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Sammanfattning 

Inom planområdet Solhagaparken beläget i Vårby Haga i Huddinge planerar HUGE fastigheter 
att uppföra flerbostadshus samt att bygga närservicebutiker och ytterligare verksamheter och 
servicefunktioner i anslutning till parken och Masmotorget. 

Tyréns har fått i uppdrag att göra en utredning avseende olycksrisker och förutsättningar att 
etablera bostadshus på området. Riskutredningen utgör underlag till en eventuell 
detaljplaneändring. 

Då planerad bebyggelse ligger närmare farligt godsled, Botkyrkaleden, än 150 meter 
rekommenderar Länsstyrelserna i storstadslänen att en riskanalys tas fram för att avgöra om 
planerad bebyggelse är lämpligt utifrån ett olycksperspektiv. Denna rapport är ett steg för att 
visa om det ur riskperspektiv är möjligt att bygga bostäder på den aktuella lokaliseringen. 
Planerad bebyggelse är placerad på ett avstånd på 51-75 meter från Botkyrkaleden. 

Då markanvändningen har flyttas två zoner närmare leden för farligt gods, enligt Länsstyrelsens 
policy, har en kvantitativ analys utförts. Individ och samhällsriskberäkningar för området har 
analyserats vilket har bestämt nivån för de åtgärder som är erforderliga. 

Tyréns AB rekommenderar att följande åtgärder ska genomföras/beaktas vid utformning av 
området för planerad bebyggelse: 

1 Området inom 25 meter från Botkyrkaleden ska vara bebyggelsefritt område. 
 Området ska utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 
 Exempel på markanvändning som är tillåten är parkering eller odlingsytor. 

2 Fasad ska utföras i obrännbart material upp till 50 meter.   

3 Utgång (utrymningsväg) som vetter bort från Botkyrkaleden ska finnas för 
 samtliga byggnader. 

4 Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort från vägen, t.ex. på tak för 
 byggnader upp till 75 meter. 
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1 Inledning 

1.1 Uppdragsbeskrivning 

Inom planområdet Solhagaparken beläget i Vårby Haga i Huddinge planerar Huge Fastigheter 
att uppföra flerbostadshus samt att bygga närservicebutiker och ytterligare verksamheter och 
servicefunktioner i anslutning till parken och Masmotorget. 

Tyréns har fått i uppdrag att göra en utredning avseende olycksrisker och förutsättningar att 
etablera bostadshus på området. Riskutredningen utgör underlag till en eventuell 
detaljplaneändring. 

Då planerad bebyggelse ligger närmare farligt godsled än 150 meter rekommenderar 
Länsstyrelserna i storstadslänen att en riskanalys tas fram för att avgöra om planerad 
bebyggelse är lämpligt utifrån ett olycksperspektiv. Denna rapport är ett steg för att visa om det 
ur riskperspektiv är möjligt att bygga bostäder på den aktuella lokaliseringen. 

1.2 Mål och syfte 

Syftet med analysen är att göra en bedömning om planerad bebyggelse är lämplig med hänsyn 
till olycksrisker. Målet är att identifiera vilka olycksrisker som påverkar bebyggelsen och att ge 
förslag på hur fortsatt riskhänsyn bör tas för att möjliggöra planerad etablering.  

Analysen tas fram för att vara en del av underlaget till upprättande till detaljplan för aktuellt 
område.  

1.3 Omfattning 

Analysen avser olycksrisker som kan påverkan den föreslagna bebyggelsen. Vid utformning av 
en detaljplan är det betydelsefullt att visa riskhänsyn. Plan- och bygglagen (2010:900) utgår från 
att kommunerna i sina planer och beslut beaktar sådana risker för säkerhet som har samband 
med markanvändning och bebyggelseutveckling. Analysen är begränsad till transporter med 
farligt gods längs med Botkyrkaleden och andra eventuella riskobjekt i närområdet. 

Analysen omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, skred, 
luft- eller markföroreningar. 

1.4 Tillgängligt underlag 

Rapporten är upprättad med utgångspunkt från följande underlag: 

 Samrådsredogörelse Solhagaparken. 

 Situationsplan ”avstånd från DP-gräns till Botkyrkaleden”, 2014-12-05. 

 Trafikbullerutredning Solhaga, upprättad 2014-09-10 av Peter Malm, Tyréns AB. 

 Platsbesök, Tyréns AB, 2014-12-12. 

1.5 Metod 

Den inledande riskanalysen utgår från följande metodik: 

 Riskidentifiering. Vilka risker som kan påverka den nya bebyggelsen.  

 Avstånd till planerad bebyggelse relaterat till Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer. 

 Riskanalys och värdering, för att avgöra om åtgärder krävs. 

 Analys av möjliga och lämpliga riskreducerande åtgärder. 
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Materialet som ligger till grund för analysen inhämtas från myndigheter, kommun och eventuellt 
verksamheter inom området. 

2 Riskvärdering 

Värdering av risker har sin grund i hur riskerna upplevs. Som allmänna utgångspunkter för 
värdering av risk är följande fyra principer vägledande: 

 Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att 
reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

 Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den 
nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför. 

 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. 

Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan anses vara tolerabla, tolerabla med 
restriktioner eller oacceptabla. Figur 1 beskriver principen för riskvärdering. (Davidsson m fl, 
1997). 

 
Figur 1 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Davidsson m fl, 1997) 

Det är nödvändigt att skilja på två grupper av personer när kriterier för risktolerans diskuteras för 
människors liv och hälsa. Dessa är dels personer ur allmänheten, s.k. ”tredje man” och dels 
personer med anknytning till den analyserade riskkällan. 

Privatpersoner, människor i sina bostäder, människor på offentliga platser och exempelvis i 
affärer etc. är att betrakta som ”tredje man”. 

Denna indelning grundar sig i fördelningsprincipen, vilken innebär att enskilda grupper inte skall 
vara utsatta för oproportionerligt stora risker från en verksamhet i förhållande till de fördelar som 
verksamheten innebär för dem. 

För ”tredje man” innebär detta att risken från ett analysobjekt inte bör utgöra en betydande del 
av den totala risken som personer i denna grupp utsätts för eftersom ”tredje man” har mycket 
liten, eller ingen nytta av att utsättas för risken. 

Som antytts ovan bör omfattningen av de risker som påverkar analysobjektet även vara rimlig i 
förhållande till andra risker som vi människor utsätter oss för i samhället. I Tabell 1 följer en 
sammanställning av risknivåer avseende individuell risk att relatera toleranskriterierna till. 
Risknivåerna gäller en svensk medelperson. 
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är vidtagna
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Risk tolereras ej

Risk tolereras endast om riskreduktion
ej praktiskt genomförbart eller om 
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Tabell 1 Årlig genomsnittlig risk att omkomma på grund av olika orsaker i Sverige 

Dödsorsak Årlig individrisk 

Träffas av blixten och omkomma 7101  per år (1/10 000 000 per år, 0,00001 % per år) 

Omkomma på grund av brand 5104.1  per år (1/71 500 per år, 0,0014 % per år) 

Omkomma i arbetsolycka
1  5103.1  per år (1/77 000 per år, 0,0013 % per år) 

Omkomma i trafiken 5105  per år (1/20 400 per år, 0,005 % per år) 

Omkomma i hem- och fritidsolycksfall 4102.2  per år (1/4 550 per år, 0,022 % per år) 

Alla dödsorsaker sammantaget för 
personer 20-40 år gamla 

3101  per år (1/1 000 per år, 0,1 % per år) 

Alla dödsorsaker sammantaget för 
personer 60 år gamla 

2101  år-1 (1/100 per år, 1 % per år) 

1
avser de personer som arbetar heltid 

 

2.1    Riskvärderingskriterier  

I Sverige finns i dagsläget inget nationellt beslut om vilka riskvärderingskriterier som ska 
användas. År 2003 publicerade Länsstyrelsen i Stockholms län en rapport (Slettenmark 
O.,2003) där riskvärderingskriterierna som togs fram av Det Norske Veritas DNV (Davidsson m 
fl, 1997) föreslås. I Stockholms läns senaste remiss av riktlinjer avseende riskhänsyn vid 
planläggning av ny bebyggelse anges inga nya riskvärderingskriterier utan man hänvisar till 
riskvärderingskriterierna i ”Värdering av risk”(Stockholms länsstyrelse, 2012).  
 
Riskvärderingskriterierna omfattar två olika värderingsmått, dels individrisk och dels 
samhällsrisk. Individrisk är ett mått på risken för en person som befinner sig utomhus dygnet 
runt på en specifik plats, till exempel på ett visst avstånd från en transportled. Samhällsrisken är 
ett mått på risken för en population. Samhällsrisken inkluderar risker för alla personer som  
utsätts för en risk även om den bara sker vid enstaka tillfällen längs en 1 km lång sträcka.   
 
För individrisk föreslås följande kriterier av DNV:  

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

/år  

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

/år  
 
För samhällsrisk föreslås följande kriterier av DNV:  

 Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla:  
F=10

-4
 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.  

 Övre gräns där risker anses vara acceptabla:  
F=10

-6
 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.  

 
Toleranskriterierna för samhällsrisk som DNV har föreslagit för Sverige visas i Figur 2.  
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Figur 2 DNV föreslagna samhällsriskkriterier för Sverige. 

Området mellan den övre och undre gränsen kallas för ALARP-området. ALARP står för As 
Low As Reasonably Practicable och innebär att riskerna kan tolereras om alla rimliga åtgärder 
är vidtagna.  I analysen används de toleranskriterier för individrisk och samhällsrisk som DNV 
har föreslagit. Vidare används nationella råd och regionala riktlinjer enligt avsnitt 3 nedan.  

3 Förutsättningar 

3.1 Regionala och nationella riktlinjer avseende riskvärdering 

Länsstyrelserna i storstadsregionerna (Stockholm, Skåne och Västra Götaland, 2007) har 
gemensamt tagit fram Riskhantering i detaljplaneprocessen -Riskpolicy för markanvändning 
intill transportleder för farligt gods (Länsstyrelsen, 2006). Riskhanteringspolicyn rekommenderar 
att riskhanteringsprocessen beaktas inom 150 m avstånd från en farligt gods-led. 

Länsstyrelsen i Stockholm har även gett ut riktlinjer i form av rapporten Riskhänsyn vid ny 
bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2012) samt bensinstationer (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000) i rapporten 
redovisas följande: 

Vägar med transporter av farligt gods 

 25 m byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. 

 Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 m från vägkant bör undvikas. 

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

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

Bensinstationer 

 Ett minimiavstånd på 25 m bör hållas från bensinstation till kontor och liknande.  

 Ett minimiavstånd på 50 meter bör hållas till bostäder, daghem, ålderdomshem och 
sjukhus samt samlingsplatser där oskyddade människor uppehåller sig. 

 I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter från 
bensinstationen till bostäder, daghem, åldershem och sjukhus. 
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Länsstyrelsen arbetar för närvarande med en revidering av rapporten Riskhänsyn vid ny 
bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods (Länsstyrelsen i 
Stockholms län, 2012). Samma avstånd som ovan för vägar och järnvägar kvarstår i det förslag 
som varit på remiss. 

I rapporten tydliggörs Länsstyrelsens ställning gällande bebyggelsefri zon på 25 meter från 
transportled för farligt gods.  

 

Länsstyrelsens policy är att i första hand nyttja skyddsavstånd som säkerhetsåtgärd enligt figur 
3 samt att inte bebygga närmare än 25 meter från led för farligt gods. Frångås de 
rekommenderade skyddsavstånden behöver det på ett tillfredsställande sätt redovisas om 
andra skyddsåtgärder behövs. Generellt ska detaljeringsnivån på riskanalysen öka ju närmare 
leden för farligt gods som bebyggelsen hamnar enligt följande: 

 Om markanvändning rekommenderad för en zon närmare leden för farligt gods ska en 
översiktlig riskbedömning göras, dvs. en kvalitativ/semikvantitativ analys.  

 Om markanvändning rekommenderad för en zon flyttas två zoner närmare leden för 
farligt gods ska en kvantitativ analys göras.  

 

 

Figur 3 Länsstyrelsen i Stockholms läns rekommendationer gällande riskhanteringsavstånd och 
rekommenderad kvartersmark inom respektive zon för bebyggelse intill väg och järnväg  
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3.2 Området 

Solhagaparken ligger i Huddinge i angränsning till väg 259 Botkyrkaleden och väg E4/E20 
Södertäljevägen. Bostäderna planeras intill Botkyrkaleden, se figur 4.  

I närheten finns befintlig bebyggelse bestående av en blandning av bostäder, restauranger och 
parkområden.  

  
Figur 4 Översiktlig bild av området med planerad bebyggelse inom markerat område. Hämtad från 
Google Maps 2014-12-04 

3.3 Planerad bebyggelse 

Den planerade bebyggelsen är en etablering av flerbostadshus (ca 125 lägenheter) i 
Solhagaparken, inom planområdet Vårby Haga. Till höger om vägen i figur 5 finns befintliga hus 
och en restaurang, se figur 6.  

 
Figur 5 Områdesbild 
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Figur 6 Befintlig bebyggelse mellan Botkyrkaleden och ny bebyggelse 

Det är planerat att bygga bostäder i 6 våningar. Formen på byggnaden är likt en U-formad 
huskropp, se figur 8 nedan. Alla lägenheter kan nås från entréterrasserna som ska löpa runt 
husen, vilket ska fungera som kommunikationsytor och privata uteplatser framför varje 
lägenhet, se figur 8.  

Kommunikationsytorna kommer att byggas bort från Botkyrkaleden vilket illustreras i figur 9. 
Huvudsaklig entré till gårdarna är föreslagna att placeras i mitten av entréplanet. Fasaderna är 
planerade att byggas i trä. 

 
Figur 7 Kommunikationsytor och gårdsyta som vetter bort från Botkyrkaleden 
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Figur 8 Skiss över bostädernas typplan 

 
Figur 9. Situationsbild över den nya planerade bebyggelsen. Botkyrkaleden finns söder om 
planområdet vilken har markerats med blåa streck i bilden. 

3.4 E4/E20 

Väg E4/E20 angränsar norr om de planerade bostäderna på ett avstånd av cirka 260 meter. 
Vägen är av riksintresse för kommunikationer. Riksintresseklassificeringen innebär att de ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. 

Vägen har tre körfält i vardera riktningen med en hastighetsbegränsning på 90-100 km/h förbi 
området, se figur 10. Vägen är en primär transportled för farligt gods 
(samhällsbyggnadsförvaltningen, 2014-11-19) 
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Figur 10. Väg E4/E20. Fotots vy är i sydvästgående riktning. Bild hämtad från Google Maps 2014-
12-05 

Statistik över trafiken som finns tillgänglig från Trafikverket (Trafikverket, 2014) visar att omkring 
50260 fordon per dygn passerar området och andelen tung trafik 4700 mätt år 2013.  

Framtidsscenarion har studerats i en trafikbullerutredning för Solhagaparken (Tyréns, 2014) 
som påvisar en prognos att antalet fordon per dygn år 2030 för E4/E20 kommer att vara 
137 184 (vid den punkt som visade störst trafikflöde). Andelen tung trafik år 2030 är 9 %.  

3.5 Botkyrkaleden väg 259 

Botkyrkaleden, väg 259, angränsar söder om de planerade bostäderna. Vägen är av 
riksintresse för kommunikationer. Riksintresseklassificeringen innebär att de ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av anläggningen. 

Vägen har två körfält i vardera riktningen med en hastighetsbegränsning på 70 km/h förbi 
området, se figur 11. Vägräcke finns i mitten mellan de olika riktningskörfälten samt ett intill 
bullerplanket. Vägen är en primär transportled för farligt gods (samhällsbyggnadsförvaltningen, 
2014-11-19)

 
Figur 11. Botkyrkaleden med vy i västergående riktning. Fotot är taget från platsbesöket 2014-12-12  
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Förbi området går vägen i en kurva vilket troligen innebär att en avkörning i södergående 
riktning riskerar att åka mot bebyggelsen. Befintliga skyddsåtgärder är ett avåkningsskydd och 
ett bullerplank som går ner mot gräsytan. Bullerplanket är av brännbart material (trä) och 
sträcker sig hela vägen förbi planområdet. Gräsyta finns på båda sidor av bullerplanket. Cirka 
0,5 meter mot vägen och uppskattningsvis 2-5 meter mot bebyggelsen. Gräsytan på andra 
sidan vägen följs av en sluttning nedåt mot befintliga hus. Uppskattningsvis är höjdskillnaden 
cirka 3 meter från vägen ner till husen. Därefter kommer Varvsvägen, gräsyta och sedan de 
planerade bostäderna, se figur 13 nedan för en översiktlig bild av området.  

  
Figur 12 Information tillhörande området. Bilden till vänster är Botkyrkaleden i östergående 
riktning. Bilden i mitten är sluttningen från vägen ner till de befintliga husen. Bilden till höger är i 
östergående riktning och visar bullerplankets tjocklek samt material och vegetation intill. 

 
Figur 13 Översiktlig bild av området. Botkyrkaleden är betecknad som ”VÄG”, befintliga hus är 
betecknade som ”HUS” och ny planerad bebyggelse är betecknad som ”A”. 

Statistik över trafiken som finns tillgänglig från Trafikverket (Trafikverket, 2014) visar att omkring 
10260 fordon per dygn passerar området och andelen tung trafik är 1000 fordon per dygn mätt 
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år 2013. Framtidsscenarion har studerats i en trafikbullerutredning för Solhagaparken (Tyréns, 
2014) som påvisar en prognos att antalet fordon per dygn år 2030 kommer att vara 29 856 
Andelen tung trafik år 2030 är 9 %.  

3.6 Masmo Tunnelbana 

Intill de planerade bostäderna finns Masmo tunnelbana, se rödmarkerat i figur 14 nedan. Efter 
vattenstråket leder tunnelbanan ner under mark fram till Masmo tunnelbanestation. På detta 
stråk går endast tunnelbanan vilket enbart medför persontåg och ingen transport med farligt 
gods.  

 
Figur 14 Tunnelbanestationen Masmo är markerad med rött i bilden 

3.7 Prognos trafik 

Norr om planområdet planeras Masmolänken. Det är inte säkert att Masmolänken kommer 
påverka Botkyrkaledens flöde av farligt gods, då vägen inte är beslutad. 
(samhällsbyggnadsförvaltningen, 2014-11-19). 

Den planerade tvärförbindelsen Södertörnsleden finns även mellan E4/E20 vid Vårby med väg 
73 vid Jordbro. Det är dock i nuläget uppskjutet och byggstart skulle kunna ske någonstans 
kring år 2017-2019. (Huddinge Kommun, 2014). 

3.8 Övriga verksamheter 

Det finns omkringliggande bensinstationer i området. Den närmaste bensinstationen är OKQ8 
Norsborg vilken befinner sig cirka 650 meter ifrån den nya bebyggelsen. 
 
Inga farliga verksamheter, d.v.s. verksamheter som har klassats av Länsstyrelsen i Stockholms 
län enligt 2 kap 4§ Lagen om Skydd mot olyckor, har identifierats i närområdet av planen eller 
verksamheter som kräver tillstånd enligt lagen om brandfarlig vara utöver bensinstationen. 
(Södertörns brandförsvarsförbund). 
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4 Analys 

4.1 Inledande riskidentifiering 

De olika riskobjekten har inledningsvis utvärderats baserat på riktlinjerna från Länsstyrelsen i 
Stockholms län, redovisade i avsnitt 3.1. Avstånden från olika riskobjekt till planområdet är 
uppskattade från kartbilder och situationsplan (Situationsplan, 2014) 
 
Tabell 2 Inledande riskinventering för området  

Riskobjekt 

Rek. Avstånd enligt 
Läns-styrelsens 
riktlinjer 

Aktuellt 
avstånd till 
närmaste 
planerade 
bostäder och 
kontor 

Omfattning av 
transport med 
farligt gods Fortsatt utredning? 

E4/E20 
 
 

75 m bostäder 
40 m kontor 
25 m bebyggelsefritt 

Till närmaste 
fasad cirka 260 
meter  

Primärled  
 

Nej, det rekommenderade 
avståndet upprätthålls och 
ligger därmed inom det 
rekommenderade 
avståndet. 

Botkyrkaleden 75 m bostäder 
40 m kontor 
25 m bebyggelsefritt 

Till närmaste 
fasad cirka 51 
meter 

Primärled  
 

Ja 

Masmo 
tunnelbana 

25 m bebyggelsefritt > 100 meter 
mätt där 
tunnelbanan är 
ovan mark 

 Nej, det rekommenderade 
avståndet upprätthålls och 
ligger därmed inom det 
rekommenderade 
avståndet. 

Bensinstation, 
OKQ8 

100 m Ca 650 m  Nej, det rekommenderade 
avståndet upprätthålls och 
ligger därmed inom det 
rekommenderade 
avståndet. 

De planerade bostäderna bedöms vara placerade så pass nära farligt godsled (Botkyrkaleden) 
att fortsatt utredning behövs. Markanvändningen flyttas två zoner vilket innebär att en kvantitativ 
analys ska göras.  
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4.2 Botkyrkaleden 

Botkyrkaleden är en primär farligt godsled. Beräkningar utförs utifrån vad som transporteras på 
vägen och hur mycket, detta utförs med en fördelning av de olika ADR-klasserna. Då data 
saknas för Botkyrkaleden utförs beräkningarna på fördelningen inom riket och medelvärdet för 
E4/E20.  
 
Ett nationellt snitt över fördelningen av de olika klasser av gods som transporteras på väg 
redovisas i Tabell 3.  Statistiken är hämtad från SIKA, Statens institut för 
kommunikationsanalys, numera ersatt av Trafikanalys (SIKA, 2014).  

Tabell 3 Antagen fördelning mellan farligt gods transporter 

ADR-klass Kategori ämnen Fördelning för riket 

1 Explosiva ämnen och föremål 0,9% 

2 Gaser, brandfarlig 12% 

3 Brandfarliga vätskor 76,9% 

4 Brandfarliga fasta ämnen 0,9% 

5 
Oxiderande ämnen och organiska 
peroxider 1,2 % 

6 Giftiga ämnen 0,6% 

7 Radioaktiva ämnen 0,1% 

8 Frätande ämnen 7,2% 

9 

 Övriga farliga ämnen och föremål 

0,3 % 
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Transporterad mängd på E4/E20 redovisas i Tabell 4 (Räddningsverket 2006). 
 
Tabell 4 Fördelning mellan farligt gods transporter (Räddningsverket 2006) 

ADR-
klass Kategori ämnen 

Antal ton per 
September Fördelning % 

Medelvärde för 
fördelning 

1 
Explosiva ämnen och 
föremål 0-70 0-0,05 0,03% 

2.1 Gaser, brandfarlig 0-1800 0-1,4 0,84% 

2.2 
Icke brandfarliga, icke 
giftiga gaser 0-4400 0-3,4 2,05% 

2.3 Giftiga gaser 0-25 0-0,02 0,01% 

3 Brandfarliga vätskor 82500-99000 75,7-98,5 84,63% 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen 0-270 0-0,2 0,13% 

4.2 Självantändande ämnen 40-80 0,05-0,06 0,06% 

4.3 

Ämnen som utvecklar 
brandfarlig gas vid kontakt 
med vatten 260-340 0,3-0,4 0,28% 

5.1 Oxiderande ämnen 0-490 0-0,4 0,23% 

5.2 Organiska peroxider - 0 
 

0,00% 

6.1 Giftiga ämnen 340-430 0,3-0,4 0,36% 

6.2 Smittförande ämnen 570-710 0,5-0,7 0,60% 

7 Radioaktiva ämnen 1-49 0-0,04 0,02% 

8 Frätande ämnen 0-11,600 0-8,9 5,41% 

9 
Övriga farliga ämnen och 
föremål 0-11,500 0-8,8 

 
5,36% 

 

Andelen tung trafik förväntas vara omkring 9 %, vilket ger 925 för år 2013 och 2690 år 2030. 0,5 
% av dessa 925 respektive 2690 transporterna antas vara farligt gods, dvs. 5 respektive 14 
transporter farligt gods per dag (SIKA, 2014). 
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5 Beräkningar 

Nedan presenteras de beräkningar som har utförts avseende individ- och samhällsrisk. 
Detaljerade beräkningar, justeringar och antaganden finns presenterade i Bilaga 1. 

5.1 Beräkning av individrisk för Botkyrkaleden 

För att uppskatta risknivån för transporterna med farligt gods inom området har individrisken 
beräknats. På MSB finns kartor över fördelningen av farligt gods som transporteras på Sveriges 
vägar. Det är dock svårt att urskilja Botkyrkaleden varav fördelningen av farligt gods är hämtad 
utifrån ett nationellt snitt och för E4/E20.  

För mer information om beräkningarna och antaganden se Bilaga 1.  

I diagrammen nedan framgår att risken för att omkomma för en enskild individ som vistas 
dygnet runt, året runt, vid närmaste fasaden på fastigheten som befinner sig 51 meter från 
vägen är inom det så kallade ALARP-området. Detta innebär att alla rimliga riskreducerande 
åtgärder skall införas för att få acceptabla risknivåer och visa på god planering.  
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5.2 Beräkning av samhällsrisk för Botkyrkaleden 

En beräkning av samhällsrisken inom området har utförts.  
Samhällsrisken för området är beräknat för ett område av 1 km

2
 längs med  

Botkyrkaleden. Data från individrisk har använts för att beräkna samhällsrisken förfördelningen 
E4/E20 år 2030. För att kunna beräkna samhällsrisk behövs ett mått för hur stort antal personer 
som befinner sig i området, se beräkningar i Bilaga 1. Enligt statistik från SCB (centralbyrån, 
2014) var befolkningstätheten ca 783 invånare/km

2
 2013 i Huddinge.  Detta resulterar i ett 

invånarantal på ca 970 invånare/km
2
 år 2030 (vid ett antagande att befolkningen ökar linjärt) 

vilket används som bakgrundspopulation vid beräkning för samhällsrisken. 
 

 
 
 
Resultatet visar att samhällsrisken är inom den nivå då riskreducerande åtgärder bör vidtas om 
de är i proportion med den riskreducerande effekten. Scenarion kopplade till RID klass 2, 
giftmoln, är det som bidrar till att samhällsrisken överstiger ALARP området. Den andra 
bidragande faktorn som medför att området är inom ALARP är till följd av en fördröjd pölbrand. 

5.3 Osäkerheter 

Fördelning av farligt gods har data baserats först på en fördelning för riket. Dock är detta ett 
konservativt värde då fordonstrafiken är högre i genomsnitt än enbart på Botkyrkaleden vilket 
bör innebära att en mindre mängd transport av farligt gods går på Botkyrkaleden. I det andra 
fallet för Botkyrkaleden har antalet transporter uppskattats baserat på information om andel 
transporter av farligt gods som går på E4/E20. Detta värde är troligen överskattat för aktuell 
vägsträcka. Det är inte troligt att en lika stor andel farligt gods går på Botkyrkaleden som på 
E4/E20 då den inte i lika stor utsträckning används för genomfartstrafik. 

Antalet fordon som förväntas finnas på Botkyrkaleden år 2030 är beräknat utifrån en linjär 
ökning från år 2001-2013. Detta är ett antagande utifrån den information som finns tillgänglig. 
Genom att bygga prognosen på mer än 10 års statistik minskar osäkerheten i prognosen. Dock 
förutsätter den att befolkningsökningen kan prognosticeras enligt en linjär fördelning.  
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Beräkningsmodellen för att räkna fram individrisken utomhus på olika avstånd, liksom andra 
modeller, är en förenkling av verkligheten. Beräkningsmodellen är uppbyggd av underliggande 
modeller kring olycksfrekvenser och konsekvenser från skadehändelser. Genom att basera 
resultatet på beräkningar med 10000 stycken iterationer, körningar av modellen, fångas dock 
bredden i utfallen upp och man kan lindra faktumet att det i grund och botten är förenklingar. 
 
Samhällsriskberäkningarna bygger på grova antaganden om befolkningstäthet etc.  
Bedömningen är att de värden som använts är konservativa och skapar en robusthet i  
Beräkningarna då samhällsrisken är beräknad för ett område av 1 km

2
. Runtomkring finns 

bebyggelse men en större del av ytan utgörs av obebyggd mark i form av skog, Fittjaviken samt 
gator och öppna ytor. Detta medför att beräkningarna för 1 km

2
 ger ett konservativt värde då 

personantalet beräknas invånare/km
2
.  

6 Diskussion 

De analyserade riskerna utgörs av utsläpp av farligt gods. Farligt gods består av flera olika 
ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. De huvudsakliga riskkällorna vid 
transport av farligt gods utgörs av dem som kan leda till en eller flera av följande tre 
konsekvenser; brand, explosion och utsläpp av giftiga eller frätande kemikalier.  

Principiellt kan en indelning ske i massexplosiva ämnen, giftiga kondenserade gaser, 
brandfarliga kondenserade gaser, giftiga vätskor, brandfarliga vätskor och frätande vätskor. 
Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor. Skadeverkan är en blandning av strålnings- 
och tryckskador. Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. Vid utströmning 
kommer en del av vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen ger upphov till ett 
gasmoln som driver i väg med vinden.  

Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans 
flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Brand och explosion kan uppstå sekundärt 
efter ett utsläpp av brandfarlig gas eller vätska. Om direkt antändning sker vid utsläppskällan 
uppstår en jetflamma. Antänds en vätskepöl uppstår en pölbrand. Vid utströmning av brandfarlig 
gas används ofta termerna UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) och BLEVE (Boiling 
Liquid Expanding Vapor Explosion). UVCE inträffar om ett gasmoln antänds på ett längre 
avstånd från utsläppskällan och BLEVE är ett resultat av att en värmepåverkad kokande vätska 
(tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en bristande tank och exploderar med stor 
kraft.  

Den största identifierade risken i området är på grund av transporter av brandfarlig vätska 
(ADR-klass 3), frätande ämnen (ADR-klass 8) och övriga farliga ämnen och föremål (ADR-klass 
9). Ovanstående konsekvenser kan härledas till farligt gods i ADR-klass 1, 2, 3, 6 och 8. 
Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4, oxiderande ämnen och organiska peroxider i ADR-
klass 5, radioaktiva ämnen i ADR klass 7 och övriga ämnens i klass 9 utgör normalt ingen fara 
för omgivningen då konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet.  

Frätande ämnen är inte brandfarliga, utan kan skada levande vävnad, miljö eller utrustning. Det 
kan till exempel vara innehåll av Natriumhypoklorit vilket orsakar allvarliga skador på hud och 
ögon, utvecklar giftig gas vid kontakt med syra och är giftig för vattenlevande organismer.  

Vätskor som strömmar ut i samband med en olycka breder ut sig på marken och bildar 
vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Antänds 
vätskan bildas en pölbrand. Strålningen från branden kan skada människor i omgivningen, vilka 
i värsta fall även kan omkomma. Byggnader i närheten av branden kan även antändas och 
börja brinna. Vanliga konsekvensavstånd är att en pölbrand kan få påverkan inom 25-30 meter 
från vägkant, men så långa avstånd som upp till 50 meter från vägkant är möjligt om pölen kan 
rinna i riktning mot bebyggelsen (Länsstyrelsen i Skåne Län, 2007).  
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Strålningsnivån på byggnaden från en eventuell pölbrand beror bland annat av hur ett utsläpp 
med brandfarlig vätska kommer att sprida sig i det aktuella området där olyckan sker. En trolig 
utbredning är en pöl som ansamlas på vägen, pga avkörningsskydd och bullerplank, vilket 
möjligtvis sedan skulle kunna rinna ner mot området. Då det finns ett avkörningsskydd från 
vägen förväntas inte en tankbil komma närmare bebyggelsen utan stanna intill bullerplanket. 

Stockholms brandförsvar, numera Storstockholms brandförsvar, har utfört försök för att 
undersöka utbredning av ett utsläpp från en tankbil på asfalt. I försöken uppskattades pölarean 
bli cirka 300-350 m

2
 för ett flöde på cirka 12,5 kg/s och ett utsläpp på 10 m

3
 (Stockholms 

brandförsvar, 1998). En pöl i ungefär samma storleksordning bedöms kunna bildas i området 
vid en olycka. Antagandet görs att vid tankbilsolycka kan cirka 25 m

3
 komma ut. Vegetationen 

samt bullerplanket kommer till viss del att hjälpa till att begränsa utsläppet. Bullerplanket ger ett 
visst skydd mot frätande vätskor, utbredning av en pöl med flytande farligt gods och ett 
eventuellt skydd mot tryckvåg och splitter. Den medför även ett skydd mot strålning från en 
brand då bullerplanket uppskattas vara cirka 2 meter högt. Däremot finns en risk, pga. dess 
brännbara yta, att den själv börjar brinna. Vid en större brand i en tankbil med bensin kan 
flamhöjden sträcka sig upp till 15 meter. Vägen befinner sig på en högre höjdskillnad gentemot 
bebyggelsen, uppskattat cirka 3 meter. Då bullerplanket är cirka 2 meter innebär det att 
strålningen från en brand kommer påverka byggnadernas lägre våningsplan mindre än de som 
befinner sig i samma höjd som vägen. Dock förväntas inte höjdskillnaden eller bullerplanket 
medföra att strålningen från en brand kan uteslutas. 

7 Åtgärdsförslag 

Nedan presenteras åtgärdsförslag tillhörande de olika farligt gods klasserna.  Samt ett 
resonemang kring vilka åtgärder som bedöms lämpliga i detta fall.  

7.1 Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål 

Transporter med explosiva ämnen och föremål förekommer sällan på Botkyrkaleden. Lämpliga 
åtgärder mot skador från klass 1 är rasdämpande stomme och laminerade fönster. Dock är 
sannolikheten mycket låg och därmed bedöms det inte kostnadseffektivt att införa dessa 
åtgärder.   

7.2 Klass 2 - Brandfarliga och giftiga gaser 

Den tredje största risken på Botkyrkaleden utgörs av brännbar och giftig gas. Möjliga åtgärder 
är att placera utrymningsväg bort från Botkyrkaleden (i norrgående riktning). Byggnaden ska 
utföras med obrännbar fasad upp till 50 meter. Friskluftsintag till byggnaderna ska placeras bort 
från leden, t.ex. mot innergården eller på tak. En beräkning av individriskkurvan har utförts där 
konsekvensen för giftiga gaser reducerades till noll. Denna beräkning visade att det är av vikt 
att införa åtgärder gentemot giftiga gaser på detta avstånd från Botkyrkaleden. Ytterligare 
åtgärder med avseende på BLEVE bedöms inte vara kostnadseffektiva.  

7.3 Klass 3 - Brandfarliga vätskor 

Den största risken på Botkyrkaleden utgörs av utsläpp av brandfarliga vätskor. Utrymningsväg 
med loftgång och utrymningsvägar mot riskkällan anses vara tolerabel då bebyggelsen befinner 
sig 51 meter från vägen. På grund av det långa avståndet till vägen bedöms stadigvarande 
vistelse framför fasad vara godtagbart på loftgång på 51 meter till farligt godsled.  
 

I individ- och samhällsriskberäkningarna är inte bullerplanket medräknat. Befintliga 
bullerskärmar kan behållas men då de är i brännbart material kommer dess riskreducerande 
effekt vara begränsad. I och med att avkörningsskydd finns och då bullerplanket går ner mot 
marken (och även har cirka 1 meter gräsyta mot vägen) förväntas en pölbrand stanna på 
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körbanan cirka 51 meter från närmaste fasad. Om enstaka håligheter förekommer i 
bullerplanket finns även en stor gräsyta på andra sidan. En alternativ väg ut från den nya 
bebyggelsen bör ändå finnas på andra sidan husen i norrgående riktning.  Åtgärd för att minska 
konsekvensen vid denna händelse är att byggnaders fasader upp till 50 meter ska utföras i 
obrännbart material.  

7.4 Klass 8 - Frätande ämnen 

Den näst största risken på Botkyrkaleden utgörs av frätande ämnen. Därför ska även åtgärder 
för att begränsa konsekvenserna vid ett sådant scenario utredas. Åtgärder är t.ex. 
avkörningsräcke, vilket redan finns. Inga övriga åtgärder är identifierade då bebyggelse ligger 
cirka 51 meter från vägen. 

8 Resultat och diskussion 

Tyréns AB rekommenderar att följande åtgärder ska genomföras/beaktas vid utformning av 
området för planerad bebyggelse: 

1 Området inom 25 meter från Botkyrkaleden ska vara bebyggelsefritt område. 
 Området ska utformas så att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 
 Exempel på markanvändning som är tillåten är parkering eller odlingsytor. 

2 Fasad ska utföras i obrännbart material upp till 50 meter. 

3 Utgång (utrymningsväg) som vetter bort från Botkyrkaleden ska finnas för 
 samtliga byggnader. 

4 Friskluftsintag till byggnaderna placeras bort från vägen, t.ex. på tak för 
 byggnader upp till 75 meter. 
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Bilaga 1 

Sannolikhetsuppskattning för olycka på Botkyrkaleden 

Sannolikheten för olycka beror bl.a. av trafikmängden på aktuellt vägavsnitt. Beräkningen sker 
för en sträcka uppskattad på cirka 0,28 km då alla olyckor som inträffar antas inträffa direkt 
utanför planområdet. Beräkningen utförs för år 2030 med ett ÅDT på 29 856 fordon och baserat 
på vägens utformning med två körfält i vardera riktningen och en hastighetsbegränsning på 70 
km/h. Antal farligt gods per år är bedömd till 5110, utifrån 14 transporter farligt gods per dag. 
 
Botkyrkaleden  

Vägtyp 
 

Tätort, 70 km/h, flerfältsväg 

Vägsträcka 
 

280 meter (0,28 km) 

ÅDT 
 29 856 fordon/dygn 

Andel transporter skyltade med farligt gods 
 

0,05 % 

Olyckskvoten (antal olyckor per miljon  
fordons km) 

0,6 

Andel singelolyckor 
 

0,3 

Index för farligt gods-olycka       
 

0,13 

Förväntade antalet olyckor med farligt  
gods   

0,001459 

Förväntade antalet olyckor med farligt  
gods som leder till utsläpp 

1,9·10
-4

 
 

 
Förväntat antal olyckor med farligt gods (så kallade farligt gods-olyckor), det vill säga olyckor 
som leder till utsläpp av farligt gods på Botkyrkaleden beräknas till 1,9·10

-4
. 

 
Resultatet har använts för att beräkna individ- respektive samhällsrisk.  

 
Konsekvensberäkningar 

Följande justeringar av antaganden har utförts: 

Justering av konsekvenser för det farliga godset vid olycka 

Då det gäller klass 5, oxiderande ämnen krävs det att vagnen kolliderar med en annan vagn för 
att en explosion ska kunna uppstå. I riskanalysen som togs fram för fördjupad översiktsplan för 
Göteborg framgår att sannolikheten för att detta ska ske då 30 godståg trafikerar sträckan per 
dygn är ca 0,0005. (Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 1999) För att beakta att klass 5 ändå 
kan leda till en explosion antas att 1 % av den transporterade mängden medför samma 
konsekvenser som klass 1.1 massexplosiv vara. 

Justering av sannolikheten för farligt gods olycka för individriskberäkningen 

Då frekvensen för en farligt gods-olycka beror på hur stort konsekvensområdet för de enskilda 
klasserna blir, justeras frekvenserna. Frekvensen för en olycka beräknas för en sträcka på 280 
m. Frekvensen justeras sedan för respektive klass baserat på avstånden nedan. Frekvensen 
minskas eller ökas baserat på följande formel: 
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Samhällsrisk 

I samhällsriskberäkningarna har följande personantal använts.  
Tabell 8 Uppskattat antal personer i planerad bebyggelse. 

Bebyggelse Antal eller yta  Persontäthet Uppskattat antal 
personer 

Lägenheter nya 125 lgh 2 personer per 
lägenhet 

250 personer 

 
I snitt bor det ca två personer per hushåll i Sverige (SCB, 2011). 
Den totala ytan för området som planerade att byggas är cirka 16242 m

2
 (Eniro).

 
 

 
Befolkningspopulation i området 
Uppgifter har inhämtats från SCB över populationsstatistik över området (centralbyrån, 2014)  
Tabell 9 Populationsstatistik över området 

 Huddinge 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

Totalt 652,5 663,3 675,7 699,2 729,4 756,0 782,8 

        

För att få fram en prognos för år 2030 har årtalen från 2001 till 2013 studerats och ett linjärt 
samband har tagits fram enligt Figur 15. Genom att ta fram ekvationen för prognosen kan 
befolkningsmängden prognostiseras för 2030, se ekvation i Figur 15. Befolkningsmängden år 
2030 är cirka 970 invånare/km

2
. 

  
Figur 15 Befolkningsmängd från 2001-2013 med prognos till år 2030 
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