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Sammanfattning 

En riskinventering har genomförts där Huddingevägen, Huddinge stationsväg och Västra 

stambanan har identifierats som de primära riskkällorna för planområdet, med hänsyn till 

transport av farligt gods. De olyckor med farligt gods som kan ske längs med 

transportlederna kan, kortfattat, beskrivas som olyckor som leder till brand (större 

pölbränder), explosioner av olika slag samt utsläpp och spridning av giftiga ämnen (gasmoln 

som sprids med vinden). För järnvägen tillkommer även urspårning som en olycksrisk. 

Avståndet till Sevesoanläggningar och andra farliga verksamheter är så pass långt att de kan 

avskrivas som riskkällor. 

Huddingevägen är en sekundär transportled för farlig gods, vilket betyder vägen endast bör 

användas av farligtgodstransporter som ska till eller från lokala målpunkter längs med vägen 

(dvs. genomfart med transporter längs Huddingevägen ska ej ske). Riskberäkningar har 

genomförts för Huddingevägen med det mycket konservativa antagandet att vägen utgör en 

primär transportled för farligt gods. Detta betyder att beräkningarna som genomförts antar 

att det (1) går mer farligt-gods-transporter längs vägen än vad det rimligen borde göra för en 

sekundär led, samt att (2) alla typer av farligt gods går längs vägen vilket inte heller torde 

vara fallet för en sekundär led. Även med dessa mycket konservativa antaganden hamnar 

risknivån i det lägre ”ALARP-området”. ALARP-området betyder att risken är acceptabel så 

länge som alla rimliga och kostnadseffektiva åtgärder vidtas. Figuren nedan redovisar 

individrisken (y-axel) på olika avstånd från Huddingevägen (x-axeln). Riskbidraget från 

Huddinge stationsväg och Västra stambanan visade sig vara på acceptabel nivå utan åtgärder 

eller ytterligare analys. 

 

Individrisk på olika avstånd från Huddingevägen. Planerad bebyggelse ligger på ca 60 

meters avstånd från vägkanten (se streckad orange markering). Nivåer över röd markering 

ligger inom det ”oacceptabla området”. Nivåer mellan röd och grön markering är ALARP-

området. Nivåer under grön markering visar på acceptabel risk.  
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Pölbränder till följd av utsläpp av brandfarlig vätska vid olycka på Huddingevägen påverkar 

inte byggnaderna nämnvärt då de ligger på ett tillräckligt skyddsavstånd, ca 60 meter från 

farligtgodsleden. Efter ytterligare analys visas att de olycksscenarier som påverkar 

planområdet till störst del är explosioner och giftiga ämnen. Åtgärder mot explosion är ofta 

dyra, svåra att genomföra och ger begränsad effekt, åtminstone när explosionen sker i det 

fria. Vad gäller skyddsåtgärder för giftiga ämnen är ventilationstekniska åtgärder de mest 

effektiva, men risken för giftigt gasutsläpp anses begränsat då en inventering visar att inga 

verksamheter i närheten av planområdet hanterar större mängder giftig gas. Därmed anses 

skyddsåtgärder för giftig gas inte nödvändigt. 

En rekommendation är att placera den planerade förskolan med omgivande bebyggelse som 

skydd från eventuella olyckor på Huddingevägen och Västra stambanan. Detta eftersom det 

vistas barn i förskolan som utgör en extra känslig grupp för påverkan av olyckor. Aktuell 

disponering av byggnader och verksamheter som visas i Figur 8 uppfyller denna 

rekommendation. 
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1 Inledning 
Briab har på uppdrag av Tuss Fastigheter AB utrett den riskbild som är förknippad med 

exploatering av fastigheterna Tingshuset 1, Tingshuset 2 samt delar av Fullersta gård 1:170 i 

Huddinge. Utredningen görs utifrån plan- och bygglagens (2010:900) krav på att bebyggelse 

ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och 

säkerhet, och risken för olyckor. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med riskutredningen är att bedöma riskbilden som är förknippad med planerad 

markanvändning inom planområdet. Målet med utredningen är att ta fram ett underlag för 

aktuell detaljplaneprocess. 

1.2 Omfattning 

En övergripande riskinventering har identifierat följande riskkällor för planområdet: 

 Transporter av farligt gods på Huddingevägen 

 Transporter av farligt gods på Huddinge stationsväg 

 Transporter av farligt gods på Västra stambanan 

Sevesoanläggningar och andra farliga verksamheter har identifierats i planområdets närhet, 

och redovisas i avsnitt 4 Riskidentifiering. Avstånden från planområdet är dock tillräckligt 

stora för att avskriva dessa verksamheter som riskkällor. 

Analysen omfattar därför endast risker till följd av transport av farligt gods på 

Huddingevägen, Huddinge stationsväg och Västra stambanan förbi planområdet, se Figur 1. 
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Figur 1. Utredningsområde med de aktuella transportlederna utmärkta. 

Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar: 

 Hur kan riskhänsyn visas och finns det ett behov av åtgärder eller begränsningar för 

att möjliggöra föreslagen utveckling av planområdet? 

1.3 Metod 

Följande metodik används i denna riskutredning. Se även avsnitt 2.3 för mer information om 

riskhanteringsprocessen. 

1. Riskidentifiering. För att ta reda på vilka riskkällor som kan vara relevanta för området 

studeras området (med omgivning) inom ramen för utredningens avgränsningar. I 

riskidentifieringen görs en första översiktlig bedömning för att sålla ut vilka riskkällor som 

erfordrar fördjupad analys. 

2. Fördjupad analys. De olyckshändelser som är svårbedömda och väntas ge upphov till 

förändrad risknivå för området analyseras mer ingående via separata analyser. Händelsernas 

frekvenser och konsekvenser studeras via logiska argument och/eller via kvantitativa, 

probabilistiska metoder för att uppskatta risknivån. 

Analysen arbetar efter följande frågeschema: 

 Vad kan hända? 

 Hur ofta kan det hända? 

 Vilka blir konsekvenserna? 

 Hur stor är risken? 

3. Riskvärdering. Uppskattade risknivåer ställs samman och en riskvärdering genomförs. 

Eventuella riskreducerande åtgärder med koppling till markanvändning och funktion 
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identifieras och därefter verifieras att de ger avsedd effekt på risknivån, d.v.s. att den 

sjunker till en acceptabel nivå. Riskreducerande åtgärder kan exempelvis vara att 

rekommendera mindre känslig verksamhet, verksamhet där människor inte uppehåller sig 

längre stunder, skyddsavstånd eller tekniska lösningar och funktionskrav. 

1.4 Avgränsningar 

Med risk avses i dessa sammanhang en sammanvägning av frekvensen för en olycka och 

dess konsekvens. Rapporten behandlar akuta risker för människors liv, s.k. olycksrisker vilka 

är relaterade till transport av farligt gods eller farliga verksamheter. Följande risker 

behandlas ej: 

 Risker för egendom, arbetsmiljö och påverkan på miljön. 

 Risker förknippade med buller, vibrationer, elsäkerhet och luftföroreningar. 

 Risker relaterade till trafiksäkerhet som påkörning av personer, etc. 

Tidshorisont för utredningen är vald till 2040, med tanke på trafiktal och befolkningstäthet. 

1.5 Underlag 

I Tabell 1 framgår vilket planeringsunderlag som nyttjats i utredningen. 

Tabell 1. Underlag. 

Handling Datum Upprättad av 

Sammanfattning 2019-04-12 Arkitema Architects 

Tingshuset Projektmöte 2019-08-20 Arkitema Architects 

Projektbeskrivning  2018-11-06 
Abdallah Azam, projektutvecklare ALM 
Equity 

A1-01-0-0001 SITUATIONSPLAN 2020-04-01  

1.6 Kvalitetssystem 

Handlingen omfattas av kontroll enligt anvisningarna i Briabs ledningssystem, vilket är 

certifierat enligt ISO 9001. Handläggaren, uppdragsansvarig samt en särskild utsedd 

kontrollant inom Briab kontrollerar att relevanta krav och råd tillgodoses. Kontroll utförs 

mot särskild checklista och dokumenteras. 



 

 

 

Tingshuset 1 

Huddinge kommun 

Tuss Fastighets AB 

2020-12-17 

8 av 38 

1.7 Revideringar 

Handlingen är en tredje version. Mobilitetshuset som tillkom i andra versionen har nu tagits 

bort.  
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2 Riskhänsyn vid fysisk planering 
I detta avsnitt förklaras begrepp och styrande dokument kopplat till riskhänsyn vid fysisk 

planering. 

2.1 Risk 

Begreppet risk kan tolkas på olika sätt. I denna utredning tolkas risk som en oönskad 

händelses sannolikhet multiplicerat med omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara 

kvalitativt eller kvantitativt bestämda. I utredningen kvantifieras risk med två olika riskmått, 

individ- respektive samhällsrisk. 

Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken för en enskild individ att omkomma av 

en specifik händelse under ett år på en specifik plats. Individrisken är oberoende av hur 

många människor som vistas inom ett specifikt område och används för att se till att 

enskilda individer inte utsätts för oacceptabelt höga risknivåer [1]. 

Samhällsrisken, eller kollektivrisken, visar den ackumulerade sannolikheten för det minsta 

antal människor som omkommer till följd av konsekvenser av oönskade händelser. Till 

skillnad från individrisk tar samhällsrisken hänsyn till den befolkningssituation som råder 

inom undersökt område [1].  

2.2 Styrande dokument 

Relaterat till riskhantering finns ett flertal styrande dokument som ska beaktas vid 

planläggning. 

2.2.1 Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och bygglagen (2010:900) anger att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till 

mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och 

säkerhet. Vidare ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat skydd mot uppkomst och 

spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

2.2.2 Rekommendationer och riktlinjer 

För att tydliggöra vilken mark som, med hänsyn till människors hälsa och säkert och risken 

för olyckor, är lämpad för ändamålet har flera länsstyrelser i Sverige presenterat 

vägledningar och riktlinjer för riskhänsyn vid fysisk planering. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rekommendationerna Riktlinjer för riskanalys som 

beslutsunderlag [2] och Riskanalyser i detaljplaneprocessen [3]. Dessa är generella 

rekommendationer beträffande krav på innehåll i riskanalyser i planprocessen.  

Utöver de allmänna rekommendationerna har Länsstyrelsen i Stockholms län publicerat mer 

specifika rekommendationer rörande bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter 
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av farligt gods samt drivmedelsstationer [4]. I dessa anges att ny bebyggelse inte bör medges 

så nära farligt gods-leder att transporterna med farligt gods till slut omöjliggörs. Det framgår 

även att en riskanalys ska göras om bebyggelse planeras inom 100 meter från 

drivmedelsstationer och om risk föreligger. 

I Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods [5] anges att riskerna 

alltid ska bedömas vid fysisk planering inom 150 meter från transportled för farligt gods. 

I de senast utgivna riktlinjerna från år 2016, Riktlinjer för planläggning intill vägar och 

järnvägar där det transporteras farligt gods [6], rekommenderas att markanvändning intill 

transportleder för farligt gods generellt bör planeras med de i Figur 2 angivna 

skyddsavstånden (zon A, B och C). 

 
Figur 2. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods (väg och 

järnväg) och olika typer av markanvändning. Avstånden mäts från närmaste vägkant 

respektive närmaste spårmitt. [6] 
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2.3 Metodik, principer och kriterier för riskvärdering 

I detta avsnitt redovisas principer och kriterier för riskvärdering från flera olika källor. 

Avsnittet är allmänt skrivet och i avsnitt 3.5 redovisas de kriterier för riskvärdering som 

tillämpas i denna riskanalys. 

2.3.1 Metodik för riskhantering 

Riskhanteringsprocessen utgör ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att kontrollera 

eller minska olycksrisker. Hanteringen kan delas in i tre delar: riskanalys, riskvärdering och 

riskreduktion. Dessa behandlar allt från identifiering av riskkällor och potentiella 

olyckshändelser till beslut om och genomförande av riskreducerande åtgärder samt 

uppföljning av att besluten ger avsedd påverkan på riskbilden. Schematiskt kan processen 

beskrivas enligt Figur 3. 

 
Figur 3. Metodik för riskhantering [5]. 

2.3.2 Allmänt om kriterier för riskvärdering 

Kriterier för riskvärdering kommer att användas för att avgöra om risknivån är acceptabel 

eller inte. Acceptanskriterierna uttrycks vanligen som sannolikheten för att en olycka med en 

given konsekvens skall inträffa. Risker kan delas in i tre kategorier. De kan anses vara 

acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla. Figur 4 nedan beskriver 

principen för riskvärdering [7]. 
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Figur 4. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier. 

Om en risk anses vara acceptabel med restriktioner innebär det att man befinner sig i ett 

område som vanligtvis benämns ”ALARP”, vilket är en förkortning av ”As Low As Resonable 

Practicable”. Befinner sig risken för en olycka inom detta område bör riskerna reduceras så 

mycket som är möjligt utifrån samhällsekonomiska och praktiskt perspektiv. Konkret innebär 

det en kombination av olika riskreducerande åtgärder som till exempel separering (avstånd 

till transportleden), differentierad bebyggelse, hastighetsbegränsning och utformning av 

spårområde (vid bebyggelse nära järnväg). I Figur 5 visas hur ALARP-zonen kan definieras 

med kvantitativa mått.  

 

Figur 5. Illustration av ALARP-zonen för riskmåttet ”samhällsrisk” med exempel på 

riskvärderingskriterier från Davidsson m.fl. [7]. 
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2.3.3 Räddningsverkets (MBS:s) fyra principer för riskvärdering 

För risker förknippade med människors hälsa och säkerhet bedöms risknivåerna 

övergripande utifrån de fyra principer som utarbetats av Räddningsverket, nuvarande MSB 

[1]:  

• Rimlighetsprincipen - Risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan 

elimineras eller reduceras ska alltid åtgärdas (oavsett risknivå). 

• Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till 

den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster som verksamheten medför. 

• 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. 

Proportionalitets- och fördelningsprincipen och principen om undvikande av katastrofer 

uppfylls vid värdering med de kvantitativa värderingskriterierna för individ- och samhällsrisk. 

Rimlighetsprincipen kan uppfyllas genom exempelvis så kallad kostnad-nytta-analys [1]. 

2.3.4 DNV:s föreslagna kriterier 

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska 

tillämpas vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det 

Norske Veritas (DNV) förslag på riskkriterier gällande individ- och samhällsrisk [7]. 

För individrisk föreslog DNV följande kriterier: 

 Övre gräns för område där risker, under vissa förutsättningar, kan accepteras: 10-5 

per år 

 Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga: 10-7 per år 

För samhällsrisk föreslog DNV följande kriterier: 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: F=10-4 

per år för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 

 Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga: F=10-6 per år för N=1 

med lutning på F/N-kurva: -1 

Samhällsrisken avser 1 km2 med den tillkommande bebyggelsen placerad i mittpunkt och 

beräknas med frekvenser för 1 km transportled. 

2.3.5 Jämförelser med andra olycksrisker i samhället 

Intresseföreningen för Processäkerhet (IPS) har i sin publikation ”Tolerabel risk inom 

kemikaliehanterande verksamheter” sammanställt sannolikheten att omkomma av olika 

olycksrisker. Risken att omkomma under en livstid är 100 %, vilket kan uttryckas som att 

sannolikheten att dö är 1 för varje människa. Om risken att omkomma skulle fördelas jämnt 

över en livstid (100 år) blir den genomsnittliga sannolikheten att omkomma 1/100 per år, 

dvs. 1 %. Men, sannolikheten att omkomma är inte jämnt fördelad. Under en livstid är 

sannolikheten lägst vid 7-års ålder och uppgår till ca 0,0001 per år, dvs. 10-4 per år. 
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Vidare visar statistiken att risken att omkomma genom olyckshändelse i Sverige är 4∙10-4 per 

år för män och 3∙10-4 per år för kvinnor. Risken att omkomma i arbetsolycka i Sverige är  

2∙10-5 per år för män och 2∙10-6 per år för kvinnor. Risken att omkomma i byggnadsbränder 

är också i storleksordningen 2∙10-5 per år och sannolikheten att omkomma pga. blixtnedslag 

är ca 4∙10-7 per år [8]. I Figur 6 görs en jämförelse mellan olika individrisker i samhället och 

de individrisker vid transport av farligt gods som anges i avsnitt 2.3.4. 

 

Figur 6. Jämförelse mellan olika individrisker i samhället och individrisker vid transport av 

farligt gods (enligt exempel på tillämpning i avsnitt 2.3.4). 
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3 Planområdets förutsättningar 

3.1 Planområdet 

Planområdet ligger i Fullersta som är en del av Huddinge kommun och angränsar till centrala 

Huddinge med järnvägen Västra stambanan emellan. Norr om planområdet går 

Huddingevägen och sydöst om planområdet går Västra stambanan. Planområdet angränsar 

direkt till befintliga kontorsbyggnader för bland annat HSB Södertörn och PwC. Huddinge 

stationsväg passerar väster om planområdet och till öster om vägen ligger bostäder. I Figur 7 

visas en bild över området. Planområdet ligger som närmast cirka 60 meter från 

Huddingevägen, 50 meter från järnvägen och drygt 10 m från Huddinge stationsväg.  

 

Figur 7. Karta över planområdet och förbipasserande Huddingevägen, Västra Stambanan 

och avfarten till Huddinge stationsväg. 

I aktuellt skede planeras det för cirka 450 bostäder samt kommersiella lokaler och en 

förskola inom planområdet. Bostäderna är flerbostadshus och byggnadernas höjd varierar 

inom området. I Figur 8 illustreras tänkta byggnadsvolymer och höjder. Förskolan kommer 

planeras i markplan, i den friliggande byggnaden och ha sin utemiljö på byggnadens norra 

sida. Inom Tingshuset 1 (fastigheten där Tingshuset idag ligger) kommer planläggning pröva 

att bekräfta befintlig kontorsanvändning. I projektet som helhet ska även behovet och 

möjligheten att skapa utrymmen för kommersiella lokaler utredas närmre [9]. Verksamheter 

i den befintliga Tingshusbyggnaden bedöms därmed inte medföra någon ökad risk för den 

planerade bebyggelsen. 
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Figur 8. Planerad bebyggelse i planområdet. Förskolan placeras i den fristående byggnaden 

med utemiljö på byggnadens norra sida. 

3.2 Huddingevägen 

Strax norr om planområdet passerar Huddingevägen som är en vältrafikerad väg och 

används för både för jobbpendling och godstrafik. Huddingevägen utgör en sekundär 

transportled för farligt gods, vilket innebär att vägen användas för transport till och från 

primära transportleder för farligt gods. Det aktuella vägavsnittet liggen mellan två primära 

transportleder för farlig gods och vilket i praktiken kan medföra att även genomfartstrafik 

förekommer på vägen. Det saknas data för transport av farligt gods på Huddingevägen. 

Därför görs det konservativa antagandet att transporterna här följer nationell statistik både 

vad gäller förekomst och fördelning i olika klasser1. 

3.2.1 Förutsättningar för Huddingevägen, förbi planområdet 

Huddingevägen är en mötesfri väg med två filer i respektive riktning. Vägen är idag 16 meter 

bred förbi planområdet [10]. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h. Planområdet ligger lägre i 

höjdled i förhållande till Huddingevägen då vägen går via en bro över Huddinge stationsväg 

vid planområdet. 

 

1 Transporter med farligt gods delas in i 9 olika klasser för ämnen med liknande risker vid transport på 

väg. Klassificeringen benämns ofta ADR-klasser efter ett europeiskt regelverk för transport av farligt 

gods på landsväg, se mer i avsnitt 4.2.1. 
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Årsdygnstrafik (trafikarbete) - ÅDT 

Trafikuppgifter för berörda vägar kommer från de senaste mätningarna tillgängliga från 

Trafikverkets Vägtrafikflödeskarta och presenteras i Tabell 2. Mätningarna gäller vägavsnitt 

10810185. [11]  

Tabell 2. ÅDT för 2017 för Huddingevägen enligt Vägtrafikflödeskartan samt uppräknade 

värden med hjälp av EVA [12]. 

 ÅDT 2017 ÅDT uppräknad till 2040 

Total trafik 35 070 45 840 

Personbilstrafik 31 130 40 755 

Tung trafik 3 940 5 084 

Axelpar 36 290 47 807 

Olyckskvot 

Olyckskvot är ett mått på mängden olyckor som sker på vägen i fråga. Detta är en viktig 

parameter för att kunna bedöma sannolikheten för olycka, och därigenom också 

sannolikheten för olycka med farligt gods. För att bedöma olyckskvoten för Huddingevägens 

sträcka förbi planområdet används uppgifter från Transsportstyrelsens databas STRADA [13]. 

Ett uttag gjordes gällande trafikolyckor på vägsträckan under de senaste 10 åren, se Figur 9. 

 

Figur 9. Aktuell stäcka på Huddingevägen för uttag av olycksstatistik från STRADA. I figuren 

markeras olyckorna med bokstäver där bokstaven representerar olyckstypen. 

Olyckskvoten beräknas med avseende på antal olyckor och utfört trafikarbete. För sträckan 

ovan fås en olyckskvot på 0,327 olyckor per miljon axelparskilometer.   
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3.3 Huddinge stationsväg 

I närheten av planområdet går en på- och avfart från Huddingevägen som leder till Huddinge 

stationsväg, se Figur 7. Huddinge stationsväg passerar planområdet på drygt 10 meters 

avstånd och är inte klassad som en transportled för farligt gods. Vägen fortsätter norr om 

planområdet till drivmedelsstationen Circle K på Kyrkängsbacken 1, cirka 150 meter från 

planområdet. Drivmedelstransporter till drivmedelsstationen kan förväntas gå via 

Huddingevägen och förbi planområdet via Huddinge stationsväg. Det bör dock noteras att 

det finns en andra på- och avfart från Huddingevägen och endast drivmedelstransporter 

söderifrån skulle passera direkt förbi planområdet via Huddinge stationsväg, alternativt 

transporter som fortsätter norrut efter leverans till drivmedelsstationen. 

3.3.1 Förutsättningar för Huddinge stationsväg, förbi planområdet 

Huddinge stationsväg är ungefär 14 meter bred förbi planområdet med en fil i respektive 

ritning separerade med en refug. Hastighetsbegränsningen är 40 km/h. Huddinge 

stationsväg ligger lägre i höjdled i förhållande till Huddingevägen men fortfarande på en 

plushöjd i förhållande till planområdet.  

Årsdygnstrafik (trafikarbete) - ÅDT 

Trafikuppgifter kommer från de senaste mätningarna tillgängliga från trafikverkets 

vägtrafikflödeskarta och presenteras i Tabell 3. Mätningarna gäller vägavsnitt 10810305 [14] 

som utgör övergången från Huddingevägens avfart till Huddinge stationsväg.  

Tabell 3. 2014 års ÅDT för Huddinge stationsväg enligt vägtrafikflödeskartan [14] samt 

uppräknade värden med hjälp av EVA [12]. 

 ÅDT 2014 ÅDT uppräknat till år 2040 

Total trafik 220 319 

Personbilstrafik 200 286 

Tung trafik 20 33 

Axelpar 250 368 

Olyckskvot 

För Huddinge stationsväg finns för lite olycksdata i STRADA för att göra en bra uppskattning 

av olyckskvoten. Istället används den data från Trafikverket effektsamband för 

transportsystemet [ref]. För en vanlig väg med två körfält och 40 km/h är olyckskvoten 0,15 

olyckor per miljon axelparskilometer. 

3.4 Västra stambanan 

Västra stambanan passerar planområdet på ca 50 meters avstånd. Spårområdet är ungefär 

30 meter brett och på järnvägen går både godståg och resandetåg. Det kan antas 

förekomma transporter av farligt gods på järnvägsavsnittet förbi planområdet och järnvägen 

klassas därför som en transportled för farligt gods. Föreslagna avstånd mellan bostäder och 
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järnvägen är 50 m, vilket uppfyller Länsstyrelsen Stockholms rekommendationer [6]. Det bör 

därför inte erfordras några ytterligare riskreducerande åtgärder med avseende på 

järnvägsolyckor för bostäderna.  

Årsdygnstrafik (trafikarbete) - ÅDT 

Trafikuppgifter fås från Trafikverkets hjälpmedel Wikibana som använder prognosdata till för 

år 2040. Erhållna data presenteras i Tabell 2. Mätningarna gäller linjedel Älvsjö-Flemingsberg 

(i) och Älvsjö-Flemingsberg (y), båda med nodnummer 626061. 

Tabell 4. Trafik på järnvägsavsnittet förbi planområdet uppräknat till år 2040. 

 ÅDT  

Total trafik 676 

Resandetåg 638 

Godståg 38 

Olycksfrekvens 

Olyckor som kan inträffa på järnvägar inkluderar urspårning och olycka med farligt gods. 

Riskberäkningarna görs utifrån data given i Tabell 4 samt: 

• Antal växlar  

• Spårområdets bredd 

• Antal plankorsningar 

• Urspårningsskydd 

3.5 Befolkningstäthet vid planområdet 

För att möjliggöra en välgrundad riskbedömning med avseende på samhällsrisk är 

befolkningstätheten inom området av stor vikt. 

Huddinge kommuns prognos är att det år 2028 kommer att bo ca 133 848 personer i 

Huddinge kommun och att 8 945 personer (ungefär 6,7%) kommer att bo i kommundelen 

Fullersta där planområdet ligger [15]. Fullersta mäter ca 2,82 km2 till ytan. 

Med hjälp av SCBs statistik över befolkningsmängden i Huddinge [16] och Huddinge 
kommuns prognos för dess utveckling [15] kan befolkningsökningen extrapoleras till 
horisontåret 2040. Genom att anpassa ett andragradspolynom till både SCBs data (1991-
2018) och Huddinge kommuns prognos (2019-2028) ges en uppskattning på 165 440 
invånare i Huddinge kommun år 2040. Med antagandet att kommunens area är oförändrad 
från år 2018 och att andelen av kommunens befolkning som bor i Fullersta är jämförbart 
med prognosens uppskattning för 2028, ger detta en befolkningstäthet på 3 930 personer 
per km2 i Fullersta år 2040. Uppskattningen är mycket förenklad och delvis baserad på 
tidigare uppskattningar, vilket bör has i åtanke. 

Persontätheten (inklusive studenter och arbetstagare) på området kan uppskattas till 
ungefär samma siffra som befolkningstätheten (där boende ger det största bidraget under 
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kvällen och natten och arbetstagare ger största bidraget under dagen). Det finns både 
boendebyggnader och arbetsplatser i planområdets omgivning.   

3.6 Kriterier för värdering av risk i Huddinge kommun 

I avsnitt 2.2 beskrivs de styrande dokumenten och i avsnitt 2.3 redovisas metoder, principer 

och kriterier för riskvärdering. I detta avsnitt redovisas vilka kriterier som används för 

riskbedömningen av lämplig markanvändning med hänsyn till olyckor med farligt gods vid 

aktuellt planområde. Föreslagna kriterier utgår från de riktlinjer som Länsstyrelsen i 

Stockholms län anger, dvs. de som DNV föreslår [6]. Följande riskkriterier föreslås: 

För individrisk gäller: 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras är  

10-5 per år. 

• Undre gräns för område där risker kan anses små är 10-7 per år. 

För samhällsrisk gäller: 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras är  

10-4 per år för N=1 och 10-6 per år för N=100, där N är antalet omkomna. 

• Undre gräns för område där risker kan anses små är 10-6 per år för N=1 och 

10-8 per år för N=100, där N är antalet omkomna. 

Mellan den övre och undre individ- respektive samhällsriskgränsen finns det område som 

benämns ALARP. 
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4 Riskidentifiering 
I detta avsnitt identifieras och bedöms riskkällor som kan ge upphov till olyckshändelser som 

påverkar planområdet. 

4.1 Farliga verksamheter och miljöfarliga verksamheter 

4.1.1 Drivmedelsstationer och gasindustrier 

Närmaste drivmedelsstationen är Circle K på Kyrkängsbacken 1, cirka 150 meter från 

planområdet. Enligt Länsstyrelsens rekommendationer [4] ligger drivmedelsstationen 

tillräckligt långt bort från planområdet för att den lokala verksamheten kan avskrivas som 

riskkälla. 

Drivmedelstransporter till denna station kan förväntas gå via både Huddingevägen och 

Huddinge Stationsväg förbi planområdet. Längs Huddingevägen ligger även 7 ytterligare 

drivmedelsstationer, varav en har fordonsgas, och ytterligare tre verksamheter som hanterar 

gas, se Figur 10.  

 

Figur 10. Drivmedesstationer och gasverksamheter längs Huddingevägen.  

Drivmedelstransporter till dessa stationer kan förväntas gå via Huddingevägen. Beroende på 

vilket håll transporterna kommer ifrån kan de även passera planområdet. Identifierade 

verksamheter som hanterar gas är AGA Gas, Fogas och Circle K Fordonsgas Älvsjö, 

markerade med cirklar i Figur 10. Fogas säljer gasol för privat bruk [17] och Circle K 

Fordonsgas Älvsjö säljer fordonsgas i form av biogas och naturgas (metan) [18]. AGA Gas 
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hanterar också brännbar gas som till exempel acetylen, helium och gasol och även icke 

brandfarliga gaser som syrgas, koldioxid och argon [19]. Ingen hantering av giftig gas har 

identifierats. 

4.1.2 Swerock bergtäckt (Seveso, lägre kravnivå) 

Cirka 7 km söder om planområdet har Swerock AB sin verksamhet inom grus och bergtäckt. 

Swerock AB är klassat som Sevesoverksamhet (lägre nivån), vilket innebär att det vid ett och 

samma tillfälle kan ske sprängningar med 10–50 ton sprängämne. Södertörns 

brandförsvarsförbund uppger i Information till allmänheten [20] att sprängämnena är 

ammoniumbaserade och kan ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring. Kontakt 

med brännbart material kan orsaka brand. Risken för okontrollerad explosion anses dock 

som mycket liten eftersom komponenterna till sprängmedlet blandas först i borrhålen och är 

inte explosiva var för sig. Leverans av sprängmedelskomponenter uppskattas ske 4 gånger 

om året. På grund av det stora avståndet mellan planområdet och anläggningen bedöms den 

inte bidra till planområdets risknivå. 

4.1.3 Övriga verksamheter 

Inga övriga verksamheter som har tillstånd att hantera brandfarliga eller explosiva varor, 

eller tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter, har identifierats inom eller i planområdets 

omgivning. Detta har säkerställts genom att använda Länsstyrelsens (tillståndsmyndighet för 

miljöfarliga verksamheter) web-GIS2 samt kontakt med räddningstjänsten3 

(tillståndsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor). 

4.2 Transporter med farligt gods 

I och med att Huddingevägen, som sekundär transportled för farligt gods, ligger ca 60 meter 

från planområdet utgör den en riskkälla som måste beaktas i planprocessen, se mer 

information om vägen i avsnitt 3.2. 

Avfarten från Huddingevägen till Huddinge Stationsväg är ingen klassad väg för farliga 

godstransporter men i och med den närliggande drivmedelsstation Circle K kan farligt gods 

förväntas transporteras här och förbi planområdet. Huddinge stationsväg passerar 

planområdet med ett avstånd på ungefär 7,5 meter.  

Transporter av farligt gods förväntas även gå på Västra stambanan som ligger på ett 50 

meters avstånd från planområdet. 

Nedan görs en övergripande genomgång av farliga händelser som kan inträffa vid 

transportleder med farligt gods. Dessa händelsers risk kvantifieras (beräknas) sedan i 

kommande kapitel för Huddingevägen, Huddinge Stationsväg och Västra stambanan. 

 

2 Länsstyrelsens WebGIS, besöksdatum 2019-08-06 [24] 

3 Mailkontakt med Christian Dahl Södertörns brandförsvarsförbund 2019-06-26 

http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/
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4.2.1 Transportklasser (ADR/RID) 

Transport av farligt gods på land regleras i ADR4 för transport på väg och i RID5 för transport 

på järnväg. I ADR och RID delas farligt gods in i klasser beroende på vilka farliga egenskaper 

som ämnet har (se Figur 11 och Figur 12). 

 

 

 

Figur 11. Indelning av farligt gods i ADR/RID-klasser. 

 

 

4 ADR är europeiska föreskrifter för transport av farligt gods på väg och i terräng. I Sverige används 

den nationella anpassningen ADR-S (MSBFS 2015:1). 

5 RID är europeiska föreskrifter för transport av farligt gods på järnväg. I Sverige används den 

nationella anpassningen RID-S (MSBFS 2015:2). 
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Figur 12. Indelning av farligt gods i ADR/RID-klasser. 

4.2.2 Möjliga olyckor 

Huvuddelen av olyckorna med farligt gods inblandat är i grunden trafikolyckor och åtgärder 

för att förbättra vägsäkerheten medverkar därför också till att minska risken för en olycka 

med farligt gods. Det finns andra händelser än trafikolyckor som kan ge ett utsläpp av farligt 

gods, till exempel fordonsbränder och handhavandefel vid lastning. En brittisk studie visar 

att andelen sådana händelser är i storleksordningen 5 % och det antas därmed att dessa 

händelser inryms i de konservativa skattningar av olycksfrekvenserna som rapporten bygger 

på [21]. 

Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. Vid 

ett utsläpp kan olika typer av konsekvenser inträffa beroende på ämnets egenskaper. 

Principiellt kan en indelning ske i massexplosiva ämnen, giftiga kondenserade gaser, 

brandfarliga kondenserade gaser, giftiga vätskor, brandfarliga vätskor och frätande vätskor. 

Fyra olika typer av konsekvenser kan härledas; brand, explosion och utsläpp av giftiga och 

frätande kemikalier. 

Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor och transport. 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. 

Antänds en vätskepöl uppstår en pölbrand och om en gas antänds direkt vid utsläppskällan 
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uppstår en jetflamma. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE6 och 

BLEVE7. UVCE inträffar om ett 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. En BLEVE är att 

beakta som en sekundär konsekvens av en farligtgodsolycka då den kräver en kraftig 

uppvärmning till följd av en brand för att kunna inträffa. 

Ovanstående konsekvenser kan härledas till farligt gods i RID-klass 1, 2, 3, 6 och 8. 

Brandfarliga fasta ämnen i RID-klass 4, oxiderande ämnen och organiska peroxider i RID-klass 

5, radioaktiva ämnen i RID-klass 7 och övriga ämnens i klass 9 utgör normalt ingen fara för 

omgivningen då konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet. Det finns naturligtvis 

undantag, till exempel kan oxiderande organiska peroxider (klass 5) som blandas med 

brandfarliga vätskor (klass 3) orsaka explosioner. Föroreningar i en tank med väteperoxid 

(klass 5) kan orsaka ett skenande sönderfall med en tanksprängning som följd. 

4.2.3 Val av olycksscenarier 

Vid transport av farligt gods utgör nedanstående olycksförlopp de dimensionerande 

olycksscenarierna: 

 Detonation av massexplosiva ämnen som ger tryckverkan och brännskador. 

 Utsläpp och antändning av kondenserad brännbar gas som kan ge upphov till BLEVE, 

gasmolnsexplosion, gasmolnsbrand och jetflamma, vilket leder till brännskador och i 

vissa fall även tryckpåverkan. 

 Utsläpp av kondenserad giftig gas som ger förgiftning vid inandning. 

 Utsläpp och antändning av brandfarliga vätskor vilka ger pölbrand med efterföljande 

brännskador. 

 Utsläpp av giftiga brandfarliga vätskor vilka ger förgiftning vid inandning när de driver 

iväg som gasmoln. 

 Detonation till följd av blandning av oxiderande ämne med brandfarlig vätska. 

 Utsläpp av giftiga vätskor som ger förgiftning vid inandning när de driver iväg som 

gasmoln. 

 Utsläpp av frätande vätskor, vilka ger frätskador vid hudkontakt. 

 

  

 

6 Unconfined Vapour Cloud Explosion. 

7 Boiling Liquid Expanding Vapour Cloud Explosion. 
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5 Risknivåer längs med 
transportleder för farligt gods 

Beräkningar av risknivåer för vägolyckor redovisas i bilaga E. Resultatet i form av beräknade 

risknivåer redovisas i avsnittet nedan. 

5.1 Risknivåer utan säkerhetshöjande åtgärder 

5.1.1 Huddingevägen 

Transport av farligt gods förekommer på Huddingevägen. Risknivåerna är beräknade med 

utgångspunkt i statistik över lastbilstrafik för år 2013 som uppräknas till år 2040. I Figur 13 

redovisas individrisken längs med Huddingevägen och i Figur 14 redovisas samhällsrisken.  

Huddingevägen är som tidigare nämnt en sekundär transportled för farligt gods. Eftersom 

transportleden ligger mellan två primära transportleder föreligger ändå en risk att 

genomfartstrafik för farligt gods kan förekomma på vägavsnittet. För att inte underskatta 

förekomsten av farligt gods på vägen görs en mycket konservativ beräkning utifrån 

Huddingevägen som en primär transportled för farligt gods. Detta betyder att beräkningarna 

som genomförts antar att det (1) går mer farligt-gods-transporter längs vägen än vad det 

rimligen borde göra för en sekundär led, samt att (2) alla typer av farligt gods går längs vägen 

vilket inte heller torde vara fallet för en sekundär led. Andelen tunga fordon lastade med 

farligt gods som trafikerar en primär led uppskattas till ungefär 3% vilket är en betydligt 

större andel än vad som beräknas utifrån identifierande målpunkter. 

Persontätheten uppskattas i avsnitt 3.5 till 3 930 personer per km2 år 2040. I 

beräkningsmodellen avrundas detta till 5 000 personer per km2 vilket bidrar ytterligare till en 

konservativ riskbedömning. 

Figur 13 visar i individrisken med antal omkomna per år som funktion av avståndet från 

vägkanten. Inom cirka 20 meter från vägkanten är risken oacceptabel och att bygga bostäder 

inom detta avstånd är direkt olämpligt. Med det aktuella avståndet, 60 meter, mellan 

planområde och vägkant ligger individrisken inom nedre delen av ALARP. Detta medför att 

risken skall hållas ”As Low As Reasonably Practicable” och riskreducerande åtgärder kommer 

därför att undersökas vidare. 
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Figur 13. Individrisk längs med Huddingevägen. Streckad orange linje visar gränsen till 

planerad bebyggelse. 

Figur 14 visar att samhällrisken ligger inom ALARP på 50 meters avstånd från 

Huddingevägen. Det aktuella avståndet är 10 meter större och samhällsrisken på detta 

avstånd kan förväntas vara något lägre men fortfarande inom ALARP.  

 

Figur 14. Samhällsrisk för ett bebyggelsefritt avstånd på 50 m längs med Huddingevägen 

förbi planområdet. 
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De scenarier som påverkar planområdet är till störst del giftiga ämnen. Avståndet mellan 

Huddingevägen och planområdet medför att pölbränder till följd av utsläpp av brandfarlig 

vätska får en försumbar inverkan på risknivån. Figur 15 visar vilka olyckstyper som påverkar 

planområdet beroende på avstånd.  

 

Figur 15. Hur stor andel av risken, inom vissa specifika avstånd, som utgörs av tryckskada, 

brännskada respektive förgiftning. Närmast vägen är det pölbränder som står för den 

överlägset största andelen av risken. Efter ca 50 meter är det i princip giftig gas som står 

för den största andelen risk. Vid 70-80 meter ökar andelen brännskada eftersom den 

relativa påverkan förskjuts lite mot scenarier med gasmolnsexplosion/jetflamma/BLEVE 

relativt till giftig gas. 

5.1.2 Huddinge stationsväg 

Transport av farligt gods bedöms förekomma på Huddinge stationsväg. Risknivåerna är 

beräknade med utgångspunkt i statistik över lastbilstrafik för år 2014 [14] uppräknat till år 

2040 med hjälp av EVA [12]. I Figur 16 redovisas individrisken längs med Huddinge 

stationsväg. 

Den begränsade trafiken på Huddinge stationsväg bidrar till en minskad olycksrisk. Vägen är 

heller inte klassad som en transportled för farligt gods och de enda farliga godstransporter 

som kan förväntas gå här är drivmedelstransporter till Circle K på Kyrkängsbacken 1. Utifrån 

det antagandet och 2017 års ÅDT utgör farliga godstransporter 2,15% av de tunga 

transporterna på vägen. Andelen i sig kan jämföras med 3%, som är antagandet man gör för 

primära transportleder. På primära transportleder antas dock en fördelning av ADR-klasser 

jämfört med uteslutande ADR-klass 3 för Huddinge stationsväg. På det aktuella avståndet 

mellan planområde och väg, drygt 10 meter, är individriskbidraget absolut störst för 

brännskador till följd av pölbränder som uppstår från olyckor involverande ADR-klass 3. 

Utifrån detta resonemang kan en första bedömning av vägens riskbidrag göras utifrån en 

beräkning med Huddinge stationsväg som en primär transportled för farlig gods.  
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Detta är en grov överskattning av risken, men trots detta visar Figur 16 att den resulterande 

individrisken är på en acceptabel nivå på det aktuella avståndet från vägen. Anledningen till 

att individrisken är så mycket längre jämfört med Huddingevägen kommer av den minskade 

trafiken och en lägre olyckskvot. 

 

Figur 16. Individrisk längs med Huddinge stationsväg. Streckad orange linje visar gränsen 

till planerad bebyggelse. 

Huddinge stationsväg ger endast ett försumbart bidrag till samhällsrisken p.g.a. begränsad 

trafik och låg olycksfrekvens. Samhällrisken ligger under ALARP med god marginal.  

5.1.3 Västra stambanan 

Västra stambanan ligger på ca 50 meters avstånd från planområdet. Närmsta planerade 

bostäder ligger också på 50 m avstånd, vilket uppfyller Länsstyrelsen Stockholms 

rekommendationer om avstånd från järnväg med farligt gods till bostäder. För att bekräfta 

att järnvägen ligger på ett betryggande avstånd genomfördes en analys med avseende på 

individrisk (Figur 17) och samhällsrisk (Figur 18). Tågtrafiken består av både godståg och 

resandetåg och trafikdata fås från Trafikverkets hjälpmedel Wikibana. Som Figur 17 visar är 

individrisken på en acceptabel nivå redan på avstånd om minst 25 m. 
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Figur 17. Individrisk längs med Västra Stambanan förbi planområdet. 

Figur 18 visar att samhällsrisken också är på en acceptabel nivå med det befintliga avståndet 

till bostäder och inga säkerhetshöjande åtgärder bedöms nödvändiga. 

 

Figur 18. Samhällsrisk på 50 meters avstånd från Västra Stambanan. 
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5.2 Säkerhetshöjande åtgärder 

Risknivåerna redovisade i ovan avsnitt har tagits fram utan hänsyn till andra 

säkerhetshöjande åtgärder än själva skyddsavståndet. Det finns flera exempel på åtgärder 

som skyddar mot olyckor och ett sätt att kategorisera dem finns i rapporten 

”Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner” [22]. 

Eftersom Huddingevägen bidrar till en individ- och samhällsrisk inom ALARP utreds endast 

åtgärder för att minska Huddingevägens riskbidrag till området. De säkerhetshöjande 

åtgärderna som utreds nedan reducerar risken för olyckstyper som leder till förgiftning 

(utsläpp av giftiga ämnen, gas eller flyktig vätska), brännskada och explosionsskada. 

5.2.1 Bebyggelsefritt avstånd 

Det ska, enligt Länsstyrelsens rekommendation [6], finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd 

på minst 25 meter intill järnväg, mätt från närmaste spårmitt. 

5.2.2 Skydd mot utsläpp av giftigt ämne 

Avståndet mellan Huddingevägen och planområdet medför att den största andelen av risken 

(på detta avstånd) utgörs av förgiftning från giftig gas. Inventeringen av farliga 

godstransporter visar att det inte finns några målpunkter för giftig gas längs Huddingevägen 

(se avsnitt 4.1). Transporter av giftig gas förbi planområdet begränsas därmed till eventuell 

genomfartstrafik till följd av att Huddingevägen ligger mellan två primära transportleder för 

farligt gods. Detta bedöms utgöra en så pass begränsad mängd transporter, utifrån det 

faktum att Huddingevägen är klassad som en sekundär led, att inga säkerhetshöjande 

åtgärder för giftig gas anses nödvändiga. 

5.2.3 Skydd mot brandspridning 

Skydd mot brandspridning kan åstadkommas antingen genom ett skyddsavstånd eller genom 

en kombination mellan markåtgärd och skyddsavstånd. Något särskilt skydd mot 

brandspridning från pölbränder erfordras inte för byggnader som uppförs på avstånd längre 

än 35 m från närmsta vägkant eller 20 m från dike med avåkningsskydd, se bilaga G för mer 

information. 

Utifrån ovan resonemang bedöms skydd mot brandspridning inte vara aktuellt för olyckor på 

Huddingevägen. Som tidigare nämnt är risknivån från Huddinge stationsväg och Västra 

stambanan redan på acceptabla nivåer och inga åtgärder bedöms därför som nödvändiga. 

5.2.4 Skydd mot explosion 

Detonation av massexplosiva varor, BLEVE och gasmolnsexplosion är ytterst osannolika, men 

kan påverka planområdet. Åtgärder för skydd mot explosion är ofta dyra och svåra att 

genomföra och ger begränsad effekt, åtminstone när explosionen sker i det fria. I och med 

att Huddingevägen är en sekundär transportled för farligt gods förväntas även färre 

transporter gå där än vad som konservativt beräknas. Därmed anses skydd mot explosion 

inte nödvändigt. 
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5.2.5 Disponering av byggnader och område 

När en olycka inträffar och räddningstjänsten beslutar om en utrymning av intilliggande 

fastigheter är det rimligt att denna utrymning ska kunna ske så säkert som möjligt. Om det 

föreligger risk för utveckling av giftiga gasmoln eller strålningsinverkan från pölbränder är 

det lämpligt att möjliggöra utrymning bort från dessa riskkällor. Eftersom risken för giftiga 

gasmoln är så pass begränsad och strålningsinverkan från pölbränder på Huddingevägen är 

mycket låg på 60 meters avstånd bedöms denna åtgärd inte nödvändig. 

Förskolan bör placeras med omgivande bebyggelse som skydd från eventuella olyckor på 

Huddingevägen och Västra stambanan. Detta eftersom det vistas barn i förskolan som utgör 

en extra känslig grupp för påverkan av eventuella olyckor. Figur 8 är ett exempel på bra 

placering.  

5.3 Sammantagen effekt av säkerhetshöjande åtgärder 

Enligt resonemangen i avsnitt 5.2.2-5.2.5 görs bedömningen att den enda säkerhetshöjande 

åtgärden som är rimlig och kostnadseffektiv är en god placering av förskolan ur ett 

riskperspektiv. 

 

 

  



 

 

 

Tingshuset 1 

Huddinge kommun 

Tuss Fastighets AB 

2020-12-17 

33 av 38 

6 Slutlig riskvärdering och 
rekommendationer 

6.1 Allmänt 

Riskbedömningen görs med hänsyn till både olyckors frekvens och den skada de kan orsaka. 

Konkret innebär detta att en bebyggelse kan tillåtas på ett visst avstånd i huvudsak för att 

frekvensen för en olycka är mycket liten. Vid en olycka kan skador på människor och 

egendom inträffa på de rekommenderade skyddsavstånden. Planområdets läge och 

utformning ger dock ett bra skydd mot de vanligaste förekommande olyckorna. 

6.2 Riskvärdering 

Avståndet från planområdet till närmaste klassade transportleder för farligt gods, 

Huddingevägen och Västra Stambanan, är ca 60 meter respektive 50 meter. På detta avstånd 

är riskerna att beakta som relativt små och några särskilda restriktioner om 

markanvändningen erfordras inte8. 

Men, då planområdet befinner sig inom det riskhanteringsavstånd på 150 m som anges i 

riskpolicy (se avsnitt 2.2.2) bör området och byggnaderna utformas för att minska skadorna 

vid en ev. olycka.  

Explosionsskydd bedöms inte vara en rimlig skyddsåtgärd särskilt då skyddsavståndet mellan 

byggnader och Huddingevägen redan är ca 60 meter. Explosionsskydd bedöms heller som en 

rimlig åtgärd mot olyckor på Huddinge stationsväg eftersom en konservativ bedömning visar 

på acceptabla risknivåer. 

Åtgärder för att minska risken vid giftiga gasutsläpp bedöms inte som nödvändigt. Detta med 

avseende på de konservativa beräkningarna som gjorts för Huddingevägen, i kombination 

med att inga målpunkter för giftig gas identifierats. Sannolikheten för en olycka för giftig gas 

bedöms som mycket liten. 

6.3 Rekommendationer 

Risknivåerna Huddinge stationsväg och Västra stambanan ligger under ALARP-området och 

bedöms därför som acceptabla utan ytterligare säkerhetshöjande åtgärder. För 

Huddingevägen visar en konservativ bedömning att risknivån ligger inom nedre delen av 

ALARP-området. Säkerhetshöjande åtgärder har beaktats men bedöms inte som nödvändiga, 

 

8 Slutsatsen gäller inte om markanvändningen för parkeringshuset med tillhörande servicefunktioner benämns annat än 

parkering (P) till exempel med tillägg som centrum (C) eller handel (H). Om så är fallet krävs säkerhetshöjande åtgärder om 

byggnaden placeras inom 30 m från närmsta spårmitt. 
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särskilt eftersom inga lokala målpunkter för transporter av giftig gas identifierats vid och 

runt planområdet.  

Det rekommenderas dock att placera förskolan i skydd bakom annan bebyggelse. 

Anledningen är att där kommer vistas en extra utsatt grupp samt att åtgärden i sig är enkel 

att genomföra (rimlighetsprincipen). Aktuell disponering av verksamheter som visas i Figur 8 

uppfyller denna rekommendation. Detta är inget krav men anses som en rimlig 

försiktighetsåtgärd. 

6.4 Andra aspekter att beakta 

Förutom de mått på olycksrisker som utretts i denna rapport (med avseende på transport av 

farlig gods) finns andra faktorer som bör beaktas i planprocessen med hänsyn till 

lämpligheten för planerad bebyggelse. Exempel på andra aspekter är hänsyn till buller, 

luftkvalitet, översvämningsrisker och räddningstjänstens insats mot byggnader. 

Nedan nämns det kort om översvämningsrisker och räddningstjänstens insats mot 

byggnader. 

6.4.1 Översvämningsrisk 

Enligt Länsstyrelsens översvämningskartering9 finns risk för översvämning vid skyfall inom 

planområdet. Det bör beaktas under planarbetet huruvida denna risk skall hanteras. 

6.4.2 Räddningstjänstens insats mot byggnader 

Byggnader uppförs ibland med förutsättning att räddningstjänstens stegmateriel ska 

användas som en av utrymningsvägarna. Detta bör beaktas i planprocessen så att 

utrymningsmöjligheterna inte omöjliggörs i plan. Det är också nödvändigt för 

räddningstjänstens fordon att ha körbar åtkomst till byggnadernas närhet, för att kunna 

etablera en släckinsats.  

Räddningstjänsten framkomlighet har utretts (redovisas i separat dokument), se Figur 19. 
Utredning visar att för att säkerställa framkomligheten för räddningstjänsten ska 
höjdsättningen inom fastigheten anpassas. Vägar kring fastigheten ska anpassas så att 
räddningstjänsten kan komma hela vägen fram där de behöver assistera vid utrymning. Till 
övriga delar av byggnaden där räddningstjänsten endast krävs för släckinsats ska 
uppställningsplats för släckfordon maximalt vara 50 meter från entré. Kopplat till 
översvämningsrisken är det viktigt att räddningsvägar inte blir översvämmade och hindrar 
räddningstjänsten framkomlighet.  

 

9 https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=d1b3761e5e944f129a698acc7e7ed183, 

besöksdatum 2019-09-04. 
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Figur 19. Räddningstjänstens framkomlighet vid den planerade bebyggelsen. 
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