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Kronetorp 1:1, Burlöv – riskbedömning avseende transport av farligt gods
på väg E22 och väg E6/E20

Detta dokument utgör en enkel riskbedömning för Kronetorp 1:1 i Burlöv med anledning av

de transporter av farligt gods som förekommer på väg E22 och väg E6/E20.

Riskbedömningen avser förtydliga risksituationen samt att fastställa behovet av

riskreducerande åtgärder. Riskbedömningen kan användas som ett underlag i pågående

planarbete för Kronetorps gård (del av Kronetorp 1:1 i Arlöv, Burlövs kommun).

Riskbedömningen är utförd enligt ”Vägledning 2” beskriven i Länsstyrelsens i Skånes

riktlinjer ”RIKTSAM”i. Riskbedömningen utgår från de risknivåer som redovisas i RIKTSAM

och anpassar dessa till att vara giltiga för aktuellt planområde genom att ta hänsyn till

transportflöde på berörda vägar samt den säkerhetshöjande effekt som planerade

bulleråtgärder har.

Utgångspunkter

Planområdet

Riskbedömningen ska avgöra om föreslagna avstånd till väg E22 och väg E6/E20 ger en

säkerhetsnivå som blir tillfredsställande enligt kraven i Länsstyrelsens riktlinjer RIKTSAM.

Rekommenderat avstånd till transportleder för farligt gods är 150 m för den typ av

bebyggelse som avses uppföras i planområdet (centrum, bostäder och skola). Det kortaste

avståndet till E22 är 120 m. Till väg E6/E20 är det 400 m, medan avfartsrampen från E6/E20

till E22 (Stockholmsvägen) ligger på drygt 100 m avstånd från närmsta planerade

bebyggelse. I Figur 1 visas planområdet utformning.

Eftersom bebyggelsen ligger närmre än 150 m, men längre bort än 70 m från transportleden

kan en riskbedömning enligt Vägledning 2 i RIKTSAM användas för att avgöra hur

riskhänsyn ska visas i detaljplanen.

i Länsstyrelsen i Skåne län, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen – bebyggelseplanering intill väg

och järnväg med transport av farligt gods (RIKTSAM), Rapport ”Skåne i utveckling”, 2007:06.
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Figur 1 Planområdets geografiska utbredning (från planbeskrivningen).

Transport av farligt gods

Både väg E22 och väg E6/E20 tillhör det rekommenderade vägnätet för transport av farligt

gods, se Figur 2 nedan.

Figur 2 Rekommenderade färdvägar för farligt gods i anslutning till planområdet.
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Väg E6/E20 är en betydelsefull transportled som förbinder södra Sverige med kontinenten,

via Öresundsbron och färjetrafiken i Trelleborg samt Ystad. Farligt gods som kommer

norrifrån på E6/E20 använder troligen Västkustvägen för att nå sina mottagare. Samma sak

gäller trafik söderifrån då det saknas möjlighet att nå köra västerut på Stockholmsvägen (väg

E22) från detta håll. Viss trafik kan använda sig av Stockholmsvägen, via rampen förbi

planområdet. Denna trafik bedöms dock vara av relativt liten då mottagare för farligt gods i

Malmö i huvudsak finns i stadens nordöstra delar.

Väg E22 är precis som väg E6/E20 en betydelsefull transportled. Godstrafik som kommer

från söderifrån, via kontinenten, använder väg E6/E20 till trafikplats Kronetorp för att där

köra av till väg E22 mot Lund. Transport av farligt gods i på väg E22 på sträckan som

passerar planområdet bedöms vara begränsad då antalet mottagare/avsändare av farligt

gods belägna i den delen av Malmö är få till antalet.

Risknivå utmed transportled 110 km/h

I RIKTSAM redovisas risknivån för vägtransport i 110 km/h. Beräkningarna gäller för 80

fordon som transporterar farligt gods per dygn. I Figur 3 visas risknivån som en funktion av

avståndet från vägkant.

Figur 3 Individrisk för väg 110 km/h redovisad i RIKTSAM.
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Bedömning av risknivåer utmed väg E22 och väg E6/E20

Tillskott i risk

Om man utgår från individrisknivån presenterad i RIKTSAM för väg 110 km/h (se Figur 3)

går det att utläsa en risknivå på 1,610-7 per år. Enligt riskvärderingskriterierna i RIKTSAM

ska planerad bebyggelse i planområdet inte exponeras för högre risk än 10-7 per år, vilket

innebär att det krävs säkerhetshöjande åtgärder, alternativt ändrade förutsättningar som

sänker risknivån med knappt 40 %.

För aktuellt planområdet finns det två faktorer som medför att risknivån är lägre än den som

redovisats i RIKTSAM. För det första är antalet transporter med farligt gods förbi

planområdet färre och för det andra uppförs det en bullervall längs med avfartsrampen från

väg E6/E20 och bullerskärmii mot väg E22. I avsnitten nedan diskuteras hur dessa faktorer

påverkar risknivån.

Antal transporter med farligt gods

Det finns en direkt proportionalitet mellan antal transport med farligt gods och

individrisknivån. Det innebär t.ex. att en halvering av antalet transporter leder till en

halvering av risknivån. RIKTSAM utgår från 80 fordon som medför farligt gods per dygn. I

avsnittet ovan visas att risknivån (enligt RIKTSAM) på 120 m avstånd är 1,610-7 per år och

med hjälp av nedanstående uttryck går det att räkna ut hur många fordon som maximalt får

trafikera vägsträckorna för att risknivån ska understiga acceptabelt värde.

7
7max

120 max 7

10
10 80 50

1,6 10
m

RIKTSAM

Antal fordon
IR Antal fordon

Antal fordon





     



Det maximala antalet fordon som får transporteras på vägsträckan blir 50 fordon/dygn.

Genomgången i av förväntat antal transporter av farligt gods på berörda vägar indikerar att

antalet fordon lastade med farligt gods bör vara relativt litet i jämförelse med den trafik som

förekommer på väg E6/E20 resp. väg E22 öster om trafikplats Kronetorp.

Effekt av avåkningsskydd och invallning

Den planerade bullervallen och bullerskärmen får säkerhetshöjande effekter då de gör det

möjligt att ”låsa” utbredningen av olyckor till bullerskyddens placering. Åtgärderna kan

likställas med ett avåkningsskydd och en invallning och är särskilt effektiva mot olyckor där

det farliga godset består av vätskor, dvs. utsläpp av brandfarliga, frätande och giftiga

vätskor. Beräkningarna i RIKTSAM förutsätter att vätskor rinner på ett ogynnsamt sätt mot

det beaktade området. Om utbredning kan begränsas till avåkningsskyddet kan

riskavståndet minskas med vätskepölens diameter vilken är i storleksordningen 10-30 m

beroende på hur stor volym som utsläppet omfattar. I Figur 4 visas hur konsekvensen av en

olycka påverkar av ett avåkningsskydd, t.ex. en vall eller ett tätt räcke.

ii Bullerskärmen ska kompletteras med ett avåkningsskydd som säkerställer att fordon kvarstannar på

vägbanan i händelse av en olycka. Avåkningsskyddet ska dessutom fungera som en invallning.
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Figur 4 Effekt av avåkningsskydd (vall) på konsekvensområden vid olycka med farligt gods.

Med kännedom om de olika olyckornas enskilda frekvenser blir det möjligt att justera

risknivån (från RIKTSAM) för att ta hänsyn till avåkningsskyddet mot planområdet. I Figur

5 redovisas den justerade risknivån.

Figur 5 Justerad individrisk för väg 110 km/h efter hänsyn till avåkningsskydd.

Figur 5 visar att risknivån blir lägre än 10-7 per år på 110 m avstånd från väg E22 resp. väg

E6/E20. Det innebär att vallens och skärmens säkerhetshöjande effekt möjliggör att känslig

bebyggelse kan uppföras på detta avstånd. Ovanstående bedömning bygger enbart på ett

beaktande att barriärerna säkerställer att fordon kvarstannar på vägområdet.
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Vallen och skärmen påverkar även utsläpp till luft genom att öka utspädningen.

Utspädningen bestäms av variabeln ytråhet, z0. Lägst ytråhet har en frusen sjö, medan en

stad har högst ytråhet. Beräkningarna i RIKTSAM har gjorts med ett värde på z0 på 0,1 m,

vilket motsvarar jordbruksmark. Värdet på z0 är c:a 1/10 av intilliggande ”objekts” höjd och

för planområdet där det både finns en nivåskillnad och stora buskar och träd borde snarare

ett värde på 1,0 som gäller för stadsbebyggelse kunna användas. Ett ökat värde på ytråheten

leder till att inblandningen av luft ökar och koncentrationen av den giftiga gasen att minskar.

I Figur 6 visas hur konsekvensområdet vid en olycka med utsläpp av giftig kondenserad gas

förändras då värdet på z0 justeras till 1,0 m.

Figur 6 Ytråhetens påverkan på konsekvensområdet vid utsläpp av giftig gas.

Det är inte enbart ytråheten som förändras i stadsmiljö då staden även påverkar atmosfärens

stabilitet. Ju stabilare skiktning som råder i atmosfären desto mindre blir utblandningen av

den giftiga gasen. Följaktligen blir konsekvensområdet vid en olycka större om det råder

stabil skiktning än om det råder instabil skiktning. Studieriii har visat att bebyggda områden

värmer upp luften och gör den mindre stabil. Neutral skiktning tenderar att förekomma i

större utsträckning i anslutning till städer och de mest stabila atmosfärsförhållandena verkar

inte förekomma. I Figur 6 har ingen hänsyn tagits till att stadsmiljön påverkar atmosfärens

stabilitet då det vetenskapliga underlaget för att kunna göra dessa bedömningar är

bristfälligt. Om hänsyn hade tagits till detta skulle konsekvensområdet minskat och därmed

kan bedömningen som redovisas i Figur 6 beaktas som konservativ.

iii Lees' Loss Prevention in the Process Industries - Hazard Identification, Assessment and Control, 3rd edition,

Elsevier, 2004.
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Slutsatser

Aktuellt planområde ligger på c:a 120 m avstånd från väg E6/E22 och c:a 110 m avstånd från

avfartsramp från väg E6/E20. Farligt gods transporteras förbi planområdet på dessa vägar.

En enkel riskbedömning, enligt RIKTSAM ”Vägledning 2” har gjorts för att påvisa att

föreslagen utformning av planområdet ger tillfredsställande säkerhet mot olyckor med

farligt gods.

I planområdet planeras för känslig bebyggelse som bostäder, centrum och skola. Enligt

RIKTSAM kan sådan verksamhet uppföras där individrisknivån understiger 10-7 per år.

Risknivån understiger detta värde om det inte transporteras fler än 50 fordon med farligt

gods per dygn förbi planområdet, utan att hänsyn tas till bulleråtgärdernas säkerhetshöjande

effekt. En grov bedömning av flödet indikerar att det är betydligt det rör sig om betydligt

färre fordon än så.

Konservativa överslagsberäkningar har också visat att planerade bulleråtgärder ger en

riskreduktion som medför att individrisknivån blir acceptabel på drygt 100 m från vägkant

givet att antalet fordon med farligt gods är samma som i RIKTSAM (80 per dygn)

Bedömningen visar således att bebyggelse kan uppföras enligt planförslaget, givet att det

uppförs barriärer mot E22 och E6/E20. Barriärerna ska fungera dels som ett avåkningsskydd

och dels som en invallning. Föreslagen bullervall mot avfartsrampen från E6/E20 uppfyller

dessa kriterier, medan bullerskärmen mot E22 ska utformas så att den utgör ett

avåkningsskydd som säkerställer att fordon kvarstannar på vägbanan i händelse av en

olycka. Avåkningsskyddet ska dessutom fungera som en invallning och utföras tät i

obrännbart material.

Fredrik Nystedt

Wuz risk consultancy AB


