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Sammanfattning
Brandkonsulten AB har på uppdrag av Seniorgården AB genomfört en riskbedömning
för området Mjölner 4 m fl i Huddinge kommun med avseende på ändring av detaljplan.
Denna version av riskbedömningen utgör en första utgåva.

Riskbedömningen syftar dels till att identifiera och värdera risker som kan påverka den
föreslagna planförändringen och dels till att vid behov presentera förslag på riskreducerande åtgärder, vilka innebär en för ändamålet acceptabel risknivå.

Aktuellt planområde är placerat i Stuvsta, Huddinge, intill Stuvsta pendeltågsstation.
Området utgörs idag endast av ytparkering. Ny detaljplan ska tas fram för att kunna
inrymma bostäder i området. Bostäderna ska utformas som trygghetsboende,
seniorboende samt bostäder för personer mitt i livet. För detta krävs en ändring i detaljplanen vilket föregås av denna riskbedömning.

Syftet med riskbedömningen är att skapa ett beslutsunderlag för detaljplaneärendet
med avseende på olycksrisker. Rapporten ska presentera de förutsättningar kring vilken
en ny detaljplan för det aktuella planområdet kan genomföras.
Öster om planområdet går stambanan, med fjärrtåg och godståg samt järnväg avsedd för
pendeltågstrafik. Stambanan är en tranportled för farligt gods.

De risker som Brandkonsulten AB bedömt som betydande är transporter av farligt gods
på stambanan öster om byggnaden. Brandkonsulten AB har använt statistik från Trafikverket från 2012 över mängder och vilken typ av farligt gods som transporteras.

Riskbedömningen har utgått från en eventuell breddning av spårområdet, vilken innebär
att planområdet hamnar som närmast 15 meter från ny framtida spårmitt samt att
närmaste byggnad hamnar 30 m från ny framtida spårmitt.

Utifrån de förutsättningar som erhållits och som nyttjats för beräkningar i
analysen bedöms risknivån acceptabel för byggnaderna samt planområdet som helhet.

Inga riskreducerande åtgärder erfordras för att en ändring av detaljplan ska kunna ske.
Brandkonsulten AB:s bedömning är att tillfredsställande nivå erhålls för individ- och
samhällsrisk.
Trots att åtgärder inte erfordras för att nå en acceptabel risknivå rekommenderas att
nedanstående förutsättningar som finns inarbetade i planförslaget bibehålls.
•

•

Att utformningen med trapphus (utrymningsvägar) med utgång till bostadsgården
bibehålls för byggnaden närmast järnvägen. Detta möjliggör en säkrare utrymning
vid en eventuell olycka eftersom huskroppen då utgör en skyddsbarriär vid
utrymning.
Att utformningen med utgång från parkeringsanläggningen bort från spårområdet
bibehålls. Detta möjliggör en säkrare utrymning vid en eventuell olycka.

Vidare rekommenderar Brandkonsulten AB att friskluftsintag placeras med hänsyn
tagen till riskerna på stambanan, högt upp i byggnaden och inte i fasaden som vetter mot
järnvägsspåren.
Detta är dock endast rekommendationer och utifrån analysen kan det inte påvisas att
riskreducerande åtgärder krävs för acceptabel risknivå.
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1

Inledning

1.1

Syfte och mål

Denna rapport utgör riskbedömning i samband som underlag för ändrad detaljplan för
kv Mjölner 4 i Huddinge kommun.

Riskbedömningen syftar dels till att identifiera och värdera risker som kan påverka den
föreslagna planförändringen och dels till att vid behov presentera förslag på riskreducerande åtgärder, vilka innebär en för ändamålet acceptabel risknivå.

Syftet med riskbedömningen är att skapa ett beslutsunderlag för detaljplaneärendet
med avseende på olycksrisker. Rapporten ska presentera de förutsättningar kring vilken
en ny detaljplan för det aktuella planområdet kan genomföras.

1.2

Bakgrund

Enligt gällande plan för järnvägsområde vid Stuvsta station från 1984-08-01 får planområdet endast användas för parkering. I dagsläget utgörs ytan av infartsparkering.

Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för uppförande av bostadsbebyggelse innehållande trygghetsboende, seniorboende och bostäder för personer mitt i livet. Dessutom ska ytparkeringen förläggas i en parkeringsanläggning. Planförslaget innebär totalt
cirka 100 lägenheter varav 21-22 stycken kommer utföras som lägenheter för trygghetsboende.

Planområdet ligger i anslutning till stambanan där ytparkering och parkeringsanläggning (under mark) hamnar som närmst cirka 15 m från planerat nytt spår samt att inga
bostadsdelar ligger närmare än 30 m.

1.3

Avgränsningar

Riskbedömningen i denna rapport är avgränsad till att endast behandla olycksrisker som
kan leda till negativa effekter på människors liv. Eventuella hälsoeffekter som uppkommer till följd av normal vardaglig vistelse inom planområdet beaktas inte.

Miljöpåverkan under byggtid, brukartid eller till följd av en olyckshändelse beaktas inte i
riskbedömningen.
Risker som härstammar från uppsåtliga händelser eller illvilja beaktas inte i riskbedömningen.

Riskobjekt som ligger långt ifrån (≥ 500 m) berörda byggnader har inte tagits med i
analysen då planområdet endast har en sträckning av ca 100 m utmed stambanan.
Hänsyn till detta har tagits i analysen genom att acceptanskriterierna för samhällsrisk
har halverats.

Riskbedömningen ska uppdateras i enlighet med projektets olika skeden och vid ändringar i förutsättningar som har stor påverkan på resultatet av riskbedömningen.

Vid beräkningar har det antagits att farligt gods-transporter sker utifrån en breddning
av spårområdet.

1.4

Styrande dokument och riktlinjer

Styrande dokument finns i form av olika lagstiftningar med tillhörande förordningar och
föreskrifter samt riktlinjer och rekommendationer som anger när en riskanalys/riskutredning/riskbedömning ska eller bör utföras.

Som stöd och som underlag till riktlinjer för värdering av risker används rapporten
”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods
samt bensinstationer” (Länsstyrelsen, 2000). Rapportens rekommendationer används
som riktlinjer avseende risker i den fysiska planeringen i Stockholms län.
I rapporten framgår bl a följande rekommendationer avseende bebyggelse intill
järnvägar med transporter av farligt gods.
Mjölner, Huddinge, ändring av detaljplan, Riskbedömning
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•
•
•
•

Inom 100 m från transportled för farligt gods ska risksituation bedömas vid exploatering.
25 m närmast järnvägen bör lämnas byggnadsfritt.

Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 m från spårkant bör undvikas.

Sammanhållen bostadsbebyggelse och placering av personintensiva verksamheter
närmare än 50 m från spårkant bör undvikas.

En riskbedömning som identifierar och analyserar eventuella risker och som visar på att
en tolerabel/acceptabel risknivå kan erhållas, innebär att avsteg kan göras från de rekommenderade avstånden.
Sedan 2006 har länsstyrelserna i Skåne, Västra Götalands och Stockholms län (Länsstyrelserna, 2006) enats om att risker ska beaktas och bedömas inom 150 m från farligt
godsled i samband med detaljplaneprocessen.

Dåvarande Räddningsverket och Banverket har i rapporten ”Säkra järnvägstransporter
av farligt gods” (Banverket & Räddningsverket, 2007) beskrivit hur man i samhällsplaneringen ska ta hänsyn till transporter av farligt gods på järnväg. I rapporten beskrivs
att det normalt inte ska finnas någon bebyggelse inom 30 meter från järnvägen på grund
av att detta utrymme erfordras för eventuella räddningsinsatser. Utrymmet medger
också en eventuell komplettering av riskreducerande åtgärder vid förändrad risksituation, ger bättre bullerreduktion och möjliggör framtida spårkompletteringar.
I rapporten kan också utläsas att vid urspårning hamnar vagnarna nästan alltid inom en
vagnslängd från banan. Sannolikheten för att vagnar ska hamna mer än 15 m från spåret
är mycket liten.

Utöver ovanstående finns riktlinjer i rapporten ”Riskanalyser i detaljplaneprocessen –
vem, vad, när & hur” (Länsstyrelsen, 2003), Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt Boverkets Byggregler som är relevanta för projektet.

1.5

Underlag

Följande har använts som underlag för denna riskbedömning:

•

•
•
•
•

Presentation över planförslag, Seniorgården och ETTELVA Arkitekter, 2013-01-21.
Utredningsskisser, ETTELVA Arkitekter, 2013-01-17.

Markanvisning via anbud för bostäder i kvarteret Mjölner, Stuvsta, Huddinge
kommun, 2012-11-15.

Detaljplan för Mjölner 4 m fl, trygghetsboende – programhandling, Huddinge
kommun, december 2012.
Platsbesök 2013-05-31.
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2

Metod

Denna riskbedömning är upprättad med vägledning i en grundläggande modell för riskhantering framtagen av den Internationella elektrotekniska kommissionen (IEC, 1995).
Modellen som visas i Figur 1 är framtagen som ett stöd för riskhantering inom tekniska
system men kan i dess fundamentala delar anses vara applicerbar även för riskutredningar i exempelvis detaljplaneärenden.

Figur 1: Modell för riskhantering, återskapad från IEC (1995, s.41)(författarens översättning).

Enligt IEC:s modell kan riskhantering delas upp i två block; riskbedömning och riskreduktion. Riskbedömningen består i sin tur av dels en riskanalys, dels en riskvärdering.

Föreliggande analys utgör en riskbedömning och innefattar således inte stegen för riskreduktion/kontroll.

2.1

Riskanalys

2.1.1

Omfattning och riskidentifiering

Riskanalysen syftar till att definiera systemet/området som ska analyseras, identifiera
risker samt göra en inledande uppskattning av detsamma. I exempelvis detaljplaneärenden avgränsas normalt riskanalysen till att endast omfatta det berörda planområdet. I
samband med definiering av systemet/området görs också en identifiering av skyddsobjekt, dvs de byggnader eller verksamheter inom planområdet gentemot vilka riskexponeringen ska utredas. Det kan röra sig om personintensiva lokaler, bostäder eller
andra verksamheter som innebär en stadigvarande vistelse av människor.

Vidare sker en identifiering av riskkällor, dvs potentiella verksamheter, transporter etc i
områdets omgivning, vilka i samband med en viss oönskad händelse kan utgöra en fara
för de personer som vistas inom det berörda området. Exempel på riskkällor kan vara
transporter av farligt gods, bensinstationer, järnvägar etc. Riskidentifieringen omfattar
en beskrivning av respektive riskkälla samt en initial bedömning av deras möjliga bidrag
till den övergripande riskbilden. Den initiala bedömningen kan sägas utgöra en grovsållning bland riskkällorna för att identifiera vilka av dem som erfordrar en mer detaljerad
analys.
2.1.2

Riskuppskattning

Riskuppskattningen är den huvudsakliga och mer detaljerade utredningen kring riskerna och dess förutsättningar. Riskuppskattningen ska beskriva hur riskerna kan initieras samt karaktären och frekvensen på dess skadliga konsekvenser, med syftet att presentera ett mått på risknivån.
Mjölner, Huddinge, ändring av detaljplan, Riskbedömning
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Riskuppskattningen baseras ofta på kvantitativa analyser såsom frekvens och konsekvensanalyser men kan även utgöras av kvalitativa resonemang. Det senare kan exempelvis vara aktuellt i de fall där kvantitativ information är otillräcklig. I sådana situationer kan dock samråd med sakkunniga anses motsvara en rimlig nivå.

Det finns flera olika sätt att presentera risk. De vanligaste är individ- och samhällsrisk.
Individrisk beskriver risken för att en individ omkommer och uttrycks i en frekvens per
år. Individrisk redovisas vanligen i form av riskkonturer på en karta eller i form av ett
diagram som visar risknivån som funktion av avståndet från riskkällan.
Samhällsrisk återspeglar risken för ett helt område och resultatet beror på antalet personer som kan tänkas påverkas av risken. Samhällsrisk inkluderar samtliga personer
som kan tänkas vistas inom ett område oavsett hur långvarig vistelsen är.

Samhällsrisk redovisas ofta med en s k FN-kurva, där FN står för frequency number. FNkurvan beskriver sambandet mellan ackumulerad frekvens och antal omkomna.

2.2

Riskvärdering

2.2.1

Allmänt

Riskvärderingen innebär att de risker som identifieras och uppskattas i riskanalysfasen
ska värderas och tolkas. Syftet med detta är att utreda huruvida riskerna är för stora
eller kan anses vara acceptabla med hänsyn till den planerade verksamheten, och sedermera även fastställa om riskreducerade åtgärder krävs eller ej. Riskvärderingen
grundas på fyra grundläggande principer (SRV, 1997):
1. Rimlighetsprincipen - en verksamhet bör inte leda till risker som är rimliga att
undvika.

2. Proportionalitetsprincipen - de totala riskerna förknippade med en verksamhet
bör inte vara oproportionerligt stora i förhållande till verksamhetens fördelar.

3. Fördelningsprincipen - riskerna förknippade med en verksamhet bör vara skäligt
fördelade i samhället i relation till nyttan med verksamheten.
4. Principen om undvikande av katastrofer - risker bör hellre realiseras i mindre
olyckor med begränsade konsekvenser än tvärt om.

För att underlätta riskvärderingen krävs någon form av acceptanskriterier. En del i detta
består vanligen av att risker delas in i tre kategorier; generellt acceptabla, acceptabla
under vissa förutsättningar och oacceptabla risker. En sådan uppdelning skapar två
gränser; en gräns som avgör upp till vilken nivå risker generellt sett anses vara acceptabla och en gräns över vilka risker som inte får existera. I området mellan dessa två
gränser, även kallat ALARP-området (as low as reasonably practicable) ska risker göras
så små som möjligt med rimliga åtgärder. Risker som ligger nära den övre gränsen kan
exempelvis tänkas accepteras antingen om riskreduktion är omöjlig, eller om kostnaderna för riskreduktionen är oproportionerligt stora. Risker som ligger nära den nedre
gränsen kan tänkas accepteras om kostnaden för riskreducerande åtgärder överstiger
nyttan. Figur 2 visar de tre kategorierna för värdering av risk.
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Figur 2: Konceptet med de två gränserna för acceptabla/oacceptabla risker, samt ALARP-området
(IEC, 1995)

2.2.2

Acceptanskriterier

Sverige har i dagsläget inga nationellt fastlagda kriterier för acceptabla eller oacceptabla
risker. Davidson m fl (SRV, 1997) har dock tagit fram förslag på acceptanskriterier avseende undre, respektive övre gränsen enligt resonemanget ovan. Dessa är enligt följande.
Individrisk

Övre gräns för ALARP-området: 10-5 per år.

Övre gräns för område med huvudsakligen acceptabla risker: 10-7 per år.

Samhällsrisk

Övre gräns för ALARP-området: F=10-4 per år för N=1.

Övre gräns för område med huvudsakligen acceptabla risker: F=10-6 per år för N=1.

Lutning på FN-kurva: -1 (då antalet döda (N) ökar med en tiopotens minskar den ackumulerade frekvensen med en tiopotens).
Övre gränsvärde för möjliga konsekvenser: Inget.

Undre gränsvärde för tillämpning av kriterier: N=1.

2.3

Tillämpningar i denna riskbedömning

Denna riskbedömning görs i huvudsak kvantitativ, i vissa fall med stöd i kvalitativa
resonemang i form av antaganden och bedömningar av sannolikhet och konsekvenser av
vissa händelser.
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3

Riskidentifiering

3.1

Beskrivning av planområdet och dess närhet

Aktuellt planområde är placerat i Huddinge, intill Stuvsta pendeltågsstation och stambanan. Området utgörs idag av infartsparkering. Järnvägsavsnittet som passerar utanför
berört planområde uppgår till ca 100 m.
Stambanan och pendeltågstationen gränsar öster om området. Väster om byggnaden
gränsar Stambanevägen och i huvudsak småhusbebyggelse.

Söderut gränsar området till Stuvstaleden och i norr gränsar området mot Byalagsvägen
med småhusbebyggelse.
På andra sidan järnvägen sydost om planområdet finns Stuvstatorget med handel och
flerbostadshus.
3.1.1

Skyddsobjekt

Denna riskbedömning omfattar planområdet inom Kv Mjölner 4 m fl där området ska
utvecklas så att bostadsbebyggelse med trygghetsboende kan uppföras. Vidare ska infartsparkeringen förläggas i en parkeringsanläggning under mark. Skyddsobjekt är således bostäder och parkeringsanläggning. För detta erfordras en ny detaljplan vilken
föregås av en riskbedömning.

Figur 3: Områdesritning (eniro.se 2013-06-07). Berört område är markerat med blå färg.
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Figur 4: Flygfoto över berört område (eniro.se, 2013-06-07).

3.1.2

Förändring av planområdet

Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för uppförande av bostadsbebyggelse med
så kallat trygghetsboende samt att förlägga ytparkeringen i ett garage.

Planförslaget innebär totalt cirka 100 lägenheter varav 21-22 stycken kommer utföras
som lägenheter för trygghetsboende. Lägenheterna inryms i två sammansatta huskroppar med våningsantal som varierar mellan 3-7 våningar ovan mark. Mellan de två
huskropparna placeras en avskild gård som samtliga boende har tillgång till från trapphus.

Huskroppen närmast spårområdet utgörs av bostäder för personer mitt i livet med totalt
ca 47 lägenheter i varierande storlek. Närmaste avstånd mellan denna huskropps fasad
och befintligt spårområde uppgår till ca 35 m och närmaste avstånd till planerat nytt
spårområde uppgår till 30 m.

I huskroppen med trygghetsbostäder och seniorboende inryms totalt ca 22 lägenheter
respektive ca 34 lägenheter. Närmaste avstånd mellan denna huskropps fasad och ny
framtida spårmitt uppgår till ca 55 m.

Mellan huskropparna och spårområde placeras ytparkering för boende. Ytparkeringen
förläggs med ett avstånd på som närmast ca 15 m från nytt spårområde.

Under bostadsgården och under ytparkeringen placeras garage för infartsparkering och
boendeparkering.
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Figur 5: Skiss över planområde framtagen av ETTELVA Arkitekter.

Figur 6: Skiss över planområde framtagen av ETTELVA Arkitekter.

Riskbedömningen syftar till att undersöka möjligheterna att uppföra ett område med
bostäder och trygghetsboende.

3.2

Identifierade risker

Då det i dagsläget inte finns någon bebyggelse eller andra verksamheter inom planområdet finns inga riskkällor inom området som utgör en risk för aktuellt
skyddsobjektet (bostäder och parkeringsanläggning).
Vidare finns heller inga verksamheter inom planerat område som utgör en risk för
omgivningen.
De risker som identifieras är omgivningens påverkan på planområdet.
Mjölner, Huddinge, ändring av detaljplan, Riskbedömning
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De risker som Brandkonsulten AB bedömer som betydande är transporter av farligt gods
på stambanan öster om byggnaden.
Det finns även en risk att ett tåg spårar ur och kör in i aktuell byggnad.

Det är således två identifierade risker; urspårning och transporter med farligt gods.

Övriga risker i området ligger så långt från byggnaden att konsekvenser av en eventuell
olycka inte kan förväntas nå byggnaden eller så är riskkällan i sig inte av sådan karaktär
att riskbidraget blir betydande i förhållande till transporterna på stambanan. Detta då
närliggande områden framförallt utgörs av bostadsbebyggelse.

Tillgänglig officiell statistik över befintliga transporter av farligt gods förbi aktuellt område är osäker. Brandkonsulten AB har dock fått fram detaljerad statistik över hur
många transporter samt mängd farligt gods som passerade förbi aktuellt planområde år
2012 från Trafikverket. Statistiken från Trafikverket används i analysen i denna riskbedömning, men presenteras inte i tabellform eller liknande då uppgifterna är konfidentiella. För mer information angående detta kan rapportförfattaren kontaktas.
Brandkonsulten AB har fått fram följande underlag angående antalet transporter förbi
Stuvsta:
2006: 0-120 000* ton (samtliga RID-klasser) (SRV, 2006).

*Uppgifterna omräknade till 12 månader.

2012: Uppgifter används i analysen, men presenteras ej i tabellform* (Trafikverket,
2012).
*Uppgifterna är konfidentiella och för mer information angående statistik kan rapportförfattaren kontaktas.

Mätningen av Räddningsverket 2006 är ett resultat av en enkätundersökning riktad till
transportföretag på järnväg för september månad. Resultatet av denna undersökning
presenteras som intervall för olika delsträckor i Sverige. För den aktuella delsträckan
transporteras farligt gods i lägsta intervallen enligt mätningen från 2006, vilket också
överensstämmer med siffrorna från Trafikverket från 2012.

Farligt gods kan enligt ADR-S (SRV, 2004), vilket är ett internationellt regelverk gällande
farligt godstransporter på väg och i terräng, delas in i olika klasser för ämnen med liknande egenskaper, se tabell 1.
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Tabell 1. Indelning ADR-klass.

ADR-Klass
1. Explosiva ämnen
2 Gaser

2.1 Brandfarliga gaser

2.2 Tryckkomprimerade gaser
2.3 Giftiga gaser

3. Brandfarliga vätskor

4. Fasta brännbara ämnen
5. Oxiderande ämnen
6. Giftiga ämnen

7. Radioaktiva ämnen
8. Frätande ämnen

9. Övriga farliga ämnen

4

Riskuppskattning

4.1

Övergripande värdering av risker

För att kunna analysera om det är genomförbart att uppföra bostadsbebyggelse inom
planområdet ur ett riskperspektiv behöver yttre riskkällor värderas utifrån sannolikhet
och konsekvens av olycka.

Risken för påkörning av byggnaden vid urspårning bedöms som liten. Detta utifrån ett
relativt långt avstånd (30 m) från planerat nytt spårområde. Enligt ” Säkra järnvägstransporter av farligt gods” (Banverket & Räddningsverket, 2007) hamnar vagnarna
nästan alltid inom en vagnslängd från banan och att sannolikheten för att vagnar ska
hamna mer än 15 m från spåret är mycket liten. Spåret gör heller ingen sväng i angränsning till planområdet.

Den växel som finns bortanför perrongen bedöms inte tillföra så hög sannolikhet för
urspårning som påverkar personer i byggnaden så att risken behöver studeras närmare.
Hastigheten förbi aktuellt planområde är 100 km/h för godståg, och 130 km/h för
pendeltåg och fjärrtåg.

Risken för urspårning som påverkar tänkt parkeringsanläggning bedöms också som liten
med hänsyn till ovanstående argument. Vidare är parkeringsanläggningen förlagd under
mark och är ej avsedd för stadigvarande vistelse.
Sannolikheten för att en urspårning ska leda till negativa effekter på människors liv i
parkeringsanläggningen bedöms vara så liten att risken inte behöver studeras närmare.

Identifierade risker för vidare analys utgörs av farligt gods-transporter på stambanan av
olika klasser.
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4.2

Fördjupad värdering av risker

4.2.1

Olycksscenarier

Mängden farligt gods inom de olika ADR-klasserna som transporteras på förbi Stuvsta
varierar, vilket innebär att sannolikheten för en olycka är högre för vissa typer av farligt
gods.

De ämnen som transporteras ofta medför en större sannolikhet för olycka än de ämnen
som transporteras mer sällan. Vissa ämnen transporteras i så liten omfattning att bidraget till den totala riskbilden kan anses försumbart. För beräkning av sannolikhet har
förenklingar gjorts vilket resulterat i ett antal scenarier, för vilka sannolikheten för
olycka har beräknats. I tabell 2 redovisas förenklingarna genom kommentar för respektive ADR-klass.
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Tabell 2. I analysen beaktat antal transporter med farligt gods och dess andel angivet för respektive
ADR-klass.

ADR-Klass

Stuvsta 2012

Totalt antal vagnar
med farligt gods,
alla klasser

-

2.1 Brandfarliga
gaser

1. Explosiva
ämnen

Andel

Konsekvens

-

0,00

0,09*

Mängden transporter så få att sannolikheten för olycka är försumbar.

-

0,09*

-

0,04*

Konsekvensen av olycka bedöms ej
påverka personer inne i byggnaden.

-

0,36

4. Fasta brännbara ämnen

-

0,00

5. Oxiderande
ämnen

-

0,03

6. Giftiga ämnen

-

0,00

-

0,00

-

0,04

-

0,33

2.2 Tryckkomprimerade
gaser

2.3 Giftiga gaser
3. Brandfarliga
vätskor

7. Radioaktiva
ämnen
8. Frätande
ämnen

9. Övriga farliga
ämnen

-

Betydande mängd transporter. Ingår i
detaljerad analys.

Kan påverka personer inne i byggnaden samt betydande mängd transporter. Ingår i detaljerad analys.
Kan påverka personer inne i byggnaden samt betydande mängd transporter. Ingår i detaljerad analys.

Mängden transporter så få att sannolikheten för olycka är försumbar.

Konsekvensen av olycka bedöms ej
påverka personer inne i byggnaden.
Kan dock bli explosionsartade konsekvenser vid kontakt med organiska
material (ex motorolja och diesel).
Bedöms dock ej troligt på järnväg.
Mängden transporter så få att sannolikheten för olycka är försumbar.
Mängden transporter så få att sannolikheten för olycka är försumbar
Konsekvensen av olycka bedöms ej
påverka personer inne i byggnaden
eller i parkeringsanläggningen.

Konsekvensen av olycka bedöms ej
påverka personer inne i byggnaden.

* Ingen uppgift. I använd statistik finns endast transporterad mängd gas (brandfarlig + tryckkomprimerad + giftig). Andelen transporterad
mängd av respektive gas har antagits till 0,2 giftig gas och 0,4 av brandfarlig respektive tryckkomprimerad gas.

Sammanfattningsvis kommer alltså tre beräkningsscenarier att utredas med avseende
på sannolikhet och konsekvens:

1.

Olycka på Stambanan med brandfarlig vätska

2.

Olycka på Stambanan med brandfarlig gas

3.

Olycka på Stambanan med giftig gas
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4.3

Beräkning av olycksfrekvens

Beräkning av frekvens för olycka med farligt gods på Stambanan förbi aktuellt område
har gjorts med VTI-modellen (SRV, 1996a). Beräkningen har genomförts i två steg. I det
första steget skattas frekvensen för olycka, urspårning och kollision med annat järnvägsfordon. I det andra steget skattas sannolikheten för uppkomst av hål med olika
storlekar (givet en olycka) och därmed olika utsläppsflöden.
Hela beräkningen och motiveringar till antaganden redovisas i Appendix A
Den totala olycksfrekvensen som leder till skada har beräknats till:

F(tot) = 1,80E-05

Sammantaget är frekvenserna för alla skadefall beräknat enligt följande:

Tabell 3. Beräknad olycksfrekvens på ett avsnitt av 500 m av Stambanan för dimensionerande skadehändelser.

Typ av
farligt
gods
Brandfarlig
vätska

Andel Skadefall
0,36

Brandfarlig
gas

0,09

Giftig gas

0,04

Övrigt

4.4

0,58

Litet
Mellan
Stort
Litet
Mellan
Stort
BLEVE
Litet
Mellan
Stort
-

Sannolikhet Sannolikhet Sannolikhet
Total
för
östlig
för
olycksfrekvens
skadefall vindriktning antändning med utsläpp
0,01
0,5
0,01
0,5
0,01
0,5
0,01
0,5
0,01
0,5
0,01
0,5
0,001
0,01
0,35
0,01
0,35
0,01
0,35
0,01
-

Beräkning av konsekvens

Konsekvensberäkningar har utförts för olycksscenarierna

1. Olycka på stambanan med brandfarlig vätska (se bilaga B)

2. Olycka på stambanan med brandfarlig gas(se bilaga C)

3. Olycka på stambanan med giftig gas (se bilaga D)

Bedömningarna av konsekvensområden är utförda primärt med avseende på individrisken (konsekvensområde). Samhällsrisken är mycket grovt bedömd för varje enskild
händelse. Kriterier för vad som definierats som konsekvensområde samt vilka ämnen
som använts som dimensionerande framgår av respektive bilaga.
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Tabell 4. Sammanställning av beräknade konsekvensområden och skadeutfall för dimensionerande
skadehändelser

Brandfarlig vätska
Brandfarlig gas

Giftig gas
Övrigt

Skadefall

Konsekvensområde (m)

Antal omkomna

Litet
Mellan
Stort
Litet
Mellan
Stort
BLEVE
Litet

<10
15
37
<10
11
40
105
45

0
0
4
0
0
4
50
2

Stort
-

470
-

75
0

Mellan

126

6

Beräkningar och kriterier för konsekvensberäkningar återfinns i detalj för respektive
händelse i bilaga B-D.

Antal omkomna vid en olycka är en grov bedömning och ska inte ses som ett definitivt
värde. Brandkonsulten AB är medveten om att indata till beräkningarna är konservativt
antagna och att bedömning av antalet omkomna är konservativt gjorda. Då det är svårt
att förutspå olycksscenarier och antalet omkomna vid en olycka är detta ett medvetet
val. Motiveringar kring antalet omkomna finns i bilaga B-D.

4.5

Resultat

4.5.1

Individrisk

Vid resultatet för individrisken beaktas enbart risker som ligger inom det undersökta
området. Detta innebär att vid bedömning av individrisken så presenteras inte risker
inom 30 m från riskkällan (individrisker inom 30 m antas vara oberoende av en planändring). 30 m är avståndet från närmaste byggnad till nytt spårområde. Med samma
resonemang redovisas inte heller individrisken som ligger bortanför det undersökta
planområdet, dvs >100 m från riskkällan.
Tabell 5. Beräknad individrisk för det undersökta planområdet

Individrisk
Frekvens
Avstånd (m)
(förolyckad
per år)
30-37
37-40
40-45

45-100

5,06E-08
1,80E-08
1,00E-08
7,20E-09
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Figur 7: Beräknad individrisk illustrerad i planvy för det undersökta planområdet (skiss över
normalplan i byggnaderna har använts för att beskriva byggnaderna).

4.5.2

Samhällsrisk

Beräknad samhällsrisk för det undersökta planområdet är enligt följande:
Tabell 6. Beräknad samhällsrisk för det undersökta planområdet

Samhällsrisk

Antal omkomna
2
4
6

50

Frekvens
5,06E-08
4,78E-08
7,20E-09
4,40E-09

75
2,80E-09
Vid bedömning av antalet omkomna för respektive scenario har det antagits att eventuella personer som befinner sig på perrongen samt i bostadshus som finns kring planområdet också drabbas. Det vill säga, i samhällsrisken har de scenarier inkluderats som
påverkar det berörda planområdet samt eventuella andra områden som berörs av
samma scenarier. Det innebär att då samhällsrisken studeras så begränsas inte det
studerade området till planområdets utsträckning utan riskområdet styrs av storleken
på scenariots konsekvensområde. Scenarier som inte alls påverkar planområdet
redovisas inte i samhällsrisken.
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4.6

Osäkerhetsanalys

Vid analys av risker måste osäkerheter i indata och bedömningar särskilt beaktas. I arbetet med utförda bedömningar och beräkningar har detta inneburit att statistikuppgifter
som erhållits från rapporter och annan inhämtning har beaktats med försiktighet.
Brandkonsulten AB har generellt sett valt att vara konservativ i bedömningarna. I analysen gjorda bedömningar kan således komma att ändras med ytterligare och förbättrad
information. Detta gäller särskilt fördelningen över transporterade gaser (andel tryckkondenserade, brandfarliga och giftiga gaser) där några exakta uppgifter inte funnits att
tillgå. Dock har andelen uppskattats utifrån annan tillgänglig statistik och utifrån andra
utförda riskanalyser för att få en så rimlig fördelning som möjligt.
För en läsare av denna riskbedömning är det därför viktigt att beakta att resultatet
skulle kunna skilja sig om någon annan utfört analysen.

Riskbedömningen bygger på föreslaget planområde och mängder samt typ av farligt
gods. Förändrad utformning av planområdet med tillbyggnader eller liknande samt stora
skillnader i tranporter av farligt gods innebär nya förutsättningar för analysen. Analysen
har dock tagit hänsyn till framtida förändringar vad gäller en eventuell breddning av
spårområde. Det innebär att beräkningarna har utgått från att spårområdet breddas.
Vid beräkning av frekvensen för olika skadefall har antaganden om sannolikheten för
respektive skadefall och att antändning ska ske, gjorts (där det varit aktuellt). Detta är
endast uppskattningar då statistiken för detta är begränsad. Brandkonsulten AB är medveten om att andra uppskattningar ger andra resultat vid beräkningarna. Bedömningen
är dock att uppskattningarna som helhet kan ses som konservativa.

Bedömning avseende antal omkomna vid respektive scenario har generellt valts konservativt. Resultatet av transporter på stambanan i anslutning till området har påverkan på
både individ och samhällsrisk. Med hänsyn till osäkerheter som finns i indata till beräkningarna ger nivåerna för individ- och samhällsrisk en vägledning kring om riskreducerande åtgärder erfordras eller inte. Nivåerna ska inte ses som exakta värden vilket kan
innebära att minde riskreducerande åtgärder kan föreslås trots att risknivån beräknats
fram som acceptabel.
Om mängden transporter förändras eller om planförslaget ändras bör beräkningarna
revideras och åtgärdsförslagen ses över.
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5

Riskvärdering

5.1

Acceptabel risk

5.1.1

Individrisk

Beräknade individrisker inom det undersökta området ligger under den övre gränsen
för område med huvudsakligen acceptabla risker: (högsta individrisk 5,06*10-8 < 10-7
per år).
5.1.2

Samhällsrisk

Beräknad samhällsrisk ligger under de korrigerade gränsvärdena för det undersökta
området. (Acceptanskriterierna har halverats i enlighet med riktlinjer i Värdering av risk
med hänsyn till att den undersökta vägsträckan är 0,5 km, dvs 50 % av 1 km).

FN-kurva

1,00E-04

Frekvens

1,00E-05
1,00E-06
1,00E-07

FN

1,00E-08

Övre kriterie korr
Nedre kriterie korr

1,00E-09
1,00E-10
1

10

100

Antal döda
Figur 8: FN-kurva. Beräknad samhällsrisk för det undersökta planområdet visar att risken ligger
under det lägre acceptanskriteriet och därmed kan anses vara acceptabel.

Beaktande av resultatet måste dock ske med försiktighet med hänsyn till osäkerheterna i
indata och konsekvenser av de analyserade händelserna.
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6

Riskreducerande åtgärder

6.1

Krav på åtgärder

Resultatet av analysen visar tendenser på att risknivåerna är acceptabla under
förutsättning att använda indata är representativa för det verkliga utfallet.

Brandkonsulten AB:s bedömning är att riskreducerande åtgärder inte erfordras med
hänsyn till resultaten av analysen.

Osäkerheterna i analysen medger givetvis en viss spridning på individ och samhällsrisk
kring de värden som räknats fram men då nivån för samhällsrisk och individrisk hamnar
en bit under acceptabel risk kan riskreducerande åtgärder inte anses skäligt utifrån
osäkerheterna.

6.2

Rekommenderade åtgärder

Inga riskreducerande åtgärder erfordras för att en ändring av detaljplan ska kunna ske.
Brandkonsulten AB:s bedömning är att tillfredsställande nivå erhålls för individ- och
samhällsrisk.
Trots att åtgärder inte erfordras för att nå en acceptabel risknivå rekommenderas att
nedanstående förutsättningar som finns inarbetade i planförslaget bibehålls.
•

•

Att utformningen med trapphus (utrymningsvägar) med utgång till bostadsgården
bibehålls för byggnaden närmast järnvägen. Detta möjliggör en säkrare utrymning
vid en eventuell olycka eftersom huskroppen då utgör en skyddsbarriär vid
utrymning.
Att utformningen med utgång från parkeringsanläggningen bort från spårområdet
bibehålls. Detta möjliggör en säkrare utrymning vid en eventuell olycka.

Vidare rekommenderar Brandkonsulten AB att friskluftsintag placeras med hänsyn
tagen till riskerna på stambanan, högt upp i byggnaden och inte i fasaden som vetter mot
järnvägsspåren.
Detta är dock endast rekommendationer och utifrån analysen kan det inte påvisas att
riskreducerande åtgärder krävs för acceptabel risknivå.

7

Slutsatser

Utifrån de förutsättningar som erhållits och som nyttjats för beräkningar i analysen bedöms risknivån acceptabel för det nya planområdet. Inga riskreducerande åtgärder erfordras för att en ändring av detaljplan ska kunna ske. Brandkonsulten AB:s bedömning
är att tillfredsställande nivå erhålls för individ- och samhällsrisk samt att resultatet kan
ses som konservativt.
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Appendix A

Beräkning av frekvens för olycka på stambanan

Beräkning av frekvens för olycka med farligt gods förbi Stuvsta har gjorts med VTImodellen (SRV, 1996a). Beräkningen genomförs i två steg. I det första steget skattas
frekvensen för olycka, urspårning och kollision med annat järnvägsfordon. I det andra
steget skattas sannolikheten för uppkomst av hål med olika storlekar (givet en olycka)
och därmed olika utsläppsflöden.
Utifrån tid för utsläpp eller begränsning i mängd kan sedan det totala utsläppet uppskattas.

A.1

Frekvensberäkning

Nedanstående indata har nyttjats för beräkningen och kommentar till respektive antagande finns i nedanstående avsnitt.

Tabell A1. Sammanställning av indata som använts för att beräkna olycksfrekvensen enligt VTImodellen (SRV, 1996a)

Beskrivning
Avsnittets längd
Tågens medelstorlek uttryckt i antal vagnaxlar,
fagovagnar
Tågens medelstorlek uttryckt i antal vagnaxlar,
alla vagnar
Urspårningstal, boggievagnar
Urspårningstal, normalgodsvagnar
Urspårningstal, ej spårfel, boggievagnar
Urspårningstal, ej spårfel, normalgodsvagnar
Förväntat antal kollisioner tåg-tåg/vut, per
tågkm
Förväntat antal kollisoner med tungt
vägfordon, per plankorsning
Antal plankorsningar med bommar
Antal plankorsningar med ljud och ljus
Antal plankorsningar utan skydd
Antal tåg med farligt gods per år

Beteckning
S
TAF
TAV
Utif
Utig
UTOf
UTOg
FKT

Värde
0,5
3

st

96
8,00E-10
1,80E-09
4,00E-09
8,70E-09

st
x
x
x
x

6,00E-08

st

-

st
st
st
st
st

FKV (i)
PK1
PK2
PK3
AT

Storhet
km

Avsnittets längd har antagits till 0,5 km. Detta värde är konservativt antaget då det
verkliga järnvägsavsnittet som passerar utanför berört planområde uppgår till ca 100 m.
Om 0,5 km används kan tåg som spårar ur något innan och något efter planområdet
också komma att påverka byggnaderna inom planområdet vilket är önskvärt när
bedömning av risken i slutänden ska göras.
Varje vagn antas i medeltal bestå av 3 vagnaxlar.

Urspårningstalen är tabellvärden utifrån spårförutsättningar och olika typer av fel.
Stambanan har betongslipers vilket använda värden utgår från. I använda värden är alla
olika typer av fel inkluderade.
Då antalet försändelser med farligt gods är känt har nedanstående formler använts för
beräkning av frekvens för urspårning och kollision med annat järnvägsfordon. Då antal
tåg med farligt gods är konfidentiella uppgifter som inte kan redovisas i tabellform eller
liknande redovisas här endast vilken formel som använts. Resultatet på frekvens för
urspårning och kollision kan således inte heller redovisas. För uppgifter kring detta kan
rapportförfattare kontaktas.
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Tåg, vagnuttagning och växlingsrörelse med övervägande antal vagnar utan farligt
gods:
Urspårning F(1) =AT x S x (TAF x 2,5 x (UTif+UTOf)+(UTig+UTOg) x 2/ TAV) =
AT*0,5*(3*2,5*(8,00E-10+4,00E-09)+(1,80E-09+8,70E-09)*2/96)
Kollision tåg-tåg F(2) = AT x S x FKT x 3/ TAV = AT*0,5*6,00E-08*3/96

Med insatta värden enligt tabellen ovan erhålls frekvens för urspårning:
F(1) = -

Och frekvens för kollison:
F(2) = -

F(tot) = F(1) + F(2) = -

A.2

Sannolikheter för skadeutfall och konsekvenser

För att beräkna skadeutfallet givet en olycka ska den skattade olycksfrekvensen multipliceras med det sannolika skadeutfallet i form av skador på tanken. Skadorna har delats
in i tre olika storleksklasser; a=liten skada, b=medelstor skada, c=stor skada. Sannolikhet för respektive utfall återfinns i tabellen nedan. Tabellen är hämtad från SRV 1996,
Farligt gods, riskbedömning vid transport (SRV, 1996a).
Tabell A2. Utdrag från Farligt gods, riskbedömning vid transport, som redovisar sannolikheten för
olika skadefall.

Skadeföljder,
tunnväggig tank

a=liten skada

b=medelstor skada

c=stor skada

Tåg och fordonsfärd

0,25

0,04

0,01

Rangering

0,1

a=liten skada

0,01

b=medelstor skada

0,01

c=stor skada

Tåg och fordonsfärd

0,01

0,01

0,01

Rangering

0,01

0,01

0,01

Växling

Skadeföljder,
tjockväggig tank

Växling

0,25

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

För samtliga beräknade skadefall antas vagnen bestå av en tjockväggig tank. Sannolikheten för ett skadefall med BLEVE är dock satt lägre till 0,001.

För utsläpp av brandfarlig gas och vätska har sannolikheten för antändning av ett utsläpp antagits till 0,5 (för BLEVE är sannolikheten för antändning inräknad i sannolikheten för skadefallet). Då inga uppgifter kring antändning vid ett utsläpp funnits att tillgå
har det antagits att antändning sker varannan gång vid ett utsläpp. Detta bedöms vara
ett konservativt värde och används för att hantera osäkerheter i indatan.
Vid olyckor med giftig gas har sannolikheten för vindriktning mot det berörda planområdet beaktats. I en studie utförd av SMHI för Haningeterrassen (SMHI, 2012), finns en
vindros från Tullinge mätstation (2002-2011) presenterad. Utifrån vindrosen från
Tullinge mätstation har sannolikheten för en vindriktning som påverkar undersökt område bedömts till ca 35 % (se figur nedan). Aktuellt planområde har därmed antagits ha
samma vindriktningsförhållanden som Tullinge mätstation, vilket bedöms som rimligt.
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Figur A1: Vindros för Tullinge mätstation 2002-2011 (SMHI, 2012), skuggad markering redovisar
vindriktningar som beaktats i analysen.
Tabell A3. Beräknade olycksfrekvenser för dimensionerande skadefall som kan påverka det berörda
planområdet.

Total
olycksfrekvens
med utsläpp
Litet
0,01
0,5
Brandfarlig
0,36
Mellan
0,01
0,5
vätska
Stort
0,01
0,5
Litet
0,01
0,5
Mellan
0,01
0,5
Brandfarlig
0,09
gas
Stort
0,01
0,5
BLEVE
0,001
Litet
0,01
0,35
Giftig gas
0,04
Mellan
0,01
0,35
Stort
0,01
0,35
Övrigt
0,58
Vad som ingår under posten ”övrigt” och varför inte dessa tas med i analysen finns
beskrivet i tabell 2 i avsnitt 4.2 ”fördjupad värdering av risker”.
Typ av
farligt
gods

Sannolikhet Sannolikhet Sannolikhet
Andel Skadefall
för
västlig
för
skadefall* vindriktning antändning*
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Appendix B

Analys av konsekvenser vid olycka med brandfarlig vätska på stambanan

Följande beräkningar syftar till att utreda vilka infallande strålningsnivåer vid en pölbrand från järnvägstransport med brandfarlig vätska som läckt ut.

B.1

Beräkning av infallande strålning

Att beräkna infallande strålning från en yta mot en punkt med givet avstånd består i
huvudsak av två moment. Det första är att bestämma hur stor den emitterade effekten
är. Det andra momentet är att bestämma hur stor del av den emitterade effekten som
träffar målet, dvs beräkning av den s k synfaktorn (Φ).
Emitterad effekt

För bestämning av hur stor utstrålningsintensitet en brand har, kan dels empiriskt framtagna ekvationer användas, dels data från genomförda fullskaleförsök.
Genomförda fullskaleförsök (SFPE, 1989) visar att vissa ekvationer som kan användas
för att beräkna emitterad effekt för stora pölbränder ger högre strålningsnivåer jämfört
med nämnda fullskaleförsök. Förklaringen till det kan vara att det i ekvationerna antas
att fullständig förbränning av bränslet sker, vilket sällan är fallet med fritt brinnande
bränslen. Förbränningen i en stor pölbrand sker med underskott av syre, vilket ger ett
ansenligt inslag av sot som fångar upp en betydande del av den emitterade effekten och
minskar temperaturen i flamzonen. Lägre temperatur ger lägre emitterad effekt. Mindre
pölbränder har en bättre förbränning då luftens syre når större delen av bränslet. Det
medför att mindre pölbränder i vissa fall har högre emitterad effekt, genom bl a ökad
temperatur i flamzonen, än stora bränder.

En pöl med en diameter av ca 11 m emitterar ca 60 kW/m2 enligt de genomförda fullskaleförsöken. Fullskaleförsök visar på att en pöl med diameter mellan 1-3 m emitterar
mellan 85-130 kW/m2.

Det dimensionerande värdet som använts vid beräkningarna är 60 kW/m2. Detta motsvarar en genomsnittlig flamtemperatur på ca 835 °C.

Den emitterade effekten blir förhållandevis liten på grund av att en mindre brand har en
mindre synfaktor. Ytterligare studier av mindre bränder bedöms inte nödvändiga i det
här fallet tack vare den begränsade infallande strålningsnivån.

Dimensionerande utsläpp

Utsläpp i händelse av en olycka vid transport av brandfarlig vätska på järnväg är antagen
att ske representerat av tre dimensionerande händelser:
1.

2.

3.

Litet utsläpp: 0,1 kg/s, totalt utsläppt mängd: 180 kg (0,3 m3)

Mellan utsläpp: 1,1 kg/s, totalt utsläppt mängd: 1986 kg (3 m3)

Stort utsläpp: 19,3 kg/s, totalt utsläppt mängd: 34 800 kg (50 m3)

Värden på dimensionerande scenarier är valda i enlighet med värden för ”Bensin” i Farligt gods, Handbok för riskbedömning av transporter med farligt gods på väg eller järnväg.
(SRV, 1996a)

Vid utsläpp och efterföljande brand är utsläppshastighet och utsläppsmängd inte direkt
avgörande för det maximala skadeområdet utan storleken på den brinnande pölen är det
som primärt påverkar både beräknad flamhöjd och infallande strålning från branden. Ett
större utsläpp ger normalt en större pöl, men i varje enskilt fall måste de yttre förutsättningarna för ett utsläpps utbredning beaktas (naturliga invallningar, marklutning,
underlag etc).
Inom det undersökta skadeområdet (sträckan framför det undersökta området) så begränsas ett utsläpp av perrongen i öster, vegetation, samt bullerplank.
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Brandkonsulten AB har gjort följande bedömning av maximal pöl för respektive utsläppsfall:
1.

Litet utsläpp:

10 m2

3.

Stort utsläpp:

500 m2

2.

Mellanutsläpp:

100 m2

För litet och mellanutsläpp motsvarar detta ett utsläpp med ett genomsnittligt pöldjup
om 0,03 m (utan hänsyn till att vätska tränger ner i marken).

För ett stort utsläpp antas pölen i första hand begränsas av de invallande förutsättningarna och det faktum att vätskan sprider sig dåligt i spårbädden. En pölstorlek om 500 m2
antas vara representativt för detta scenario, vilket motsvarar att mer än hela vagnen
brinner. Detta motsvarar exempelvis en brand på 10 x 50 m eller en cirkulär pöl med 25
m diameter.
Beräkning av flamhöjd

För att bestämma hur stor en flamma från en pölbrand blir finns olika empiriskt framtagna ekvationer att tillgå. I denna rapport har en ekvation av Thomas (1963) (SFPE,
1995) använts för beräkning av flamhöjder.
Thomas ekvation:

 m ′′ 
H f = 42 D 

 ρ gD 

0 , 61

där D är brandens diameter (m), m’’ är förbränningshastighet (kg/m2s), g är tyngdaccelerationen (m/s2) och ρ är luftens densitet (kg/m3).

Tabell B1. Beräknad flamhöjd vid pölbrand för litet, mellan- och stort utsläpp av brandfarlig vätska

Litet utsläpp

Flamhöjd
Synfaktor

Areapöl = 10 m2
3,6 m

Mellanutsläpp

Areapöl = 100 m2
11 m

Stort utsläpp

Areapöl = 500 m2
25 m

Med hjälp av beräknad flamhöjd och pölens utbredning approximeras i det här fallet
flamman, dvs den emitterande kroppen, med en rektangel. Pölens diameter utgör rektangelns bas och flammans höjd utgör rektangelns höjd.
Enligt ekvationer i The SFPE Handbook (SFPE, 1995) har synfaktorer (Φ) beräknats för
en cirkulär pölbrand med varierande areor av 10, 100 och 500 m² på avstånden 10, 20,
25, 30, 40 och 50 m.
Synfaktorer (Φ) för antagna pölstorlekar

Tabell B2. Beräknad högsta synfaktor (flammans mitt) på olika avstånd vid pölbrand för litet,
mellan- och stort utsläpp av brandfarlig vätska

Litet utsläpp
Avstånd [m]
10
20
25
30
40
50

Areapöl = 10m2
0,093
0,026
0,017
0,012
0,007
0,004
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Mellanutsläpp
Areapöl = 100m2
0,405
0,158
0,108
0,079
0,046
0,030

Stort utsläpp
Areapöl = 500m2
0,723
0,416
0,317
0,246
0,157
0,107
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B.2

Dimensionerande skada brandfarlig vätska

För det dimensionerande skadeutfallet beaktas endast påverkan på personer som befinner sig inomhus (alternativt på terrass/uteplats/balkong som tillhör byggnaden) inom
det undersökta planområdet, dvs Mjölner 4 mfl.

Gränsvärde för personskada är antaget till 15 kW/m2, då detta är accepterat gränsvärde
för skydd mot brandspridning mellan byggnader i BBRAD (Boverket, 2001 resp 2012).
Över 15 kW/m2 finns en risk att antändning av material kan ske med pilotlåga. Strålningsnivån är då också så hög att det inte går att utrymma förbi ett område som utsätts
för denna strålning.
Personer som vistas i en byggnad som utsätts för mer än 15 kW/m2 där man inte har
möjlighet att själv utrymma (ex sovande, vårdverksamhet etc) eller där man inte har
möjlighet att utrymma bort från strålningskällan antas förolyckas.

B.3

Resultat

Den infallande strålningsintensiteten mot en punkt beräknas med följande ekvation
(FOA, 1995):
I = E ⋅Φ

där E är den emitterade effekten (kW/m2) och Φ är synfaktorn.

Infallande strålning mot fasaden har beräknats vid en punkt vinkelrätt mot flammans
centrum, dvs på höjden hflamma/2. Infallande strålningsnivåer som överstiger 15 kW/m2
har markerats i röd text.
Tabell B3. Beräknad infallande strålning på olika avstånd från stambanan vid pölbrand för litet,
mellan- och stort utsläpp av brandfarlig vätska

Litet utsläpp
Avstånd [m]
10
20
25
30
40
50

Areapöl = 10m2

5,29 kW/m2

Mellanutsläpp

Stort utsläpp

Areapöl = 100m2

Areapöl = 500m2

9,4 kW/m2

34,5 kW/m2

1,57 kW/m2

24,2* kW/m2

1,02 kW/m2

6,49 kW/m2

0,41 kW/m2

2,76 kW/m2

0,71 kW/m2
0,26 kW/m2

60,1 kW/m2
26,3 kW/m2

4,70 kW/m2

20,4** kW/m2

1,81 kW/m2

8,88 kW/m2

13,0 kW/m2

*Avstånd till gränsvärdet 15 kW/m2 är ca 15 m för ett mellanutsläpp
** Avstånd till gränsvärdet 15 kW/m2 är ca 37 m för ett stort utsläpp

B.4

Slutsats och diskussion

Vid mellan- och litet utsläpp bedöms konsekvenserna inom det undersökta området
vara 0.

Vid ett stort utsläpp kommer byggnader mellan 30 och 40 m från spårområdet att påverkas av strålningsnivåer som gör att antändning kan ske inom byggnaden och att personer kan förolyckas. Det innebär att endast byggnaden närmast spårområdet inom
planområdet kan påverkas av strålningsnivåer som uppgår till gränsvärdet. Förutom att
avståndet för den andra byggnaden överskrider 40 m till spårområdet så utgör också
byggnaden närmast spårområdet en fysisk barriär.
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Bedömd samhällsrisk är att en olycka med ett stort utsläpp ger upphov till 4 döda i
byggnaden vid händelsen ”Stort utsläpp” (inga döda utomhus). Ingen som befinner sig
utomhus bedöms omkomma med hänsyn till att de bedöms hinna bege sig bort från
olycksplatsen innan strålningsinensiteten uppgått till dödliga nivåer. Antalet döda
bedöms vara konservativt antaget. I övriga skadefall antas inte en olycka ge upphov till
omkomna med hänsyn till brand i brandfarlig vätska.

Beräkningarna har gjorts med ett antal konservativa antaganden:
- Spontan antändning av fasta material sker vid ca 33 kW/m2. Mellan 15 och 30 kW/m2
infallande strålning krävs normalt pilotlåga för att antändning ska kunna ske. En person i en byggnad antas dock inte utsättas för dessa strålningsnivåer
- Infallande strålning beräknades vid flammans centrum. Detta ger det största strålningsbidraget, men det antas att hela fasaden inom beräknad flamhöjd utsätts för
beräknad strålning.
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Appendix C

Analys av konsekvenser vid olycka med brandfarlig gas på stambanan

Beräkningar har genomförts i programmet gasol för att undersöka vilka konsekvenser
utsläpp av gasol som antänder har mot berörd byggnad.

Fyra scenarier med olika utsläppsstorlekar har antagits. Givet att läckaget antänder har
fyra scenarier utretts. Litet utsläpp, mellanstort utsläpp, stort utsläpp och BLEVE.

C.1

Utdata från Gasol (litet utsläpp)

INDATA

LAGRING:

Lagringstemperatur: 15,0 °C

Kondensationstryck: 6,29 bar
Lagringstryck: 7,00 bar

Gasolen är kondenserad.

UTSLÄPPSTYP: Hål i tank nära vätskeytan
Cd-värde: 0,83
TANKEN:

Form: cylindrisk
Diameter: 2,0 m
Längd: 8,0 m

Fyllnadsgrad: 80 %
HÅLETS STORLEK:

Hålets diameter: 4 mm

Hålets area: 0,00001 m²
Utsläppstid: 1500 s
OMGIVNING:

Vägg o dyl nära: Nej
Uppsamling: Nej

Tanken innehåller 10282,71 kg gasol
men utsläppt massa blir 144,09 kg

eftersom utsläppet varar 1500,00 s
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VÄDER

Lufttrycket är 760 mmHg

Temperaturen är 15 °C med en relativ luftfuktighet på 50 %

Det blåste 3 m/s på 2 m's höjd
Natt, mulet.

UTDATA FRÅN JETFLAMMA

Om utsläppet antänds direkt kommer det att resultera i en jetflamma

Jetflammans längd är 2,8 m

Avstånd från utsläppspunkten i jetriktningen till:
3:e gradens brännskador

3,8 m

2:a gradens brännskador

4,8 m

1:a gradens brännskador

5,8 m

Avstånd från utsläppspunkten vinkelrätt mot jetriktningen till:
3:e gradens brännskador

2,0 m

2:a gradens brännskador

3,0 m

1:a gradens brännskador

4,0 m

Spridning

KONTROLL AV INDATA
1: Utsläppshastighet:

0.10 kg/s

3: Utgångstryck:

5.83 bar

2: Utsläppstemperatur:

288.00 K

4: Utsläppsdiameter:

0.004 m

5: Vinkel till horisontellt:

0.00 deg

6: Höjd ovan mark:

1.00 m

7: Andel ånga vid utgången: 0.3349 kg/kg

Beräknade värden
Moment input

24.0 kgm/s2

Enthalpi input

Specific enthalpi

Max. Två-fas flöde

19.1 kJ/s

198.5 kJ/kg

I utgångs planet

Densitet
Tryck

Hastighet

Efter flashing :
Densitet

Temperatur
Hastighet

0.01 kg/s

30.874 kg/m3
5.8 bar

247.59 m/s

3.487 kg/m3
231.0 K

249.40 m/s
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C.2

Utdata från Gasol (mellanstort utsläpp)

INDATA
LAGRING:

Lagringstemperatur:

Kondensationstryck:
Lagringstryck:

15,0 °C

6,29 bar

7,00 bar

Gasolen är kondenserad.
UTSLÄPPSTYP: Hål i tank nära vätskeytan
Cd-värde: 0,83
TANKEN:
Form:

Diameter:

Längd:

cylindrisk

2,0 m

8,0 m

Fyllnadsgrad: 80 %
HÅLETS STORLEK:

Hålets diameter: 12 mm

Hålets area:

Utsläppstid:

OMGIVNING:

0,00011 m²
3600 s

Vägg o dyl. nära: Nej

Uppsamling:

Nej

Tanken innehåller 10282,71 kg gasol
men utsläppt massa blir 3112,28 kg
eftersom utsläppet varar 3600,00 s
VÄDER:

Lufttrycket är 760 mmHg

Temperaturen är 15 °C med en relativ luftfuktighet på 50 %

Det blåste 3 m/s på 2 m's höjd
Natt, mulet.
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UTDATA FRÅN JETFLAMMA

Om utsläppet antänds direkt kommer det att resultera i en jetflamma
Jetflammans längd är 8,5 m

Avstånd från utsläppspunkten i jetriktningen till:
3:e gradens brännskador

11,5 m

2:a gradens brännskador

12,5 m

1:a gradens brännskador

16,5 m

Avst. från utsläppspunkten vinkelrätt mot jetriktningen till:
3:e gradens brännskador

5,0 m

1:a gradens brännskador

11,0 m

2:a gradens brännskador

7,0 m

Spridning
KONTROLL AV INDATA
1: Utsläppshastighet:

0.86 kg/s

2: Utsläpps temperatur:

288.00 K

4: Utsläppsdiameter:

0.012 m

3: Utgångstryck:

5: Vinkel till horisontellt:
6: Höjd ovan mark:

5.83 bar

0.00 deg
1.00 m

7: Andel ånga vid utgången: 0.3349 kg/kg
Beräknade värden
Moment input

Enthalpi input

Specific enthalpi

Max. Två-fas flöde

215.6 kgm/s2

171.6 kJ/s

198.5 kJ/kg

0.05 kg/s

I utgångs planet:
Densitet

Tryck

Hastighet

30.874 kg/m3

5.8 bar

247.59 m/s
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C.3

Utdata från Gasol (Stort utsläpp)

INDATA
LAGRING:

Lagringstemperatur: 15,0 °C

Kondensationstryck: 6,29 bar
Lagringstryck: 7,00 bar

Gasolen är kondenserad.
UTSLÄPPSTYP: Hål i tank nära vätskeytan
Cd-värde: 0,83
TANKEN:

Form: cylindrisk
Diameter: 2,0 m
Längd: 8,0 m

Fyllnadsgrad: 80 %
HÅLETS STORLEK:

Hålets diameter: 43 mm

Hålets area:

Utsläppstid:
OMGIVNING:

Vägg o dyl nära :
Uppsamling:

0,00145 m²
926 s
Nej
Nej

Utsläppets varaktighet ändras till 926,31 s

eftersom massan i tanken endast är 10282,71 kg
VÄDER:

Lufttrycket är 760 mmHg

Temperaturen är 15 °C med en relativ luftfuktighet på 50 %

Det blåste 3 m/s på 2 m's höjd
Natt, mulet.
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UTDATA FRÅN JETFLAMMA

Om utsläppet antänds direkt kommer det att resultera i en jetflamma
Jetflammans längd är 30,3 m

Avstånd från utsläppspunkten i jetriktningen till:
3:e gradens brännskador

39,3 m

1:a gradens brännskador

58,3 m

2:a gradens brännskador

44,3 m

Avstånd från utsläppspunkten vinkelrätt mot jetriktningen till:
3:e gradens brännskador

17,0 m

1:a gradens brännskador

39,0 m

2:a gradens brännskador

24,0 m

Spridning

KONTROLL AV INDATA
1: Utsläppshastighet:

11.10 kg/s

3: Utgångstryck:

5.83 bar

2: Utsläpps temperatur:

288.00 K

4: Utsläppsdiameter:

0.043 m

6: Höjd ovan mark:

1.00 m

5: Vinkel till horisontellt:
7: Andel ånga vid utgången:
Beräknade värden
Moment input

Enthalpi input

C.4

0.00 deg
0.3349 kg/kg

2768.5 kgm/s2
2203.3 kJ/s

Utdata från Gasol (BLEVE)

INDATA
LAGRING:

Lagringstemperatur: 15,0 °C

Kondensationstryck: 6,29 bar
Lagringstryck:

7,00 bar

Gasolen är kondenserad.
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UTSLÄPPSTYP: Cd=
TANKEN:

Form: cylindrisk
Diameter:
Längd:

2,0 m
8,0 m

Fyllnadsgrad: 80 %
TANKDATA:

Tankens vikt tom: 2000 kg
Designtryck:

Bristningstryck:

7 bar

2901324 bar

VÄDER:

Lufttrycket är 760 mmHg

Temperaturen är 15 °C med en relativ luftfuktighet på 50 %

Det blåste 3 m/s på 2 m's höjd
Natt, mulet.

UTDATA FRÅN BLEVE

Utsläppt massa var 10282,7 kg

BLEVEN's diameter var 130,47 m
BLEVEN varar i 9,1 s

BLEVEN befinner sig 97,85 m över marken.

Avstånd till 3:e gradens brännskador är 105 m
Avstånd till 2:a gradens brännskador är 164 m
Avstånd till 1:a gradens brännskador är 285 m
Tanken delas i 2 delar.
Dessa flyger 891,2 m
Spridning

C.5

Dimensionerande och slutsats för brandfarlig gas

Skadeområdet för respektive scenario har antagits till det avstånd där 3:e gradens
brännskador uppkommer. Inom denna sträcka kan personer utomhus förväntas förolyckas. Detta då ett scenario med brandfarlig gas bedöms kunna ha ett snabbare förlopp
(tid till skadliga strålningsnivåer) jämfört med brandfarlig vätska.

Inne i byggnaderna har personer antagits förolyckas endast vid scenariot med BLEVE då
övriga scenarier inte kan förväntas påverka byggnadens konstruktion i sådan omfattning
att personer omkommer.
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För scenariot med stort utsläpp brandfarlig gas som antänder bedöms 4 personer som
befinner sig utomhus omkomma. För scenariot med BLEVE bedöms 50 personer omkomma vilket framförallt utgörs av personer inom byggander närmast spårområdet
samt personer utomhus. Vid bedömningen av antalet döda har hänsyn tagits till
persontäthet i området samt att en av byggnaderna utgörs av ett så kallat
trygghetsboende. Antalet döda bedöms vara konservativt antaget.
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Appendix D

Analys av konsekvenser vid olycka med giftig
gas på Stambanan

Beräkningar har genomförts i programmet spridning i luft, som är en del i RIB, för att
undersöka vilka konsekvenser utsläpp av giftig gas har mot berörd byggnad.

Tre scenarier med olika utsläppsstorlekar har antagits. Litet utsläpp, mellanstort utsläpp
och stort utsläpp. Värden på dimensionerande scenarier är valda i enlighet med värden
för ”ammoniak” i Farligt gods, Handbok för riskbedömning av transporter med farligt gods
på väg eller järnväg (SRV, 1996a).

Det har inte funnits någon statistik att tillgå vad gäller typ av giftig gas som transporteras förbi aktuellt planområde. Klor är en giftig gas som om den läcker ut vid en olycka
kan orsaka skador och dödsfall genom förgiftning, främst genom inandning och den har
därför använts som dimensionerande ämne.

Klor är irriterande redan vid låga halter. I tabellen framgår hur verkan av klor är vid
olika koncentrationer (FOA 1984).
Koncentration (mg/m3), Verkan av klor
10-20

Tydlig klorlukt märkbar. Sveda i ögon och näsa. Högsta halt som kan inandas i
en timma utan farlig verkan.

100

Omedelbara hostattacker.

50

300

3 000

Omedelbar irritation i svalget.

Kan medföra livshotande skador.

Livsfara redan efter några andetag.

Skadeområdet för respektive scenario har antagits till det avstånd där 300 mg/m3 uppnås.
INDATA STORT
Kemikalie

Klor
UN-nummer 1017
CAS-nummer 7782-50-5

Omgivning

Öppet landskap (ytråhet 0,03 m).

Konc inomhus

Ventilationsintagen är på 32 m höjd.
Byggnaderna har 0,5 luftväxlingar per timme.

Väder

Spridningen har beräknats för Vår, Dagsljus och Klart i Svealand.
Stabilitetsklass C - Svagt instabil och 708 W/m² solinstrålning.
Temperaturen är 10,0 °C, Vindhastigheten på 10 m höjd är 5,0 m/s
och vindriktningen är 180 grader.
Scenariot är skapat för 2013-05-15, 10:27.

Begränsningar

Koncentrationen beräknas för höjden 1,5 m.
Den yttre beräkningsgränsen går vid 300 mg/m³.
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SCENARIORESULTAT
Antagande

Utströmning av tryckkondenserad gas i vätskefas.
Ingen pöl bildas.
Den luftburna källstyrkan kommer från vätskeutströmningen från tank.

Beräkningar

Utsläppets källstyrka 9,4 kg/s (egendefinierad)
Utsläppets varaktighet 60 minuter (egendefinierad)

D.1

Resultat stort utsläpp giftig gas

9,4 kg/s
300 mg/m3 på 470 m.
3000 mg/m3 på 140 m.
Koncentration inomhus 0 mg/m3 över tiden.
INDATA MELLAN
Kemikalie

Klor
UN-nummer 1017
CAS-nummer 7782-50-5

Omgivning

Öppet landskap (ytråhet 0,03 m).

Konc inomhus

Ventilationsintagen är på 32 m höjd.
Byggnaderna har 0,5 luftväxlingar per timme.

Väder

Spridningen har beräknats för Vår, Dagsljus och Klart i Svealand.
Stabilitetsklass C - Svagt instabil och 708 W/m² solinstrålning.
Temperaturen är 10,0 °C, Vindhastigheten på 10 m höjd är 5,0 m/s
och vindriktningen är 180 grader.
Scenariot är skapat för 2013-05-15, 10:27.

Begränsningar

Koncentrationen beräknas för höjden 1,5 m.
Den yttre beräkningsgränsen går vid 300 mg/m³.

SCENARIORESULTAT
Antagande

Utströmning av tryckkondenserad gas i vätskefas.
Ingen pöl bildas.
Den luftburna källstyrkan kommer från vätskeutströmningen från tank.

Beräkningar

Utsläppets källstyrka 0,70 kg/s (egendefinierad)
Utsläppets varaktighet 60 minuter (egendefinierad)

D.2

Resultat mellanutsläpp giftig gas

0,7 kg/s
300 mg/m3 på 126 m.
3000 mg/m3 på 34 m.
Koncentration inomhus 0 mg/m3 över tiden.
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INDATA LITET
Kemikalie

Klor
UN-nummer 1017
CAS-nummer 7782-50-5

Omgivning

Öppet landskap (ytråhet 0,03 m).

Konc inomhus

Ventilationsintagen är på 32 m höjd.
Byggnaderna har 0,5 luftväxlingar per timme.

Väder

Spridningen har beräknats för Vår, Dagsljus och Klart i Svealand.
Stabilitetsklass C - Svagt instabil och 708 W/m² solinstrålning.
Temperaturen är 10,0 °C, Vindhastigheten på 10 m höjd är 5,0 m/s
och vindriktningen är 180 grader.
Scenariot är skapat för 2013-05-15, 10:27.

Begränsningar

Koncentrationen beräknas för höjden 1,5 m.
Den yttre beräkningsgränsen går vid 300 mg/m³.

SCENARIORESULTAT
Antagande

Utströmning av tryckkondenserad gas i vätskefas.
Ingen pöl bildas.
Den luftburna källstyrkan kommer från vätskeutströmningen från tank.

Beräkningar

Utsläppets källstyrka 0,100 kg/s (egendefinierad)
Utsläppets varaktighet 60 minuter (egendefinierad)

D.3

Resultat litet utsläpp giftig gas

0,1 kg/s
300 mg/m3 på 45 m.
3000 mg/m3 på <25 m.
Koncentration inomhus 0 mg/m3 över tiden.

D.4

Dimensionerande skada och slutsats för giftig gas

För utsläpp med giftig gas har endast en olycka som påverkar aktuellt planområde studerats. Det innebär en olycka där vindriktningen är på ett sådant sätt att planområdet
påverkas av giftig gas. Det innebär att endast personer som kan förväntas kunna infinna
sig i ”gasmolnet” förolyckas. För en olycka med giftig gas bedöms personer förolyckas
vid samtliga utsläppsstorlekar då skadeområdet blir större jämfört med exempelvis en
olycka med brandfarlig vätska eller brandfarlig gas.

Skadeområdet för respektive scenario har antagits till det avstånd 300 mg/m3 uppnås.
Inom denna sträcka kan personer utomhus förväntas förolyckas. Inne i byggnaderna har
personer också antagits kunna förolyckas, framförallt eftersom det förväntas kunna vara
sovande personer i byggnaderna.
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För ett litet utsläpp bedöms antal döda uppgå till 2 personer, vilket framförallt är personer som vistas utomhus. För ett mellanstort utsläpp förväntas 6 personer förolyckas.
För ett stort utsläpp förväntas 75 döda, då det blir ett stort område med giftig gas med
dödliga koncentrationer som förväntas påverka båda byggnaderna inom planområdet
samt omkringliggande villor. Vid bedömningen av antalet döda har hänsyn tagits till
persontäthet i området samt att en av byggnaderna utgörs av ett så kallat
trygghetsboende. Antalet döda bedöms vara konservativt antaget.
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