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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och mål 

Det pågår för tillfället ett arbete med att exploatera Kronetorpstaden i Burlöv. I samband med 
detta har ÅF utrett riskerna till följd av intilliggande leder för farligt gods, förhöjda 
strålningsnivåer från högspänningsledningar samt industrier i närområdet. En kortfattad 
redovisning av detta arbete återges i avsnitt 1.2. 
 
I samband med detta pågående arbete har det framkommit önskemål av att mer noggrant 
utreda möjligheten till utökad och förändrad verksamhet i nära anslutning till Södra 
stambanan. Aktuellt Risk-PM upprättas därmed i syfte att värdera riskerna med att ändra de 
befintliga planbestämmelserna avseende verksamhet för Tågarp 15:11 från ”Handel med 
skrymmande varor och därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel” till ”Handel (där 
livsmedel är tillåtet)”. Aktuellt planområde omges av röd markering i Figur 1 och Figur 2.  
 

 
Figur 1. Visar placering av detaljplaneområdet 
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Figur 2. Redogör för undersökt område 

 
Målet med riskutredningen är att skapa ett underlag som underlättar för beslutsfattare att ta 
beslut om planerad exploatering är acceptabel ur risksynpunkt eller inte. 
 
Aktuellt Risk-PM är framtaget på uppdrag av Tengbomgruppen AB.  

1.2 Förutsättningar och tidigare utredningar 

ÅF har tidigare varit delaktiga i utredningen av de risker som påverkar personer inom 
planområdet. Detta arbete har utförts med utgångspunkt från tre olika riskutredningar, där en 
utgör en mer övergripande riskutredning. De resterande två utgör mer specifika utredningar 
avseende exploatering inom området för den mer övergripande riskutredningen. Följande 
utredningar har utförts, se Figur 3:  
 

- Riskutredning Kronetorp: Del A – Hela området, daterad 2017-11-10 [1] 
- Riskutredning Kronetorp: Del B – Stationsområdet, daterad 2017-11-10 [2] 
- Riskutredning Kronetorp: Del C – Badhuset, daterad 2017-11-10 [3]. 
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Figur 3. Redogör för tidigare utredda områden, aktuell detaljplan ryms inom tidigare 

undersökt område B och återges i brunt 

 
Med hänsyn till de risknivåer som framgår av de genomförda riskutredningarna ligger risken 
inom en sådan nivå att säkerhetshöjande åtgärder behöver vidtas. Nedan återges de åtgärder 
vilka är relevanta för det planområde som utreds inom aktuellt Risk-PM. Observera att dessa 
åtgärder hänförs från genomförd utredning av ÅF [1]. De relevanta riskobjekten har reducerats 
till Södra stambanan, Kronetorpsvägen samt intilliggande industrier:  
 

- Skyddsavstånd från Södra stambanan bör till närmaste bebyggelse vara minst 15 m 
(närmsta spårets ytterkant). Trafikverket rekommenderar dock 30 m bebyggelsefritt 
från järnväg. Därmed bör skyddsavstånd stämmas av med Trafikverket. 

- Byggnader inom 70 m förses med nödstopp på ventilationen och friskluftsintag 
placeras högt och vänt bort från närmaste transportled.  

- För att byggnader som placeras i anslutning till farligt godsleder ska bli mer 
motståndskraftiga mot explosioner rekommenderas det att dessa utförs som stabila 
byggnader i exempelvis betong eller tegel.  

- För byggnader inom 40 m från Kronetorpsvägen/Södra stambanan bör fasader 
utformas i brandteknisk klass EI 30 mot vägen upp till 22 m höjd räknat från 
transportledens höjd. För byggnader inom 30 m bör även fönster mot leden utformas 
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i E 30, för att möjliggöra vädring kan mindre vädringsluckor tillåtas öppningsbara. 
Inom 40 m från leden bör fasader utföras obrännbara. 

- För att minska sårbarheten mot olyckor bör i första hand verksamheter såsom kontor, 
mindre handel samt friluftsytor placeras mot aktuella farligt godsleder. Detta så att 
bostäder blir skyddade av andra byggnader vid olyckor.  

- Södra stambanan bör förses med urspårningsräl längs med området med hänsyn till 
hög persontäthet längs sträckan. 

- Det bör säkerställas att VMA-signal hörs i området. 
 
Det har konstaterats att urspårningsräl ej kommer att anläggas på befintliga eller nya delar av 
Södra stambanan förbi området. 
 
Inga luftledningar för högspänning passerar aktuellt område. 
 
Inom tidigare utredning har risknivåerna för Södra stambanan och Kronetorpsvägen 
utvärderats [1]. Individrisken är oberoende av persontätheten i området varför denna 
överensstämmer med den som tidigare tagits fram. Resultatet för individriskberäkningarna för 
Kronetorpsvägen visas i form av individriskkurva i Figur 4. Beskrivning av individrisk och 
kriterier för acceptanskriterier återges i avsnitt 2.1.1 respektive 2.2. 
 

 
Figur 4. Redovisar individrisk beroende av avstånd från Kronetorpsvägen (svart linje). Röd 

linje redovisar övre acceptanskriteriet (över vilken risken är oacceptabel) och blå linje 

redovisar undre acceptanskriteriet (under vilken risken anses som små)  

 
Resultatet för individriskberäkningarna för Södra stambanan visas i form av individriskkurva i 
Figur 5. Beskrivning av individrisk och kriterier för acceptanskriterier återges i avsnitt 2.1.1 
respektive 2.2. 
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Figur 5. Redovisar individrisk beroende av avstånd från Södra stambanan (svart linje). Röd 

linje redovisar övre acceptanskriteriet (över vilken risken är oacceptabel) och blå linje 

redovisar undre acceptanskriteriet (under vilken risken anses som små)  

 
Risknivåerna är inom ALARP (As Low As Reasonably Practicable) fram till cirka 40 m från 
Kronetorpsvägen och fram till cirka 400 m för Södra stambanan, detta innebär att åtgärder ska 
värderas och utföras. Risknivån sjunker dock snabbt även för Södra stambanan och ligger nära 
ALARP-området redan vid cirka 100 m från banan. Den relativt höga risknivån på det långa 
avståndet hänförs till utsläpp av giftig gas.  
 
Viss aggregering av risk förekommer för Södra Stambanan och Kronetorpsvägen. Oavsett 
avstånd från riskkällorna innehar Södra Stambanan den högsta risknivån. En summering av 
aktuella risker innebär med hänsyn till den logaritmiska skalan en marginell påverkan på 
risknivån. Exempelvis är individrisken för Kronetorpsvägen ungefär 2 x 10-8 på ett avstånd av 
120 m (ungefärligt avstånd till COOP-butik). På ett avstånd om 40 m från Södra Stambanan är 
motsvarande risk ungefär 3 x 10-7. Genom att addera dessa värden blir risken således  
3,2 x 10-7, vilket alltså är en marginell ökning i jämförelse med att endast beakta Södra 
Stambanan. En visualisering av den aggregerade individrisken framgår även i tidigare 
utredning Riskutredning Kronetorp, Burlöv Del A – Hela området i Figur 16 [1]. 
 
Samhällsrisk har även beräknats för hela området, se figur 6 [1]. Grön kurva benämns FN-kurva 
och redovisar sannolikheten för olyckor som medför att fler personer än X omkommer till följd 
av olyckor, för utförlig förklaring se avsnitt 2.1.2. Samhällsrisken redovisas utan 
riskreducerande åtgärder. Risknivån ligger inom ALARP för hela konsekvensspannet varför 
särskild riskhänsyn ska tas genom att vidta åtgärder, antingen sannolikhets- eller/och 
konsekvensreducerande. Beskrivning av samhällsrisk och kriterier för acceptanskriterier 
återges i avsnitt 2.1.2 respektive 2.2. 
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Figur 6. FN-kurva för hela området. Riskkriterier har anpassats för att avse 0,4 km längs 

respektive transportled. Parallella linjer utgör acceptanskriterier avseende samhällsrisk  

1.2.1 Befintlig bebyggelse 

Den befintliga bebyggelsen som ligger inom aktuellt område, Tågarp 15:11, har sedan tidigare 
reglerats avseende verksamhet och andra planbestämmelser [1]. En bild på befintlig 
utformning från Södra stambanan framgår av Figur 7. 
 

 
Figur 7. Visar bild från Södra stambanan mot befintlig bebyggelse. 

 
Inom befintlig detaljplan framgår begränsning avseende verksamhet: ”Handel med 
skrymmande varor och därtill hörande komplementvaror, ej livsmedel”. Därtill framgår krav 
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avseende säkerhetshöjande åtgärder vilka den befintliga bebyggelsen därmed förväntas vara 
utförd med [1]: 
 

- Avstånd minst 20 meter mellan närmaste spår och byggnad (inlastningsstationer kan 
placeras närmare; dock skall de utformas så att de ger skydd mot brandgasspridning – 
t ex brandteknisk klass, placering av dörrar/port – och inläckage av gas/ånga – t ex 
övertryck eller luftflöde ut genom station). 

- Vall/stödmur mellan spår och område med betongstomme/kärna ca 1-2 meter hög. 
- Mjuk marktäckning, även av stödmur; jord, ej stenar, ev med låg vegetation, dock ej 

stamväxande. 
- Avledning/dike längs stödmur/vall som samlar upp vätskeutsläpp och leder till 

kassunen.  
- Kassun dit utsläppta vätskor förs, ska rymma en tankvagnslast. 
- Fasad mot järnväg utförs i sin helhet med obrännbart material, brandteknisk klass EI 

60, ej skivmaterial, inga fönster. 
- Tak i obrännbart material, utförs i sin helhet klass EI 60, och inga fönster fram till 8 m 

från fasad mot järnvägsspåren (därefter fönster i brandteknisk klass EI 60 eller 
utredning av brandskyddsnivå). 

- Fasad mot respektive parkering utförs i sin helhet obrännbart material, klass EI 60 (ej 
skivmaterial) och inga fönster fram till 8 m från fasad mot järnvägsspåren (därefter 
fönster i brandteknisk klass EI 60 eller utredning av brandskyddsnivå).  

- Mur mellan järnväg och parkering, tät (skydd mot spridning av ånga/gas genom mur) 
och obrännbar. Kan samordnas med vall/stödmur beroende på dess höjd. 
Höjdskillnad i förhållande till omgivande ytor: strax över normal personlängd, ca 2 
meter.  

- Ventilation; placering av friskluftsintag på den halva av taket som vetter bort från 
spårområdet och utförd som avstängningsbar; automatiskt (detektorstyrt pga brand), 
manuellt (från respektive butik), samt fjärrmanövrerbart (från t ex SOS Alaram).  

- Förstärkt bärande konstruktion; avstyvningar mellan butiker, extra bärförmåga i 
pelare och tak.  

- Entréer endast mot Hantverkargatan. 
- Lager och personalutrymmen närmast järnvägen. 
- Informationssystem – kameror för övervakning av byggnadens baksida (spårområdet) 

och monitorer i butiker för informationsinhämtning. 
- Informationssystem – ”omvänt utrymningslarm”; dvs ett högtalarsystem som kan 

användas för att informera kunder om en eventuell händelse och hur de bör bete sig.  
- Utbildning och övning av personal. Personal ska kunna hantera avstängningsbar 

ventilation, övervakning, informationssystemet och ha rutiner för lossning på 
byggnadens baksida. 

 
Aktuella åtgärder anses kunna förutsättas fortsättningsvis vid aktuella analyser.  

1.3 Avgränsningar 

Inom aktuellt PM avses endast de risker vilka påverkar aktuellt undersökt detaljplaneområde 
och personer som vistas inom detta. Sådana risker vilka påverkar andra delar återfinns i 
tidigare utförda utredningar. 
 
De risker som har studerats är sådana som är förknippade med plötsligt inträffade händelser 
(olyckor) som har sitt ursprung i transporter av farligt gods. Dessutom ingår det en 
riskidentifiering/värdering av befintliga verksamheters påverkan på området. Enbart risker 
som kan innebära konsekvenser i form av personskada inom den studerade delen av 
planområdet beaktas. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till exempelvis skador på miljön, 
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skador orsakade av långvarig exponering, materiella skador eller skador på personer och 
objekt utanför planområdet.  

2 Metod 

Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment. Först görs en riskanalys 
som inleds genom att mål och avgränsningar bestäms för den aktuella analysen. Också de 
principer för hur risken värderas slås fast. Därefter tar riskinventeringen vid, som syftar till att 
definiera de riskscenarier som är specifika för den studerade processen. Därefter görs en 
sammanvägning av sannolikhet och konsekvensen för de identifierade riskscenarierna, för att 
erhålla en uppfattning om risknivån.  
 
I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för hur risken ska 
värderas, för att komma fram till om risken är tolerabel eller ej. Slutsatser dras utifrån detta 
resultat om behovet av riskreducerande åtgärder.  
 
Riskutredningen är en regelbundet återkommande del av den totala riskhanteringsprocessen 
där en kontinuerlig implementering av riskreducerande åtgärder, uppföljning av processen och 
utvärdering av resultatet är utmärkande.  
 
Metoden följer i stort de riktlinjer som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland 
tagit fram [1]. Figur 8 nedan ger en visuell representation av ovanstående beskrivning.  
 

 
Figur 8. Illustration av riskhanteringsprocessen. Denna riskutredning innefattar det som är 

markerat med blå streckad linje 

 
Den metod som återges kommer i aktuell PM att i vissa fall utföras något förenklat med 
hänsyn till att en mer utförlig inventering av risker och beräkningar tidigare utförts inom 
aktuellt område.  
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2.1 Säkerhetsmål 

Det generella kravet på riskanalyser i samhällsplaneringen har sin grund i Plan- och bygglagen 
(2010:900) och i vissa fall också Miljöbalken (1998:808).  
 
Vid värdering av risker i samhällsplaneringen utnyttjas som utgångspunkt fyra allmänna 
utgångpunkter [10]: 

1. Rimlighetsprincipen –Risker som med tekniska och ekonomiskt rimliga medel kan 
elimineras eller reduceras ska alltid åtgärdas (oavsett risknivå). 

2. Proportionalitetsprincipen – Den totala risken som en verksamhet medför ska inte 
vara oproportionerligt stor i jämförelse med nyttan av verksamheten. 

3. Fördelningsprincipen – Individer eller grupper ska inte utsättas för oproportionerligt 
stora risker i förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för dem. 

4. Principen om undvikande av katastrofer – Riskerna ska hellre medföra mindre 
konsekvenser (men kanske något mer ofta) än få väldigt allvarliga olyckor. Detta 
beror av möjligheten för samhället att hantera stora olyckor beredskaps- och 
kapacitetsmässigt.  

 
Dessa fyra principer ligger som utgångspunkt för de säkerhetsmål och acceptanskriterier som 
utnyttjas generellt.  
 
I denna utredning har Länsstyrelsernas i Skåne, Stockholms samt Västra Götalands län 
gemensamma dokument Riskhantering i detaljplaneprocessen beaktats [1]. I samma 
dokument presenteras hur områden i närheten av farligt godsleder bör planeras i form av olika 
zoner med olika typer av bebyggelser, se Figur 9. Zonerna innehar inga fasta gränser utan det 
är planområdet som är avgörande för markanvändningen. Dessa riktlinjer är framförallt 
avsedda att styra markanvändningens övergripande utformning och kan i vissa fall ersätta en 
riskutredning av mer noggrann karaktär. Om markanvändningen avviker från nedanstående 
ska det motiveras och det ska då utredas så att alternativ utformning är tolerabel ur 
risksynpunkt. Dessutom ska eventuella säkerhetshöjande åtgärder föreslås för att acceptera 
markanvändningen [2]. 
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Figur 9. Presenterar zoner för markanvändning. Zonerna har inga fasta gränser och det är 

det specifika områdets förutsättningar som bör styra markanvändningen [1] 

 
Bakgrunden till ovanstående rekommendationer grundar sig bland annat i RIKTSAM [2]. I 
RIKTSAM presenteras liknande zonindelning, se figur 10, som kan ligga till grund för planering 
av planområden.  

 
Figur 10. Föreslagna skyddsavstånd med exempel på typisk markanvändning [2] 
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2.1.1 Individrisk 

Individrisken visar risken för en individ på olika avstånd från riskkällan. Detta görs genom att 
sannolikheten beräknas för att en hypotetisk person som står ett år på ett visst avstånd från 
riskkällan avlider. Ingen hänsyn tas till mängden personer som förväntas befinna sig på dessa 
avstånd. 
 
Individrisken (𝐼𝑅) i punkten 𝑥, 𝑦 beräknas enligt: 
 

𝐼𝑅𝑥,𝑦 = ∑ 𝐼𝑅𝑥,𝑦,𝑖

𝑛

𝑖=1

 (𝑎) 
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 1 𝑎, 𝑏 

𝐼𝑅𝑥,𝑦,𝑖 = 𝑓𝑖 ∙ 𝑝𝑓,𝑖  (𝑏) 

 
 
Där 𝑓𝑖  är den frekvensen (per år) för scenario i och 𝑝𝑓,𝑖  är sannolikheten att individen i 

studerad punkt avlider av scenario 𝑖. 𝑝𝑓,𝑖  antas, till 1 eller 0 beroende på om individen befinner 

sig inom eller utanför det beräknade konsekvensområdet. Genom att summera individrisken 
för de olika sluthändelserna på olika platser inom ett område kan individriskkonturer ritas upp. 
För de fall som flera transportleder korsar varandra krävs det att individriskkurvorna adderas 
för att uppskatta risknivån.  

2.1.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisken beräknas för att studera riskens inverkan på samhället. Den tar hänsyn till hur 
många människor som kan drabbas av ett visst utfall. Samhällsrisken beräknas enligt formel 2 
nedan. 

𝑁 = ∑ 𝑃𝑥,𝑦 ∙ 𝑝𝑓,𝑖

𝑥,𝑦

 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 2 

   
𝑁𝑖  står för antalet människor som avlider på grund av det studerade scenariot 𝑖. 𝑃𝑥,𝑦  är antalet 

personer i punkten 𝑥, 𝑦 och 𝑝𝑓,𝑖  definieras enligt individrisken ovan.  

 
Samhällsrisken redovisas normalt i F/N-kurvor. Där antalet dödsfall (𝑁) plottas mot frekvensen 
(per år) för de scenarior där 𝑁 eller fler människor avlider. Detta benämns 𝐹𝑁 och beräknas 
enligt nedan. 
  

𝐹𝑁 = ∑ 𝑓𝑖

𝑖

𝑓ö𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑙𝑢𝑡ℎä𝑛𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟 𝑖 𝑓ö𝑟 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑎 𝑁𝑖 ≥ 𝑁 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 3 

 
Där 𝑓𝑖  är frekvensen för sluthändelse i och 𝑁𝑖  är antalet beräknade dödsfall för scenario 𝑖. En 
övergripande analys avseende samhällsrisken i området A som inkluderar B och C utförs i 
annan rapport [1].   

2.2 Räddningsverkets kriterier för tolerabel risk 

Det finns i Sverige inget nationellt beslut över vilka kriterier som ska tillämpas vid riskvärdering 
inom samhällsbyggnadsprocessen. Det Norske Veritas har på uppdrag av Räddningsverket 
tagit fram förslag på riskkriterier gällande individ- och samhällsrisk som kan användas vid 
riskvärdering [27]. Riskkriterierna berör liv, och uttrycks vanligen som sannolikheten för att en 
olycka med given konsekvens ska inträffa. Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan 
vara acceptabla, tolerabla med restriktioner eller oacceptabla, se figur 11 nedan. 
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Figur 11. Principiella kriterier för riskvärdering [27] . 

 
Följande förslag till tolkning rekommenderas [27]. 
 

- De risker som hamnar inom område med oacceptabla risker värderas som 
oacceptabelt stora och tolereras ej. For dessa risker behöver mer detaljerade analyser 
genomföras och/eller riskreducerande åtgärder vidtas. 

- Området i mitten kallas ALARP-området (As Low As Reasonably Practicable). De risker 
som hamnar inom detta område värderas som tolerabla om alla rimliga åtgärder är 
vidtagna. Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen for oacceptabla risker, 
tolereras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor och det är praktiskt 
omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör kraven 
på riskreduktion inte ställas lika hårda, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska 
beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är rimliga åtgärder kan erhållas genom 
kostnad-nytta-analys. 

- De risker som hamnar inom område där risker kan anses små värderas som 
acceptabla. Dock ska möjligheter för ytterligare riskreduktion undersökas. 
Riskreducerande åtgärder som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att 
genomföra ska genomföras.  

 
För individrisk föreslår Räddningsverket [27] följande kriterier: 
 

- Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 10-5 per år 
- Övre gräns för område där risker kan anses vara små: 10-7 per år 

 
För samhällsrisk föreslår Räddningsverket [11] följande kriterier:  
  

- Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras:  
- F=10-4 per år för N=1 med lutning på FN-kurva: -1  
- Övre gräns för område där risker kan anses vara små:  
- F=10-6 per år för N=1 med lutning på FN-kurva: -1  
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3 Områdesbeskrivning 

3.1 Studerat objekt 

Aktuellt område består i nuläget av handel samt ytparkering, se Figur 1. Aktuellt 
detaljplaneförslag medför förändring av verksamhet i befintliga lokaler. De närliggande 
transportlederna för farligt gods, Södra stambanan och Kronetorpsvägen, samt placering av 
verksamhet framgår av Figur 12. 

 
Figur 12. Redogör för områdets förändringar samt närliggande transportleder 

 
Fasad på befintliga verksamheter bedöms ligga på ett avstånd av 20 m från räls baserat på 
krav från tidigare riskutredning samt mätning på digitalt kartunderlag [9]. Inlastningsstationer 
kan dock vara placerade närmare i enlighet med tidigare utredning [8], cirka 15 m. Med 
planerad utformning förekommer köryta inom parkeringsområdet och väg till lossningsplatser 
på ett avstånd om drygt 10 m samtidigt som avståndet från spårmitt (på Södra stambanan) till 
parkeringsplats uppgår till minst 20 m. 
 



RISK-PM 2019-05-02 16 (30) 

 

risk-pm tågarp 1511 slutrapport efter samråd 

Skyddsavstånd från Coop-butik till Kronetorpsvägen uppgår till cirka 120 m och avstånd från 
Kronetorpsvägen till parkering uppgår till cirka 25 m. Kronetorpsvägen ligger nedsänkt i 
jämförelse med aktuellt planområde, se Figur 13.  
 

 
Figur 13. Påvisar höjdskillnaden mellan Kronetorpsvägen och planområdet som ligger till 

vänster på bilden. 

3.2 Skyddsobjekt 

Denna riskutredning fokuserar på personsäkerhet i aktuellt område i Burlöv. Skyddsobjekt är 
personer som vistas inom det studerade området, både i och utanför byggnader.  
 
Det huvudsakliga påverkan avseende risk utgör en förhöjd persontäthet under delar av dygnet 
i närområdet till Södra stambanan.  
 
Planerad livsmedelsbutik, Coop, förväntar i storleksordningen 900 000 kunder/år [11]. 
Fördelningen av kunder är under en vecka relativt jämn där mellan 10-20 % av kunderna 
förväntas per veckodag. Ett något högre personantal förväntas fredag-lördag med cirka 20 % 
per dag. Det förväntas att ungefär 50 % av kunderna under vardagar kommer att besöka 
butiken mellan 16-19 och på helger förväntas ungefär 75 % av kunderna mellan 11-16.  
 
Det antas att genomsnittstiden för en kund är cirka 20 minuter. 
 
Dessa antaganden medför att följande kan förväntas:  

- I genomsnitt 2500 kunder / dag 
- Mellan 16-19 på vardagar besöker cirka 1250 personer butiken, detta medför att cirka 

140 personer samtidigt vistas i butiken 
- Övrig öppen tid vardagar (cirka 12 timmar) besöker cirka 1250 personer butiken, 

detta medför cirka 35 personer i butiken i genomsnitt  
- Mellan 11-16 på helger besöker cirka 1875 personer butiken, detta medför cirka 125 

personer samtidigt i butiken 
- Övrig öppen tid vardagar (cirka 10 timmar) besöker cirka 625 personer butiken, detta 

medför cirka 20 personer i butiken i genomsnitt. 
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För beräkningarna används ett personantal på 130 personer under cirka 15 % av tiden och 25 
personer under 52 % av tiden.  
 
I området ligger dessutom befintliga butiker med handel som är mindre personintensiv. Sådan 
handel betraktas rymmas inom den som framgår av riktlinjer inom ramen för RIKTSAM som 
anger 1 person per 1000 m2 [7]. Arean uppgår till cirka 5000 m2. Detta betraktas som ett 
medelvärde över tiden då butikerna har öppet. 
 
Förenklat antas det att butikerna är stängda 1/3 av tiden. Personer som befinner sig på 
parkeringarna inkluderas inom ramen för ovanstående beräkningar. 
 
Utav personerna antas 10 % vara utomhus. 
 
En genomsnittlig persontäthet på 0,0057 personer/m2 har utnyttjas generellt i området [1]. 
Inom aktuellt planområde betraktas dessa inrymmas inom ovanstående persontätheter och 
utnyttjas ej. 

3.3 Riskkällor 

Området påverkas av riskkällor i form av dels farligt gods på väg och järnväg och dels 
verksamheter med processer som på ett eller annat sätt har ett eventuellt risktillskott på 
området.  
 
Farligt gods 
För aktuellt planområde finns farligt godsleder avseende både väg och järnväg. De farligt 
godsleder som påverkar området är följande: 
 

- Kronetorpsvägen (sekundär farligt godsled) 
- Södra stambanan. 

 
Övriga transportleder har endast en försumbar påverkan på aktuellt planområde. En 
fullständig inventering av farligt godsleder framgår av tidigare utredning [1]. 

3.3.1 Transporter av farligt gods på Södra stambanan 

Södra stambanan utgör en av de viktigaste transportlederna i Sverige och är även en utav de 
lederna som har störst kapacitetsutnyttjande [10]. För att denna utredning ej ska underskatta 
mängden farligt gods används 100 godståg per dygn med känslighetsanalys på 140 för att 
undersöka hur detta skulle påverka risknivåerna. I samband med samrådsunderlaget för 
utbyggnaden till fyrspår mellan Lund och Flackarp konstateras det att det i nuläget går ungefär 
65 godståg per dygn (år 2015) [13]. Motivering och bakgrund till dessa värden framgår av 
tidigare utredning [1]. 
 
Mängderna farligt gods som trafikeras baseras på information från RIKTSAM där det framgår 
att 150 vagnar av 2000 vagnar på Södra stambanan i Malmö innehåller farligt gods (7,5 %). Det 
finns inget som tyder på att denna andel skulle ökat i förhållande till ökat antal godståg, 
snarare finns det underlag som påtalar att andelen minskat till ungefär 4,5 % [12]. I denna 
rapport hålls 7,5 % kvar med hänsyn till framtiden och att Södra stambanan utgör en central 
samhällsviktig led. De typer och fördelningar av farligt gods som transporteras på Södra 
stambanan framgår av Tabell 1. 
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Tabell 1. Andelar av de olika farligt gods-typerna [12]. 

RID- 
Klass 

Ämne Andel (ca.), 
utifrån MSB:s 
GIS-skikt 
(september 
2006) 

Andel RIKTSAM Uppgifter 
redovisade i 
järnvägs-
utredningen 

1 Explosiva ämnen och 
föremål 

0,0 % 0,6 % 2 % 

2.1 Gaser, brandfarliga 11,2 % 2 %  

2.2 Gaser, varken 
brandfarliga eller toxiska 

1,0 % 6 %  
19 % 

2.3 Gaser, toxiska 8,7 % 11,9 %  

3 Brandfarliga vätskor 12,6 % 18,1 %  

4 Brandfarliga fasta ämnen 3,0 % 6,2 % 4 % 

5 Oxiderande ämnen och 
organiska peroxider 

29,7 % 20,0 % 19 % 

6 Giftiga ämnen 5,2 % 5,9 % 6 % 

7 Radioaktiva ämnen 0,0 % 0,1 % 0 % 

8 Frätande ämnen 23,7 % 24,4 % 31 % 

9 Övriga farliga ämnen och 
föremål 

4,9 % 4,9 % 4 % 

 
Andelen av respektive RID-klass (olika typer av farligt gods) skiljer sig inte nämnvärt för de 
olika källorna, därmed används RIKTSAM då det ej i järnvägsutredningen framgår andelar för 
RID-klass 2.1-2.3.  

3.3.2 Transporter av farligt gods på Kronetorpsvägen 

Kronetorpsvägen utgör ej rekommenderad väg avseende farligt gods men transportleder, 
E6.01 och E22.10, på respektive sida av området utgör rekommenderade vägar avseende 
farligt gods. Detta medför att transporter till industrier kan gå över Kronetorpsvägen då detta 
utgör den kortaste vägen till mottagare från rekommenderad led för farligt gods.  
 
I tidigare utredning av WSP [2] baserades mängderna transporter av farligt gods på tillgängligt 
underlag avseende ÅDT (antal fordon per dygn) på aktuell sträcka erhållet av Burlövs kommun. 
ÅDT för aktuell sträcka var 12 000 fordon. Utav dessa uppskattades mängden tunga fordon till 
10 %, alltså 1 200 tunga fordon. Information från dåvarande vägverket användes sedan som 
uppskattade andelen farligt gods till 2,6 % av gods. Detta gav 31 farligt godstransporter per 
dygn. Nyare statistik från Trafikanalys [14] anger snarare att andelen farligt gods av de tunga 
transporterna motsvarar 5 % vilket därmed används i aktuella beräkningar. Mängden från 
WSP:s rapport är baserad på trafikintensitet för 2020.  
 
Andelarna av ADR-klasser (olika typer av farligt gods) baseras på RIKTSAM för väg där 
brandfarlig vätska är dominerande, precis som det uppskattas vara på aktuell led med hänsyn 
till bensinstation som största riskkällan. Andelar presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2. Fördelning RID-klasser väg [3]. 

ADR-klass Ämne Väg 

1 Explosiva ämnen och föremål 0,9 % 

2 Gaser 12,0 % 

3 Brandfarliga vätskor 76,9 % 

4 Brandfarliga fasta ämnen 0,9 % 

5 Oxiderande ämnen och organiska produkter 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 % 

  
ADR-klass 2 inkluderar både brandfarliga (2.1), ej brand/giftiga (2.2) samt giftiga gaser (2.3). 
Det framgår ej fördelning mellan dessa. För att hantera denna osäkerhet bedöms det 
konservativt att hälften av gaserna är brandfarliga och hälften är giftiga. 
 
Det framkom redan i WSP:s rapport [2] som ett förslag att förbjuda transport av farligt gods på 
Kronetorpsvägen då det medför förhöjda risker för bostäder och handel i anslutning till vägen. 
För att undersöka nyttan inkluderas en känslighetsanalys där det utreds hur stora mängder 
som kan transporteras på aktuell led utan att risktillskottet från vägen utgör ett problem ur 
plansynpunkt. 

3.3.3 Verksamheter 

Förutom farligt gods finns ett antal olika industrier och verksamheter som i olika grad påverkar 
planområdet. En inventering har tidigare utförts där en lista med verksamheter samt 
skattade/framtagna skyddsavstånd. Dessa redovisas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Verksamheter som kan påverka planområdet inklusive skyddsavstånd. 

Verksamhet Föreslaget skyddsavstånd (m) 

Umbracon AB (Plastbearbetande industri) 200 

Svevia AB (Bussterminaler m.m.) 200 

Arema Mekano AB (Plåtslagning 
inomhus/bilverkstad utan lackering) 

50 

Hydraulik och Sopservice i Malmö AB (Bilverkstad 
utan lackering) 

50 

Industriförsilvring i Skåne AB (Kemisk 
elektrolytytbehandling) 

200 

Fosieplast AB (Polyesterindustri) 500 

Amerikanska Motorimporten (Bilverkstad utan 
lackering) 

50 

Preem AB (Obemannad bensinstation). 100 

 
I tidigare analyser har det konstaterats att det i huvudsak är påverkan från utsläpp av giftig gas 
från olyckor och bränder inom verksamheterna som kan förväntas påverka planområdet [1]. 

3.3.4 Övriga risker 

Enligt information från Eon [22] finns det i närområdet byggnader, bland annat befintligt 
badhus och växthus, som värms upp med gas. Huruvida dessa är förlagda inom aktuellt 
planområde saknar ÅF kännedom kring. Det förutsätts att dessa är utförda och förlagda enligt 
Energigasnormen, EGN 2014.  
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4 Riskinventering och riskanalys farligt gods 

4.1 Identifiering av risker för aktuellt område 

För att avgöra vilka riskscenarion som bör studeras i detalj vägs informationen om de olika 
farligt gods-klassernas egenskaper i avsnitt 3.1 ihop med flödesstatistiken i avsnitt 3.2. 
Motsvarande farligt godsklasser som i tidigare utredningar inkluderas inom aktuella analyser 
[1].  
 
Riskidentifieringen visar att följande olycksrisker behöver studeras vidare i en fördjupad analys 
avseende Kronetorpsvägen: 
 

- Explosiva ämnen (klass 1) (Explosion) 
- Brandfarlig gas (klass 2.1) (Explosion/gasmolnsbrand och Jetflamma) 
- Giftig gas (klass 2.3) (Giftigt gasmoln) 
- Brandfarlig vätska (klass 3) (Pölbrand) 
- Oxiderande ämnen (klass 5) (Brand och explosion) 

 
Riskidentifieringen visar att följande olycksrisker behöver studeras vidare i en fördjupad analys 
avseende Södra stambanan: 
 

- Explosiva ämnen (klass 1) (Explosion) 
- Brandfarlig gas (klass 2.1) (Explosion/gasmolnsbrand, Jetflamma och BLEVE) 
- Giftig gas (klass 2.3) (Giftigt gasmoln) 
- Brandfarlig vätska (klass 3) (Pölbrand) 
- Oxiderande ämnen (klass 5) (Brand och explosion) 

 
Det är således risker från ovanstående olyckor som redovisas i avsnitt 4.2 och inkluderas inom 
den riskvärdering som utförs i kapitel 5.  

4.2 Beräkning av sannolikhet och konsekvens 

De olika olycksriskerna är förknippade med både en frekvens och en konsekvens. I Tabell 4 
återges olycksfrekvens, riskbidrag (andel av de förväntade antal olyckorna) och 
konsekvensavstånd för olyckor på Södra stambanan [1]. Det kan konstateras att olyckor 
kopplade till brandfarlig vätska utgör ett riskbidrag på drygt 50 % samtidigt som bidraget från 
bränder till följd av utsläpp av oxiderande ämnen står för drygt 35 %. Således är olyckor till 
följd av bränder över 85 %. Vidare står olyckor med giftig gas för knappt 7 % av riskbidraget 
samtidigt som brandfarlig gas och explosioner står för cirka 0,2 % respektive 1 %. 
 
Tabell 4. Redovisar frekvens, riskbidrag och konsekvensavstånd för olika olyckor som kan 

förväntas inträffa på Södra stambanan 

Olycksrisk Frekvens [år-1] Riskbidrag Konsekvensavstånd [m] 

Brandfarlig gas 8,43 x 10-8 0,23 % - 
Gasol litet utsläpp jetbrand 8,53 x 10-10 < 0,00 % 13 

Fördröjd gasmolnsbrand gasol litet 
utsläpp hög vind 

1,77 x 10-9 
 

< 0,00 % 25 

Fördröjd gasmolnsbrand gasol litet 
utsläpp låg vind 

1,77 x 10-9 
 

< 0,00 % 35 

Gasol stort utsläpp jetbrand 7,32 x 10-10 < 0,00 % 258 

Fördröjd gasmolnsbrand gasol stort 
utsläpp hög vind 

3,79 x 10-8 0,11 % 56 
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Fördröjd gasmolnsbrand gasol stort 
utsläpp låg vind 

3,79 x 10-8 0,11 % 90 

BLEVE 3,48 x 10-9 0,01 % 300 

Brandfarlig vätska 1,91 x 10-5 53,08% - 
Liten pölbrand 2,86 x 10-6 7,96% 13 

Mellan pölbrand 1,43 x 10-5 39,81% 27 

Stor pölbrand 1,91 x 10-6 5,31% 36 

Giftig gas 2,36 x 10-6 6,57% - 
Klor läckage litet hög vind 5,26 x 10-7 1,46% 80 

Klor läckage litet låg vind 2,63 x 10-7 0,73% 77 

Klor läckage stort hög vind 2,25 x 10-7 0,63% 483 

Klor läckage stort låg vind 2,25 x 10-7 0,63% 433 

Ammoniak läckage litet hög vind 5,26 x 10-7 1,46% 18 

Ammoniak läckage litet låg vind 2,63 x 10-7 0,73% 21 

Ammoniak läckage stort hög vind 2,25 x 10-7 0,63% 103 

Ammoniak läckage stort låg vind 1,13 x 10-7 0,31% 168 

Explosion 3,66 x 10-7 1,02% - 
Stor mängd fordon antänder 3,52 x 10-10 < 0,00 % 65 

Stor mängd fordon antänder ej 6,96 x 10-9 0,02% 65 

Liten mängd fordon antänder 1,72 x 10-8 0,05% 8 

Liten mängd fordon antänder ej 3,41 x 10-7 0,95% 8 

Oxiderande ämnen 1,41 x 10-5 39,10% - 
Blandning explosion 1,41 x 10-6 3,91% 8 

Blandning brand 1,27 x 10-5 35,19% 27 

4.3 Påverkan av förhöjd persontäthet 

Samhällsrisken påverkas av den persontäthet som förväntas inom området. Givet att 
förhållandena i övrigt överensstämmer med de som tidigare tagits fram av ÅF [2] kan 
samhällsrisken förväntas förflyttas åt höger, se Figur 14. 
 

 
Figur 14. Redogör för hur samhällsrisken kan förväntas justeras vid förhöjd persontäthet 

 
Hur stor förflyttningen blir beror dock av vilka åtgärder som genomförts samt vilka som 
planeras. Genom att vidta åtgärder som betraktas reducera riskerna tillräckligt mycket kan en 
förändring av personantal riskmässigt medföra marginell riskökning. 
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5 Riskvärdering 

5.1 Individrisk 

Individrisken för aktuellt planområde är att betrakta som betydande i närhet av både Södra 
stambanan och Kronetorpsvägen, se avsnitt 1.2. Risknivåerna är inte att betrakta som 
oacceptabla och reduceras till följd av de riskreducerande åtgärder som tidigare har 
föreskrivits av ÅF [1] [2] och i befintlig detaljplan [10]. 

5.2 Samhällsrisk 

Givet den risknivå som förväntas i området, se avsnitt 1.2, krävs det att åtgärder värderas och 
genomförs. Aktuella åtgärder har sedan tidigare föreslagits ge följande riskreducerande effekt 
[1] [2]: 

- Ventilationsåtgärder bedöms medföra att förväntade antalet omkomna personer 
inomhus förväntas minska från 10 % till 1 %. 

- VMA samt möjlighet till inrymning medför att antalet omkomna utomhus reduceras 
från 100 % till 50 % för giftig gas. 

- Byggnader utförs skyddade mot brand genom att fasader inom 40 m utförs 
obrännbara och med brandteknisk motståndskraft. Dessutom ska utrymning kunna 
ske bort från Södra stambanan. Detta medför att personer inomhus ej förväntas 
omkomma vid bränder. 

- Byggnader utförs med tunga konstruktioner i betong/tegel vilket bedöms innebära att 
risken att omkomma sänks med 25 % för personer inomhus. 

 
Genom att vidta åtgärder avseende påverkan från bränder samt giftig gas erhålls en 
samhällsrisk i enlighet med Figur 15. Det har för aktuell analys antagit att endast ett område 
på 300 m undersöks. Inom aktuellt uppdrag föreligger ett önskemål om att möjliggöra 
ytterligare handel i de befintliga lokalerna inom planområdet. Således inkluderas en risknivå 
för en dubblerad persontäthet inom området benämnd förhöjd persontäthet. 
 

 
Figur 15. Redovisar samhällsrisken för aktuellt planområde 
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Det kan konstateras att risknivån för aktuell planerad exploatering är förknippad med en 
betydande risk trots genomförandet av riskreducerande åtgärder från dels tidigare utredning 
av ÅF [1] och dels tidigare planbestämmelser [10]. Att ytterligare reducera den risknivån som 
råder bedöms i huvudsak kunna ske med hjälp av två metoder; skyddsavstånd och 
sannolikhetssänkande åtgärder.  
 
I tidigare arbete föreslogs en urspårningsräl vilken då bedömdes reducera sannolikheten för 
urspårning med en faktor 10. Det ska poängteras att detta är en uppskattning som är 
förknippad med osäkerheter. I tidigare yttranden från Trafikverket för närliggande detaljplaner 
har det konstaterats att det inte bedöms lämpligt och rimligt att vid aktuell exploatering utföra 
åtgärder på befintlig järnväg. Istället ska åtgärder utföras inom den nya detaljplanen vilket 
anses rimligt vid aktuella förutsättningar.  
 
Att anlägga aktuell typ av verksamhet i närhet av en farligt godsled kan anses problematiskt 
med hänsyn till att en hög persontäthet kan förväntas. Som riskreducerande åtgärd studeras 
därför möjligheten till att introducera ett skyddsavstånd. Det skyddsavstånd som studeras är 
ett skyddsavstånd på 50 m, se riskpåverkan i Figur 16. Det kan konstateras att de olyckor vilka 
fortsatt medför en markant riskpåverkan vid genomförda riskreducerande åtgärder endast 
marginellt påverkas till följd av ett utökat skyddsavstånd. Detta beror av att det är utsläpp av 
giftig gas som fortsatt medför påverkan. 
 

 
Figur 16. Redovisar risknivåns påverkan av ett utökat skyddsavstånd 

5.2.1 Resultatdiskussion  

För Kronetorpsvägen är det främst olyckor med brandfarliga vätskor som bidrar till en hög 
individrisknivå för planområdet inom 40 m från vägen. Detta beror framförallt på att en stor 
andel av transporterat farligt gods på vägar är just brandfarliga vätskor. Då aktuella byggnader 
är placerade på ett avstånd om drygt 100 m från Kronetorpsvägen betraktas detta ej som en 
olycksrisk för personer inom planområdet, detta trots att parkeringen ligger inom 
riskavståndet.  
 
För Södra stambanan är det främst olyckor förknippade med giftiga gaser (klor) som driver upp 
risknivåerna då riskreducerande åtgärder genomförts.  
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Tyréns [12] har genom intervju med Green Cargo fått information om att de transporterande 
mängderna klor på järnväg har minskat ner till endast 10 % av tidigare nivåer samtidigt som 
även mängderna ammoniak minskat. Istället påtalas det att svaveldioxid transporteras i en lite 
större utsträckning vilken har en farlighet som är i paritet med klor men något lägre.  
 
Inom aktuellt planområde utreds möjligheten att utöka verksamheten handel till att innefatta 
även dagligvaruhandel så som livsmedel vilket medför en förhöjd persontäthet mot 
sällanvaruhandel. Detta innebär att en högre persontäthet då accepteras vilket medför en 
förhöjd risk, se Figur 15. Att utöka möjligheten även för resterande verksamhet i området kan 
det där ses att risknivåerna är att betrakta som oacceptabla givet att inga ytterligare åtgärder 
genomförs. 
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6 Osäkerhet- och känslighetsanalys 

6.1 Känslighetsanalys 

Syftet med känslighetsanalysen är att visa hur känsligt resultatet är för variationer i indata. 
Variationer studeras här avseende följande parametrar: 

- Transportarbete 
- Sannolikhet för olyckor 
- Persontäthet 
- Konsekvenser vid studerade scenarion 

 
Utifrån använda modeller kan det konstateras ett linjärt samband mellan resultatet och 
förändringar i såväl transportarbete som sannolikhet för olyckor. Detta innebär att en 
procentuell förändring av dessa parametrar ger motsvarande variation av resultatet. 
Exempelvis medför en ökning av transportarbetet med 10% att den beräknade risken ökar 
med 10% inom frekvensdelen.  
 
Det kan konstateras att förändring i persontäthet inom det studerade planområdet har en 
påverkan på samhällsrisken men inte på individrisken. Det går emellertid inte att tydligt ange 
ett enkelt samband mellan variationer i persontäthet och samhällsriskens känslighet för dessa 
variationer. En allmän ökning av persontätheten ger en allmän ökning av samhällsrisken men 
det är svårt att ange i exakt vilket område av f/N-kurvan ökningen sker. Klart är dock att en 
ökning i persontäthet innebär en förskjutning av f/N-kurvan åt höger. Detta studeras i tidigare 
kapitel 5.2. 
 
Resultatets känslighet för variationer avseende konsekvenser vid studerade scenarier bedöms 
som relativt stor. Konsekvensberäkningar i form av bränder och utsläpp av gaser och syror är 
beroende av en rad olika parametrar, exempelvis bland annat hålstorlek, vindstyrka och 
utetemperatur. Varierande väderparametrar (såsom vindstyrka, vindriktning och 
stabilitetklass) har hanterats i analysen, likaså varierande hålstorlekar.  
 
Dessa är de parametrar som av erfarenhet kan ha stor inverkan på beräknade 
konsekvensavstånd, tillsammans med en parameter som kallas för ytråhet som kan efterliknas 
en effektiv amplitud och som beskriver topografin i området. Ett konservativt val av ytråhet 
har gjorts för att ta höjd för osäkerheter vid spridning av gaser. Andra parametrar som 
utetemperatur, solinstrålning och luftfuktighet har av erfarenhet mindre påverkan på 
konsekvensavstånd. 

6.2 Osäkerhetsanalys 

Syftet med osäkerhetsanalysen är att visa hur osäkert det underlag är som slutsatser är 
grundade på. Osäkerheten analyseras avseende följande parametrar:  

- Transportarbete 
- Sannolikhet för olyckor 
- Persontäthet 
- Konsekvenser vid studerade scenarion 

 
Avseende transportarbetet är underlaget i denna utredning baserat på kvalitativa uppgifter, 
som sedan legat till grund för en uppskattning av typ och mängd av farligt gods. Metoden för 
att hantera denna osäkerhet är att genomgående anta konservativa bedömningar. 
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Osäkerheten avseende persontäthet kan bedömas som liten utifrån nuvarande utformning 
och planerade aktiviteter i området. Inga större händelser såsom evenemang med stort 
personantal (tex. konserter) bedöms planeras inom planområdet även på längre sikt. Däremot 
utgör just personantal en av de avgörande riskbidragen inom planområdet vilket särskilt 
beaktas. 
 
Osäkerheten avseende konsekvenser vid studerade scenarier bedöms vara beroende på 
scenariobeskrivningarna. Här bedöms å ena sidan osäkerheten avseende representativa 
scenarier vara liten samtidigt som det otvetydigt finns en betydande osäkerhet inför så kallade 
extremhändelser såsom transporter av farligt gods utanför gällande regelverk eller uppsåtliga 
risker. Det kan emellertid konstateras att övergripande metodik för en riskutredning av detta 
slag inte rymmer en analys av sådana konsekvenser.  
 
Det verktyg som genomgående används för att möta effekten av osäkerheten i indata är 
tillämpande av bedömningar som ger resultat med säkerhetsmarginal. Därmed konstateras att 
det presenterade resultatet troligen visar en högre risk än vad som faktiskt gäller. Exempel på 
val som innebär en inbyggd säkerhetsmarginal i resultatet är:  

- Den säkerställda trend som visar generellt minskande trafikolycksfrekvens med 
allvarliga konsekvenser har inte beaktats. I stället förutsätts den olycksfrekvens som 
gällde vid tidpunkten för framtagande av de modeller som används, vilket ger en 
högre frekvens än den som idag är aktuell. 

- Teknikutveckling torde leda till minskad olycksfrekvens då modernare fordon 
kontinuerligt utrustas med teknik som ska minska risken för olyckor. Exempel på 
detta är instrument som motverkar risken att fordonet ouppsåtligt lämnar vägbanan. 
Sådana åtgärders inverkan på olycksfrekvensen har inte beaktats.   

- ADR-klasser som brukar inkluderas i farligt gods-utredningar har överskattats jämfört 
med de som inte brukar inkluderas. Detta bland annat vid uppdelningen av klass 2. 

6.3 Påverkan från explosionsreducering av vägg 

Aktuell utformning av fasad som massiv i betong/tegel har tidigare bedömts medföra en 
reducering av påverkan till följd av explosion. Den påverkan på 25 % som inkluderats medför 
endast en marginell skillnad, se Figur 17. Jämförelsen genomförs med risknivån från förhöjd 
persontäthet som jämförelse. 
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Figur 17. Redogör för skillnad i risknivå givet att hänsyn tas till konstruktion med visst 

förhöjt explosionsskydd 

7 Riskreducerande åtgärder 

I en rapport från Räddningsverket och Boverket beskrivs en mängd olika riskreducerande 
åtgärder som kan utföras beroende på vilka risker som finns [17]. Det är från denna skrift som 
de riskreducerande åtgärderna främst utgår från tillsammans med erfarenhet från tidigare 
utredningar.  
 
Tidigare riskreducerande åtgärder redovisas i avsnitt 1.2 och utgör väsentliga åtgärder som 
medför en kraftig reducering av riskerna avseende i huvudsak giftig gas, brandfarlig vätska och 
till viss del explosion. För att hantera den förhöjda risknivån kopplad till den förändrade 
verksamheten föreslås det att följande tidigare krav som presenteras i avsnitt 1.2 kvarstår. 
 
Med hänsyn till att risknivån fortsatt är att betrakta som hög, men inte oacceptabel, bör 
eventuella åtgärder värderas med utgångspunkt från ALARP-principen, se avsnitt 2.2. Förslag 
på åtgärder vilka kan utgöra grund för sådana värderingar är följande:  
 

- Reducera persontätheten genom att reglera verksamheten handel endast för vissa 
delar av planområdet, 

- Undersöka alternativa lokaliseringar för verksamheten längre bort från farligt 
godslederna. 
 

Följande åtgärder är förknippade med en begränsning av samhällsplaneringen. Inom 
samhällsplaneringen utgör risk endast en parameter till vilken hänsyn ska tas. Att begränsa 
möjligheten till exploatering då risknivån trots allt är inom det tolerabla området är således 
inte en enkel övervägning. Inom riskarbetet har flertalet åtgärder genomförts och det anses 
motiverat att med utgångspunkt från risk inte möjliggöra för en ytterligare utveckling av 
handel i området (det som tidigare benämnts förhöjd persontäthet). 
 
Förutom byggnadstekniska åtgärder har mer organisatorisk åtgärder förslagits i tidigare 
utredning [4], vilka fortsatt föreslås. Denna typ av åtgärder i form av informationssystem och 
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utbildning av personal utgör viktiga åtgärder för att minimera riskerna från olyckor, samtidigt 
som aktuella åtgärder är svårvärderade och kvantifieras ej inom aktuell analys. Det bedöms 
därför finnas en viss konservatism avseende genomförda åtgärder. 

7.1 Sammanställning åtgärder 

Det har tidigare konstaterats att riskreducerandeåtgärder är viktiga för att hantera den 
betydande risk som föreligger med hänsyn till en hög persontäthet i närheten av en högt 
trafikerad transportled för farligt gods. Det har för befintlig bebyggelse vidtagits åtgärder 
principiellt i form av tre huvudsakliga kategorier; skadebegränsande åtgärder längs järnvägen, 
organisatoriska åtgärder för butikerna samt byggnadstekniska åtgärder för att reducera 
konsekvenser. Inom aktuell analys hanteras primärt de två senare då åtgärder längs järnvägen 
redan har applicerats. Följande åtgärder rekommenderas av ÅF i syfte att erhålla en risknivå 
vilken inte är att betrakta som oacceptabel: 
 

- Avstånd minst 20 meter mellan närmaste spår och byggnad (inlastningsstationer kan 
placeras närmare; dock skall de utformas så att de ger skydd mot brandgasspridning – 
t ex brandteknisk klass, placering av dörrar/port – och inläckage av gas/ånga – t ex 
övertryck eller luftflöde ut genom station). 

- Avstånd till inlastningsstation ska vara minst 15 m. 
- Fasad mot järnväg utförs i sin helhet med obrännbart material, brandteknisk klass EI 

60, ej skivmaterial, inga fönster. Detta gäller på ett avstånd upp till 30 m från 
järnvägsspåren och inkluderar då även sidor av byggnaderna inom detta avstånd. 

- Tak i obrännbart material, utförs i sin helhet klass EI 60, och inga fönster fram till 30 
m från järnvägsspåren. 

- Ventilation; placering av friskluftsintag på den halva av taket som vetter bort från 
spårområdet och utförd som avstängningsbar; automatiskt (detektorstyrt pga brand), 
manuellt (från respektive butik), samt fjärrmanövrerbart (från t ex SOS Alaram).  

- Förstärkt bärande konstruktion; avstyvningar mellan butiker, extra bärförmåga i 
pelare och tak.  

- Minst en utrymningsväg från varje butik ska finnas mot Hantverkargatan, alltså bort 
från Södra stambanan. 

- Lager och personalutrymmen närmast järnvägen. 
- Informationssystem – kameror för övervakning av byggnadens baksida (spårområdet) 

och monitorer i butiker för informationsinhämtning. 
- Informationssystem – ”omvänt utrymningslarm”; dvs ett högtalarsystem som kan 

användas för att informera kunder om en eventuell händelse och hur de bör bete sig.  
- Utbildning och övning av personal. Personal ska kunna hantera avstängningsbar 

ventilation, övervakning, informationssystemet och ha rutiner för lossning på 
byggnadens baksida. 

- Det bör säkerställas att VMA-signal hörs i området. 
 
Följande åtgärder har övervägts för att avgöra huruvida placeringen är lämplig: 
 

- Reducera persontätheten genom att reglera verksamheten handel endast för vissa 
delar av planområdet, 

- Undersöka alternativa lokaliseringar för verksamheten längre bort från farligt 
godslederna. 

 
Det har beslutats att reglera ”Handel (där livsmedel är tillåtet)” till att omfatta planerad COOP-
butik. För övrig befintlig bebyggelse ska planbestämmelse ”Detaljhandel utan handel med 
livsmedel” användas. Detta för att planbestämmelsen ska innefatta den verksamhet som 
befintliga verksamheter har.  
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8 Slutsats 

Målet med riskutredningen har varit att skapa ett underlag som underlättar för beslutsfattare 
att ta fram ett förslag om planerad exploatering med hänsyn till riskerna från farligt gods och 
industrier.  
 
Risken i samband med det analyserade detaljplaneförslaget ligger inom ALARP-området 
avseende individrisk och samhällsrisk i området. Befintliga byggnader har tidigare utförts med 
betydande riskreducerande åtgärder med hänsyn till de risker som finns och principiellt 
föreslås motsvarande åtgärder för ny bebyggelse.  
 
Åtgärder som är listade är sådana som bedöms medföra en risknivå i området som understiger 
de av samhället accepterade nivåerna avseende individrisk samt hamnar inom ALARP-området 
avseende samhällsrisk, se avsnitt 7.1. Givet att åtgärder genomförs och de föreslagna utökade 
åtgärderna beaktas bedömer ÅF att aktuell verksamhetsförändring avseende ny Coop-butik till 
handel (inklusive livsmedel) kan genomföras.  
 
Om hela planområdet ska möjliggöras för ”Handel (där livsmedel är tillåtet) ” krävs antingen 
att en högre risk accepteras eller att ytterligare åtgärder genomförs.  
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