olycksriskerna förknippade med den 

planerade bebyggelsen. 

Riskutredningens resultat visar att skyddsåtgärder behöver vidtas för att få en 

acceptabel risknivå inom planområdet. I det följande återges dessa skyddsåtgärder 

samt ges förslag på hur de kan införas som planbestämmelser och i plankarta. För att 

få en acceptabelt låg risknivå inom planområdet bör åtgärderna a) eller b) vidtas: 

a) • Ett skyddsavstånd på 25 meter från vägen till djursjukhuset införs. Inom 

detta avstånd bör det endast planeras för markanvändning motsvarande zon A, 

se Figur 3. Möjlig planbestämmelse: Regleras i plankartan med 

markanvändning motsvarande zon A. 

 

ELLER 

b) • Ett skyddsavstånd på 15 meter från vägen till djursjukhuset införs. Inom 

detta avstånd bör det endast planeras för markanvändning motsvarande zon A, 

se Figur 3. Möjlig planbestämmelse: Regleras i plankartan med 

markanvändning motsvarande zon A. 

 

• Fasader som vetter mot vägen utförs i obrännbart material alternativt lägst 

brandteknisk klass EI 30. Möjlig planbestämmelse: Fasader, belägna inom 25 

meter från Viksjöleden och som vetter mot den, ska utföras i obrännbart 

material alternativt lägst brandteknisk klass EI 30. 

 

• Fönster som vetter mot vägen utförs i lägst brandteknisk klass EW 30. Dessa 

fönster får vara öppningsbara. Möjlig planbestämmelse: Fönster, belägna 

inom 25 meter från Viksjöleden och som vetter mot den, ska utföras i lägst 

brandteknisk klass EW 30. Dessa fönster får vara öppningsbara. 

 

• Friskluftsintag riktas bort från vägen. Möjlig planbestämmelse: 

Friskluftsintag ska placeras på taket eller på en sida som inte vetter mot vägen. 

 

• Minst en utgång från djursjukhuset placeras så att den inte mynnar mot 

vägen. Möjlig planbestämmelse: Byggnaden ska ha minst en utgång som inte 

mynnar mot vägen. 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 304456 

 

2020-05-29 

Beställare: Evidensia Djursjukvård AB  

 

4(23) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING ...................................................................................................................... 5 

1.1 SYFTE OCH MÅL ............................................................................................................. 5 

1.2 AVGRÄNSNINGAR ........................................................................................................... 5 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR .................................................................................................... 6 

2.1 PERSONTÄTHET.............................................................................................................. 7 

3 RISKHANTERINGSPROCESSEN ................................................................................. 8 

3.1 RIKTLINJER ....................................................................................................................... 8 

3.1.1 VÄRDERING AV RISK .................................................................................... 9 

4 RISKIDENTIFIERING .................................................................................................. 11 

5 RISKANALYS ................................................................................................................ 13 

5.1 ALLMÄNT: TRANSPORTER AV FARLIGT GODS .................................................. 13 

5.2 TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ VIKSJÖLEDEN ..................................... 14 

5.2.1 VERKSAMHET INOM VEDDESTA 2:43 ......................................................... 14 

5.2.2 DRIVMEDELSSTATIONER INOM VEDDESTA 5:1 OCH VIKSJÖ 2:587.............. 14 

5.2.3 GÖRVÄLNVERKET ...................................................................................... 14 

5.2.4 SAMMANSTÄLLNING AV TRANSPORTER PÅ VIKSJÖLEDEN ........................... 15 

5.2.5 FARLIGT GODS-OLYCKOR PÅ VIKSJÖLEDEN ................................................ 15 

5.2.6 INDIVID- OCH SAMHÄLLSRISK .................................................................... 15 

5.2.7 KÄNSLIGHETSANALYS ................................................................................ 16 

6 RISKVÄRDERING ........................................................................................................ 18 

6.1 INDIVIDRISK ................................................................................................................... 18 

7 SLUTSATS ..................................................................................................................... 20 

8 REFERENSER ................................................................................................................ 21 

BILAGA 1 – BERÄKNINGSUNDERLAG ............................................................................ 22 

OLYCKSFREKVENS FÖR FARLIGT GODS-OLYCKA PÅ VIKSJÖLEDEN .................... 22 

KONSEKVENSER VID FARLIGT GODS-OLYCKA PÅ VIKSJÖLEDEN .......................... 22 

MODELLJUSTERING ................................................................................................................ 23 

OSÄKERHETER .......................................................................................................................... 23 

 

  



 

 

 

 

 

Uppdrag: 304456 

 

2020-05-29 

Beställare: Evidensia Djursjukvård AB  

 

5(23) 

 

1 INLEDNING 

Inom en del av fastigheten Veddesta 2:1 i Järfälla kommun pågår ett planarbete som 

syftar till att möjliggöra ett djursjukhus med lokaler för klinisk verksamhet, kontor och 

butik. I avsnitt 2 redogörs mer ingående för planen. 

Planområdet angränsar i söder till Viksjöleden som är utpekad som en sekundär 

transportled för farligt gods och i norr till Veddesta industriområde. Med anledning av 

planområdets närhet till Viksjöleden och industriområdet har Tyréns fått i uppdrag att 

ta fram en riskutredning.  

1.1 SYFTE OCH MÅL 

Syftet med denna utredning är att, utifrån krav i plan- och bygglagen på att bebyggelse 

ska vara lämpad för ändamålet sett till risken för olyckor och människors hälsa och 

säkerhet, utreda olycksriskerna förknippade med den planerade bebyggelsen inom en 

del av Veddesta 2:1. 

Målet med utredningen är att utgöra ett planerings- och beslutsunderlag i det fortsatta 

planarbetet. 

1.2 AVGRÄNSNINGAR  

Utredningen är avgränsad till olycksrisker förknippade med planområdets närhet till 

Viksjöleden (sekundär transportled för farligt gods) samt eventuella farliga 

verksamheter inom industriområdet. Olycksrisker där långvarig exponering krävs för 

skadliga konsekvenser eller olycksrisker som endast ger skador på egendom eller miljö 

är exkluderade i utredningen. Påverkan från exempelvis buller, vibrationer, 

elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, skred, luft- eller markföroreningar 

ligger utanför utredningens ramar. 

Den geografiska avgränsningen utgörs av planområdet med omgivning och 

horisontåret är valt till år 2040 utifrån prognoser för fordonstrafik. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Detaljplaneområdet omfattar ett ca 9000 kvm stort område inom en del av Veddesta 

2:1 i Järfälla kommun, se Figur 1. Planförslaget innebär att marken prövas för 

bebyggelse med ett djursjukhus med lokaler för klinisk verksamhet, kontor och butik.  

 

Figur 1. Planområdet. [1] 

Planområdet angränsar till Viksjöleden som är en sekundär transportled för farligt 

gods. Vidare finns ett antal verksamheter i industriområdet norr om planområdet. En 

del av dessa verksamheter tar troligen emot vissa leveranser av farligt gods som 

transporteras via Viksjöleden. Djursjukhusets placering inom fastigheten är ännu ej 

fastställd men i Figur 2 redovisas ett förslag på möjlig placering. I förslaget ligger 

byggnaden som närmast 15 meter från vägkant. 
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Figur 2. Planområdet och förslag på möjlig placering av djursjukhuset. [1] 

2.1 PERSONTÄTHET 

När djursjukhuset är färdigställt och fullt utvecklat kommer det att ha omkring 100 

anställda och i genomsnitt ca 30 till 40 kunder per dygn. Söder om planområdet ligger 

Viksjö Golfklubb med stora ytor och låg persontäthet. Väster om planområdet finns 

småhusbebyggelse och i norr ligger Veddesta industriområde. I öster finns ett 

skogsparti, industriverksamhet och lager. Den genomsnittliga befolkningstätheten i 

planområdets omgivning uppgår år 2020 till 2584 personer per km
2

 [2] varav de flesta 

huvudsakligen bor väster om planområdet. Med en befolkningstillväxt som följer de 

regionala befolkningsprognoserna framgår att befolkningstätheten år 2040 kan uppgå 

till 3456 personer per km
2

 (Bas-scenario) år 2040 [3]. 
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3 RISKHANTERINGSPROCESSEN 

Med risk avses i denna utredning en oönskad händelses sannolikhet i kombination 

med omfattningen av dess konsekvens. De konsekvenser som vid riskhänsyn i fysisk 

planering vanligen beaktas, liksom i denna utredning, är sådana där livshotande 

hälsoeffekter eller död uppstår till följd av olyckor.  

Metodiken i denna utredning följer huvudsakligen den grundläggande 

riskhanteringsprocess som beskrivs i ISO 31000 och i Länsstyrelsen i Stockholms läns 

riktlinjer [4] och innefattar följande steg: 

• Riskidentifiering – I detta steg identifieras och bedöms översiktligt potentiella 

riskkällor i planområdets omgivning. De riskkällor som bedöms bidra till 

planområdets risknivå analyseras vidare i nästa steg. 

• Riskanalys – En fördjupad analys utförs av identifierade riskkällor. Vid behov  

beräknas och kvantifieras planområdets risknivå i form av individ- och 

samhällsrisk för den planerade bebyggelsen.  

• Riskvärdering – I riskvärderingen värderas, utifrån gällande värderingskriterier, 

den risknivå som har beräknats i riskanalysen. Vidare ges förslag på och 

verifieras skyddsåtgärder som bedöms nödvändiga att vidta för bebyggelsen. 

Det kan handla om exempelvis skyddsavstånd, utformning, tekniska 

egenskapskrav m.m. Förslag ges på hur skyddsåtgärderna kan införas och 

säkerställas med planbestämmelser. 

3.1 RIKTLINJER 

Länsstyrelserna Stockholm, Skåne och Västra Götaland har tagit fram riktlinjerna 

”Riskhantering i detaljplaneprocessen - riskpolicy för markanvändning intill transport-

leder för farligt gods” [4]. I riktlinjerna rekommenderas att risker inom 150 meters 

avstånd från en transportled för farligt gods bör beaktas.  

Länsstyrelsen i Stockholms län har även tagit fram ”Riktlinjer för planläggning intill 

vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” [5] och i Figur 3 redovisas 

rekommenderade skyddsavstånd till olika markanvändning intill transportleder för 

farligt gods i Stockholms län. 
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Figur 3. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer 

av markanvändning [5]. 

3.1.1 VÄRDERING AV RISK 

Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer 

vägledande [6]: 

▪ Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är 

möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

▪ Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion 

till den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten 

medför. 
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▪ Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten 

medför, vara skäligt fördelade inom samhället. 

▪ Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre 

ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av 

katastrofer. 

I Sverige finns i dagsläget inget nationellt beslut om vilka riskkriterier som ska 

användas men Länsstyrelsen i Stockholms län föreslår att riskkriterier som har 

presenterats av Räddningsverket/MSB [6] används i Stockholms län [5].  

Kriterierna omfattar två olika mått: individrisk och samhällsrisk. Individrisk är ett mått 

på risken att omkomma för en person som befinner sig på en specifik plats, till 

exempel på ett visst avstånd från en transportled, under ett års tid. Samhällsrisken är 

ett mått på risken för en population att omkomma. Samhällsrisken inkluderar risker för 

alla personer som utsätts för en risk och kan beräknas för en 1 km lång väg- eller 

järnvägssträcka men omfattar normalt inte trafikanter. 

För individrisk (omkomna) gäller följande kriterier: 

▪ Övre gräns där risker under vissa förutsättningar, enligt ALARP nedan, kan 

tolereras är: 1×10
–5

 per år 

▪ Övre gräns för när risker kan anses acceptabla: 1×-10
-7

 per år 

För samhällsrisk gäller följande kriterier (F = olycksfrekvens [/år], N = antal omkomna) 

▪ Övre gräns för när risker under vissa förutsättningar anses acceptabla: 

F = 1×10
–4

 per år för N = 1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

▪ Övre gräns för när risker anses vara acceptabla: 

F = 1×10
–6

 per år för N = 1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

Området mellan den övre och undre gränsen kallas för ALARP-området. ALARP står för 

As Low As Reasonably Practicable och innebär att riskera kan tolereras endast om alla 

rimliga skyddsåtgärder är vidtagna.  
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4 RISKIDENTIFIERING 

I den inledande identifieringen har riskkällor inom i planområdets omgivning 

identifierats. Identifieringen har omfattat transportleder för farligt gods, 

drivmedelsstationer, tillståndspliktiga och anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter, verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen och farliga 

verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Vid identifiering av transportleder 

för farligt gods har även potentiella mottagare av farligt gods som transporteras på 

transportleden kartlagts. 

I Tabell 1 redovisas en sammanställning av de riskkällor som har identifierats samt 

vilka eventuella riktlinjer som bör beaktas. En översiktlig bedömning görs även av 

huruvida riskkällorna behöver analyseras vidare eller kan avskrivas med hänsyn till 

deras låga bidrag till planområdets totala risknivå. 

Tabell 1. Sammanställning och bedömning av riskkällor utifrån riskidentifieringen. 

Riskkälla Riskhantering

savstånd 

enligt 

riktlinjer* 

Avstånd 

från 

planområde 

Beskrivning Analyseras vidare 

Viksjöleden 150 meter [7] Mindre än 

10 meter 

Vägen är utpekad 

som sekundär 

transportled för 

farligt gods. 

Ja, ligger inom 

riskhanterings-

avståndet. 

Verksamhet 

inom Veddesta 

2:43 

** Över 350 

meter 

Tillverkning av 

mekaniska och 

elektriska 

mikrosystem i form 

av kiselchip. 

Förbrukar bl.a. 

halogenerade 

organiska 

lösningsmedel. 

Ja, transporter till 

verksamheten 

förväntas passera 

planområdet. Sett till 

verksamhetens art 

och det föreliggande 

avståndet bedöms 

verksamheten i sig 

inte utgöra en 

riskkälla. 

Verksamhet 

inom Veddesta 

2:80 

** Över 500 

meter 

Kemisk/elektro-

lytisk ytbehandling 

av metall/plast. 

Nej, sett till 

verksamhetens art 

och det föreliggande 

avståndet fordras 

ingen vidare analys. 

Transporter till 

verksamheten 

förväntas inte 

passera planområdet. 

Drivmedels-

station inom 

Veddesta 5:1 

100 meter [8] Över 900 

meter 

Drivmedelsstation 

med brandfarliga 

varor. 

Ja, transporter till 

verksamheten kan 

möjligen passera 

planområdet. 

Verksamheten i sig 
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utgör dock inte en 

riskkälla för 

planområdet. 

Drivmedels-

station inom 

Viksjö 2:587 

100 meter [8] Över 1 km Drivmedelsstation 

med brandfarliga 

varor. 

Ja, transporter till 

verksamheten kan 

möjligen passera 

planområdet. 

Verksamheten i sig 

utgör dock inte en 

riskkälla för 

planområdet. 

Görvälnverket ** Över 1 km Verksamhet med 

vattenrening.  

Ja, transporter till 

verksamheten kan 

möjligen passera 

planområdet. 

Verksamheten i sig 

utgör dock inte en 

riskkälla för 

planområdet. 

* Avstånd inom vilket riktlinjer rekommenderar att riskerna ska utredas närmare. 

** För dessa riskkällor saknas det riktlinjer för hantering av olycksrisker. 

Genomförd riskidentifieringen visar att transporter av farligt gods på Viksjöleden 

förväntas bidra till planområdets risknivå medan övriga identifierade riskkällor inte 

bedöms göra det. Flertalet av de identifierade riskkällorna förväntas dock generera 

transporter av farligt gods som går på Viksjöleden förbi planområdet. 
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5 RISKANALYS 

I det föregående avsnittet har ett antal potentiella mottagare av farligt gods som 

transporteras på Viksjöleden förbi planområdet identifieras. I detta avsnitt analyseras 

riskerna kopplat till transporter av farligt gods på Viksjöleden närmare.  

5.1 ALLMÄNT: TRANSPORTER AV FARLIGT GODS 

Transporter av farligt gods på vägnätet regleras i ett Europagemensamt regelverk 

benämnt ”ADR”. Utifrån godsets egenskaper delas det in i nio olika ämnesklasser, så 

kallade ”ADR-klasser”. Godset kan innehålla en mängd olika ämnen vars fysikaliska och 

kemiska egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kopplade till ämnenas 

inneboende egenskaper, som kan komma att påverka omgivningen vid en olycka under 

transporten [9].  

I Tabell 2 redovisas samtliga ADR-klasser samt ges exempel på ämnen inom respektive 

klass och vilka huvudsakliga faror de är förknippade med. Ett och samma gods kan ha 

flera faror. 

Tabell 2. Klassificering av farligt gods, exempel på ämnen inom respektive ADR-klass och vilka 

huvudsakliga faror de är förknippade med. [9]  

ADR Typ Exempel på ämnen Fara 

1 Explosiva ämnen och föremål Sprängämnen, tändmedel, 

ammunition, krut och fyrverkerier  

Explosion 

2 Komprimerade, kondenserade 

eller under tryck lösta gaser 

Brandfarliga gaser (acetylen, gasol) 

Icke brandfarliga/giftiga gaser 

(Inerta gaser som kväve) 

Giftiga gaser (klor, svaveldioxid) 

Explosion 

Brand 

Förgiftning 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, diesel- och eldningsoljor, 

lösningsmedel, industrikemikalier 

Brand 

 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen Kiseljärn (metallpulver) karbid och 

vit fosfor 

Brand 

4.2 Självantändande ämnen 

4.3 Ämnen som utvecklar 

brandfarlig gas vid 

vattenkontakt 

5.1 Oxiderande ämnen Ammoniumnitrat, natriumklorat, 

väteperoxider och kaliumklorat 

Brand-

understödjande 

 

5.2 Organiska peroxider 

6.1 Giftiga ämnen Bly- och kvicksilversalter, cyanider, 

bekämpningsmedel, kliniska 

restprodukter, sjukdomsalstrande 

mikroorganismer  

Förgiftning 

 6.2 Smittförande ämnen 

7 Radioaktiva ämnen Medicinska preparat Radioaktivitet 

8 Frätande ämnen Saltsyra, svavelsyra, 

natriumhydroxid 

Frätande 

9 Övriga farliga ämnen och 

föremål 

Gödningsämnen och magnetiska 

material 

- 
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5.2 TRANSPORTER AV FARLIGT GODS PÅ VIKSJÖLEDEN 

Viksjöleden är av Länsstyrelsen i Stockholm utpekad som en rekommenderad 

transportled (sekundär) för farligt gods [10] och används därför för att från större 

transportleder nå lokala mottagare av farligt gods. Merparten av transporter av farligt 

gods på Viksjöleden bedöms komma från E18 (primär transportled för farligt gods) 

som passerar ca två km öster om planområdet.  

I dagsläget uppgår årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på Viksjöleden förbi planområdet till 

ca 13 400 fordon per dygn [11]. Med trafikuppräkningstal från Trafikverkets modell 

EVA [12] kan ÅDT uppgå till ca 19 200 fordon per dygn år 2040.  

5.2.1 VERKSAMHET INOM VEDDESTA 2:43 

Inom Veddesta 2:43 finns en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet som tillverkar 

mekaniska och elektriska mikrosystem i form av kiselchip. Verksamheten har nyligen 

utökat sitt tillstånd och får nu förbruka upp till 50 ton organiska lösningsmedel per 

kalenderår. Verksamheten förbrukar även syror (73 ton) och gaser (ca 40 ton). De 

lösningsmedel som huvudsakligen används är aceton och propanol. De mest använda 

syrorna är fluorvätesyra och svavelsyra och de mest använda gaserna är 

svavelhexafluorid och oktafluorcyklobutan. Ytterligare ett antal kemikalier hanteras i 

mindre mängder. Kemikalierna lagras i kemikalierum och flytande kemikalier vanligtvis 

i lösa behållare på ca 15-25 liter.   

Antalet transporter som verksamheten genererar uppgår till ca 10 per dag och består 

av transporter av färdiga produkter, inkommande material och transporter till och från 

outsourcingprocesser. Av verksamhetens miljötillstånd framgår inte hur många av 

transporterna som har farligt gods. Med kännedom om förbrukade mängder av de 

mest hanterade kemikalierna uppskattas antalet leveranser med dessa uppgå till i 

genomsnitt en leverans per dag. För att undersöka uppskattningens inverkan på 

riskbilden genomförs i avsnitt 5.2.7 en känslighetsanalys där ett större antal 

transporter per dag analyseras närmare.  

5.2.2 DRIVMEDELSSTATIONER INOM VEDDESTA 5:1 OCH VIKSJÖ 2:587 

Det är tänkbart att transporter med farligt gods till drivmedelsstationerna färdas via 

Viksjöleden förbi planområdet. Detta är särskilt troligt om transporterna kommer 

söderifrån på E18.  

På drivmedelsstationen inom Veddesta 5:1 tillhandahålls bensin och diesel. Stationen 

säljer även gasol i lösa behållare [13]. Drivmedelsstationen inom Viksjö 2:587 är en 

automatstation som tillhandahåller bensin, diesel och etanol [14]. 

En normalstor drivmedelsstation tar emot ca 2-3 leveranser av brandfarlig vätska per 

vecka och en leverans av gasol i lösa behållare varje eller varannan vecka (om de 

saluför detta).  

5.2.3 GÖRVÄLNVERKET 

Görvälnverket är ett vattenreningsverk som renar vatten från Mälaren till dricksvatten. 

Till verket går det ca 23 tankbilstransporter per år varav 12 med natriumhypoklorit, 8 
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med 50-procentig natriumhydroxid och en med diesel. Vidare går det ca 3 transporter 

med 25-procentig natriumhydroxid i IBC-behållare per år [15].  

5.2.4 SAMMANSTÄLLNING AV TRANSPORTER PÅ VIKSJÖLEDEN 

I Tabell 3 sammanställs antalet transporter (ÅDT) på Viksjöleden.  

Tabell 3. ÅDT-prognoser (årsmedeldygnstrafik) för samtliga fordon och farligt gods-

transporterande fordon på Viksjöleden förbi planområdet år 2040.  

År ÅDT totalt  ÅDT farligt gods  

2040 19 200 fordon per dygn 3-4 fordon per dygn varav: 

• 21 % i ADR-klass 2 (gasol, svavelhexafluorid, 

oktafluorcyklobutan) 

• 55 % i ADR-klass 3 (bensin, diesel, etanol, aceton, 

propanol) 

• 24 % i ADR-klass 8 (svavelsyra, natriumhydroxid, 

natriumhypoklorit, fluorvätesyra) 

5.2.5 FARLIGT GODS-OLYCKOR PÅ VIKSJÖLEDEN 

Vid transport av farligt gods på Viksjöleden kan en trafikolycka inträffa som leder till 

att det farliga godset släpps ut. Sannolikheten för att en olycka med farligt gods ska 

inträffa beräknas enligt praxis med hjälp av den så kallade VTI-modellen
1

. I bilaga 1 

redogörs mer ingående för beräkningsunderlaget. 

Konsekvenserna vid olyckor med farligt gods på Viksjöleden kan hänföras till tre olika 

händelser eller en kombination av dessa: 

• Brand 

• Explosion 

• Utsläpp av giftigt och/eller frätande ämne 

5.2.6 INDIVID- OCH SAMHÄLLSRISK 

Risken förknippad med farligt gods-olyckor beräknas och kvantifieras med de två 

riskmåtten individrisk och samhällsrisk. I Figur 4 och Figur 5 redovisas planområdets 

individ- och samhällsrisk. 

 
1

 ”VTI-modellen” är en modell som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tog fram i mitten av 

1990-talet för att kunna analysera riskerna förknippade med transporter av farligt gods på väg och järnväg i 

Sverige. 
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Figur 4. Individrisk för planområdet. 

 

Figur 5. Samhällsrisk för planområdet med omgivning. 

5.2.7 KÄNSLIGHETSANALYS 

I avsnitt 5.2.1 uppskattades antalet transporter per dag till verksamheten inom 

Veddesta 2:43 utifrån kännedom om hur stora mängder kemikalier som verksamheten 

förbrukar varje år. I detta avsnitt undersöks hur individ- och samhällsrisken förändras 

om antalet transporter per dag uppgår till två istället för en. Detta skulle utgöra ca 20 

procent av samtliga transporter till verksamheten [16] vilket bedöms vara en mycket 

hög andel. 

Beräknade individ- och samhällsrisker redovisas i Figur 6 och Figur 7. 
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Figur 6. Individrisk för planområdet vid ett ökat antal transporter av farligt gods till 

verksamheten inom Veddesta 2:43. 

 

Figur 7. Samhällsrisk för planområdet med omgivning vid ett ökat antal transporter av farligt 

gods till verksamheten inom Veddesta 2:43. 
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6 RISKVÄRDERING  

Genomförda beräkningar visar att individrisken intill Viksjöleden ligger inom ALARP
2

 

upp till ca 20 meter från vägen. På längre avstånd än 20 meter är individrisken under 

ALARP och därmed acceptabelt låg.  

Beräknad samhällsrisk ligger under ALARP och är därmed acceptabelt låg.  

Beräkningarna visar även att ett ökat antal transporter per dag till verksamheten inom 

Veddesta 2:43 medför att både individ- och samhällsrisk ökar i viss utsträckning. 

Individrisken hamnar inom ALARP upp till ca 20-25 meter och under ALARP på längre 

avstånd medan samhällsrisken fortsatt hamnar under ALARP. 

6.1 INDIVIDRISK 

För att identifiera vilka olyckshändelser som bidrar till planområdets individrisk samt i 

vilken utsträckning återges i Figur 8 individriskbidraget från Viksjöleden för respektive 

ADR-klass. I figuren har även avståndet 15 meter från vägkant markerats, vilket är det 

kortaste avståndet från vägen till den planerade bebyggelsen i ett av förslaget. I 

figuren har även avståndet 25 meter från vägkant markerats. 

 

Figur 8. Individriskbidraget från Viksjöleden för olyckor inom respektive ADR-klass och med ett 

ökat antal transporter av farligt gods till verksamheten inom Veddesta 2:43. Mätt från närmaste 

vägkant. 

Av figuren framgår att det är olyckor med ADR-klass 3 (brandfarliga vätskor) och ADR-

klass 8 (frätande ämnen) som medför att individrisknivån hamnar inom ALARP upp till 

ca 20-25 meter från vägen. Bortom 15 meter från vägen är det endast olyckor i ADR-

klass 3 och 8 som bidrar till att individrisknivån hamnar inom ALARP. Ur 

individrisksynpunkt bör därför bebyggelsen inom planområdet skyddas mot olyckor 

som involverar dessa klasser. Detta kan göras genom att vidta skyddsåtgärderna a) 

eller b) nedan: 

a) • Ett skyddsavstånd på 25 meter från vägen till djursjukhuset införs. Inom 

detta avstånd bör det endast planeras för markanvändning motsvarande zon A, 

 
2 Se avsnitt 3.1.1 för definition. 
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se Figur 3. 

 

ELLER 

b) • Ett skyddsavstånd på 15 meter från vägen till djursjukhuset införs. Inom 

detta avstånd bör det endast planeras för markanvändning motsvarande zon A, 

se Figur 3.  

 

• Fasader som vetter mot vägen utförs i obrännbart material alternativt lägst 

brandteknisk klass EI 30. 

 

• Fönster som vetter mot vägen utförs i lägst brandteknisk klass EW 30. Dessa 

fönster får vara öppningsbara. 

 

• Friskluftsintag riktas bort från vägen. 

 

• Minst en utgång från djursjukhuset placeras så att den inte mynnar mot 

vägen. 

Effekten av att åtgärderna införs är att byggnaden placeras på ett avstånd där 

individrisken är acceptabelt låg, åtgärd a), eller att byggnaden skyddas mot de olyckor 

som bidrar till att individrisken hamnar inom ALARP, åtgärd b).  

Åtgärderna bedöms som rimliga att införa utifrån ALARP-principen och medför en 

acceptabelt låg individrisk för planområdet. 
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7 SLUTSATS  

Planområdets närhet till Viksjöleden (sekundär transportled för farligt gods) medför att 

risknivåerna är förhöjda. Utförda analyser av olyckshändelser på vägen visar att 

skyddsåtgärder behöver vidtas för att få en acceptabel risknivå. I det följande återges 

dessa skyddsåtgärder samt ges förslag på hur de kan införas som planbestämmelser 

och i plankarta. För att få en acceptabelt låg risknivå inom planområdet bör åtgärderna 

a) eller b) vidtas: 

a) • Ett skyddsavstånd på 25 meter från vägen till djursjukhuset införs. Inom 

detta avstånd bör det endast planeras för markanvändning motsvarande zon A, 

se Figur 3. Möjlig planbestämmelse: Regleras i plankartan med 

markanvändning motsvarande zon A. 

 

ELLER 

b) • Ett skyddsavstånd på 15 meter från vägen till djursjukhuset införs. Inom 

detta avstånd bör det endast planeras för markanvändning motsvarande zon A, 

se Figur 3. Möjlig planbestämmelse: Regleras i plankartan med 

markanvändning motsvarande zon A. 

 

• Fasader som vetter mot vägen utförs i obrännbart material alternativt lägst 

brandteknisk klass EI 30. Möjlig planbestämmelse: Fasader, belägna inom 25 

meter från Viksjöleden och som vetter mot den, ska utföras i obrännbart 

material alternativt lägst brandteknisk klass EI 30. 

 

• Fönster som vetter mot vägen utförs i lägst brandteknisk klass EW 30. Dessa 

fönster får vara öppningsbara. Möjlig planbestämmelse: Fönster, belägna 

inom 25 meter från Viksjöleden och som vetter mot den, ska utföras i lägst 

brandteknisk klass EW 30. Dessa fönster får vara öppningsbara. 

 

• Friskluftsintag riktas bort från vägen. Möjlig planbestämmelse: 

Friskluftsintag ska placeras på taket eller på en sida som inte vetter mot vägen. 

 

• Minst en utgång från djursjukhuset placeras så att den inte mynnar mot 

vägen. Möjlig planbestämmelse: Byggnaden ska ha minst en utgång som inte 

mynnar mot vägen.   
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BILAGA 1 – BERÄKNINGSUNDERLAG 

I denna bilaga redogörs för det beräkningsunderlaget som ligger till grund för individ- 

och samhällsriskberäkningarna. 

OLYCKSFREKVENS FÖR FARLIGT GODS-OLYCKA PÅ VIKSJÖLEDEN 

För att beräkna frekvensen för en farligt gods-olycka används den så kallade ”VTI-

modellen” [17]. En del av olyckorna förväntas leda till utsläpp och konsekvenser i form 

av explosion, brand och utsläpp av giftig gas samt giftig och/eller frätande vätska. 

Indata till modellen redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods-olyckor per år på Viksjöleden. 

Parameter Värde 

Vägtyp Trafikled, 60 km/h 

ÅDT [fordon per dygn] 19 200 

Antal transporter skyltade med farligt gods [fordon per dygn] 3-4 

Olyckskvoten (antal olyckor per miljon fordonskilometer) 1,15 

Andel singelolyckor 0,175 

Index för farligt gods-olycka  0,065 

Förväntat antal olyckor med farligt gods [per år] 0,0036 

 

KONSEKVENSER VID FARLIGT GODS-OLYCKA PÅ VIKSJÖLEDEN 

Analys av olyckornas konsekvenser utförs med beräkningsmodeller för pölutbredning, 

tryckutbredning, gasspridning och värmestrålningspåverkan. Vid olyckstillfället antas 

det råda en för området genomsnittlig vind och temperatur. Luftomsättningen 

inomhus antas vara i genomsnitt 0,5 per timme.  

I Tabell 5 redogörs för konsekvensavstånd (median och 95-percentil) för olyckor i 

respektive ADR-klass som transporteras på Viksjöleden. 

Tabell 5. Konsekvensavstånd för olyckor i respektive ADR-klass som transporteras på 

Viksjöleden. 

ADR-

klass 

Typ Antaget 

ämne 

Konsekvensavstånd 

(medelvärde) [m] 

Konsekvensavstånd (95-

percentil) [m] 

2 Komprimerade/ 

kondenserade 

gaser 

Gasol  Gasmolnsexplosion: 36 

BLEVE: 58 

Jetflamma: 23 

Gasmolnsexplosion: 114 

BLEVE: 72 

Jetflamma: 63 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Bensin Pölbrand (direkt): 17 

Pölbrand (fördröjd): 19 

Pölbrand (direkt): 21 

Pölbrand (fördröjd): 27 

8 Frätande 

ämnen 

Svavelsyra 

och natrium-

hydroxid 

 

Fluorvätesyra 

Pölutbredning: 4 

 

 

 

Giftig gas: 7  

Pölutbredning: 8 

 

 

 

Giftig gas: 30 
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MODELLJUSTERING 

Då frekvensen med vilken en person intill transportleden drabbas av en farligt gods-

olycka beror på hur stort konsekvensområdet för de enskilda klasserna blir, justeras 

frekvensen för att beräkna individrisken. Frekvensen för en olycka beräknas för en 

specifik sträcka förbi området. Denna justeras sedan för respektive klass baserat på 

konsekvensavståndet. Olycksfrekvensen förändras utifrån följande formel: 

 

OSÄKERHETER 

Beräkningsmodellen för att räkna fram olycksfrekvenser och konsekvenser innehåller 

ett flertal förenklingar av verkligheten. Genom att använda ett probabilistiskt 

angreppssätt och basera resultatet på beräkningar med 10 000 stycken iterationer, 

körningar av modellen, fångas dock bredden i utfallen upp och därmed erhålls ett 

resultat som i större utsträckning efterliknar verkligheten.  

 


