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1. Inledning 

Ett nytt bostadsområde planeras i Åkarp med cirka 55 bostäder. Området avgränsas 

av motorvägen E22 i öster, Norrevångsvägen i norr, Gamla Lundavägen i väster och 

ett befintligt bostadsområde i söder.  

 
Åkarp 7:89 

I samband med planarbetet fick Trivector i uppdrag att: 

 Göra en bedömning av trafiklösningen inom området, 

 Bedöma kapaciteten i korsningen mellan Gamla Lundavägen och in/utfarten 

i nordvästra hörnet av området, 

 Göra översiktlig beräkning av NO2 och PM10 samt 

 Genomföra en riskbedömning för transport av farligt gods 

Uppdraget är genomfört av Petra Ahlström, Niklas Tengheden, Alexander Börefelt 

och Lovisa Indebetou på Trivector. Riskbedömningen är genomförd av David Win-

berg på Briab1. Uppdragsgivare har varit FB Bostad AB genom Samuel Haugstvedt 

och Anna Bengtsson. 

  

 
1 Briab, Brand & Riskingenjörerna AB. 
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2. Trafiken i området 

Gatorna i området har studerats och studier har bl a gjorts för att se om tunga fordon 

kan ta sig fram på kvarters- och lokalgatorna.  

2.1 Parkering 

40 av de 55 bostäderna har parkering inom den egna tomten. Övriga bostäder par-

kerar sina bilar på parkeringsplatser inom området.  

2.2 Hastighet 

Det är viktigt att hastigheten på kvarters- och lokalgatorna hålls låga. Därför utfor-

mas de som gångfartsområden, vilket innebär att fordon inte får hålla högre hastig-

het än gångfart, som är cirka 7 km/h. Hastigheten ska anpassas utifrån de gående. 

Som förare har man väjningsplikt mot gående och man får bara parkera fordonet på 

särskilt anordnade parkeringsplatser. 

2.3 Infarter till området 

Infarterna till området är dels 

från Gamla Lundavägen i det 

västra hörnet och dels i norr 

från Norrevångsvägen. 

Av trafiksäkerhetsskäl är i 

förslaget infarten vid Gamla 

Lundavägen helt separerad 

från den befintliga till grann-

området i söder. Detta eftersom det inte var möjligt att slå samman de två infarterna 

till en gemensam infart då här finns en elanläggning som inte får flyttas. 

2.4 Svängradier 

Räddningstjänsten Syds fordon är 12 m långa. Mer detaljerade uppgifter om mått 

och avstånd visas i ”Råd och Anvisningar – Utrymning med hjälp av Räddnings-

tjänst Syd”2. Svängradierna för utryckningsfordon har undersökts i området för att 

visa vilket utrymme som krävs för fordonen.  

Kvartersgatorna har en bredd på 5,5 m och vid utfarten till Norrevångsgatan 6,0 m, 

och utryckningsfordonen klarar att köra igenom svängarna här. Möten med ett tungt 

fordon kan dock inte ske i kurvorna. På raksträckorna kan däremot två tunga fordon 

 
2 Dokumentet hittas på Räddningstjänst Syds hemsida: https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/foretag/utrymning-med-

hjalp-av-raddningstjansten-syd_20181101.pdf 

 

In- och utfarter till området. 

https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/foretag/utrymning-med-hjalp-av-raddningstjansten-syd_20181101.pdf
https://www.rsyd.se/globalassets/dokument/foretag/utrymning-med-hjalp-av-raddningstjansten-syd_20181101.pdf
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mötas – även om det blir trångt. Dock lär det vara mycket sällan som två tunga 

fordon trafikerar området samtidigt.  

Avståndet mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och byggnadens 

angreppspunkt bör enligt Boverket inte överstiga 50 m. Detta för att räddningstjäns-

ten ska kunna ställa upp ett fordon och att byggnaden ska kunna nås utan allt för 

lång slangdragning från släckbilen. Avståndet bör inte heller vara längre än 50 m 

för att tung utrustning inte ska behöva bäras allt för långa sträckor. 

Det är viktigt att träd och buskar inte placeras så att de hindrar framkomligheten för 

tunga fordon.  

I och med att utryckningsfordon klarar att köra i svängarna i området, finns tillräck-

ligt med utrymme även för t ex sopbilar. 

I figurerna nedan visas svängradier och utrymmesbehov vid kvarters- och lokalgatan 

med respektive utan stege. 

Utrymmesbehov vid infarterna 

    
Utrymmesbehov för (12 m långt räddningsfordon, med resp. utan stege – vid västra infarten. (Gröna linjer = 
hjulen, Blå linjer = svep). Riktning: in i området. 

    
Utrymmesbehov för (12 m långt räddningsfordon, med respektive utan stege – vid östra infarten. (Gröna lin-
jer = hjulen, Blå linjer = svep). Riktning: in i området. 
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Utrymmesbehov för (12 m långt räddningsfordon, med respektive utan stege – vid östra infarten. (Gröna lin-
jer = hjulen, Blå linjer = svep). Riktning: ut ur området. 

Utrymmesbehov vid Lokalgatan 

    
Utrymmesbehov för (12 m långt räddningsfordon, med respektive utan stege – vid lokalgatan. 
(Gröna linjer = hjulen, Blå linjer = svep). Riktning: söderut. 

    
Utrymmesbehov för (12 m långt räddningsfordon, med respektive utan stege – vid lokalgatan. (Gröna linjer 
= hjulen, Blå linjer = svep). Riktning: norrut. 
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3. Kapacitet 

Kapaciteten har studerats i korsningen mellan 

Gamla Lundavägen och in/utfarten i det nordvästra 

hörnet av Åkarp 7:89.  

Analysen har genomförts i Capcal v. 4.3.0.2 som är 

ett kapacitetsberäkningsprogram där en given tra-

fiksituation studeras under en simulerad timme i en 

korsning, se figuren till höger, där respektive 

vägarm i korsningen är markerad.  

3.1 Metod  

Kapaciteten i korsningen har studerats utifrån ett scenario där den nya kvartersgatan 

har väjningsplikt mot Gamla Lundavägen, det är ett körfält i vardera tillfart samt att 

gång och cykel är separerade från motorfordon längs Gamla Lundavägen. Vid kvar-

tersgatan cyklar cyklisterna i gatan medan fotgängare har separat gångbana. Skyltad 

hastighet i samtliga tillfarter har antagits vara 40 km/h, precis som det är idag. Uti-

från dessa grundläggande förutsättningar har flöden för motorfordon, cyklister och 

fotgängare lagts in i modellen för att studera korsningens kapacitet i form av belast-

ningsgrad och fördröjningar. Med belastning menas förhållandet mellan flödet och 

tillgänglig kapacitet på respektive tillfart. Med fördröjning menas skillnaden i tid då 

fordon kan köra obehindrat genom korsningen jämfört med när fordonet behöver 

sakta ner på grund av korsande flöden. 

Trafikflöden genom korsningen 

Då det inte finns uppgifter för hur trafikmängderna varierar över dygnet på aktuell 

sträcka har antagits att flödet under maxtimmen sker under morgonen, kl 7 - 8, samt 

att trafiksituationen är som mest komplex då med hänsyn till korsande flöden. 

De prognosticerade trafikmängderna på Gamla Lundavägen är vid korsningen, 

5 000 f/d3 (ÅDT). Med antagandet att 10 % av dygnsflödet sker kl 7 - 8 är det 500 

bilar som då kör genom korsningen. Antagande har gjorts att 80% av detta flöde är 

västerut, mot Malmö, och 20% österut mot Lund. Andelen tung trafik är 8 %2. 

Enligt vägplanbeskrivningen för väg 852 från 2016 prognosticeras cykelflöden på 

Gamla Lundavägen till cirka 500 cyklar/dygn (ÅMVDT) år 2038 och av dessa antas 

att cirka 50 cyklar passera rakt genom korsning kl 7 - 8. 

Tillkommande flöden från det planerade bostadsområdet har beräknats med Trafik-

verkets programvara ”Trafikalstringsverktyget”. För att vara på den säkra sidan an-

tas att 15% av detta tillkommande flöde trafikerar korsningen kl 7 - 8, vilket motiv-

eras med att det är ett homogent område med bostäder varför många antas resa ut 

från området ungefär samtidigt på morgonen. Området har två in/utfarter och för 

 
3 Källa Soundcon AB. 

Korsning som studerats i Capcal: 
Gamla Lundavägen - Kvartersgata 
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beräkningarna har antagande gjorts att 75 % av trafikflödet sker på den nya kvarter-

sgatan ut mot Gamla Lundavägen, som ansluter till studerad korsning, och reste-

rande 25 % antas trafikera den befintliga Norrevångsvägen. Även detta för att vara 

lite på säkra sidan vad gäller kapaciteten i korsningen. På morgonen antas samtliga 

trafikrörelser både på kvartersgatan och Norrevångsvägen ske från området, ut till 

Gamla Lundavägen. Fördelningen kring hur många fordon som svänger vänster re-

spektive höger har antagits vara samma som fördelningen på Gamla Lundavägen, 

det vill säga 80% svänger västerut och 20% svänger österut. Längs Gamla Lunda-

vägens södra sida finns en separerad gång- och cykelbana.  

Fotgängare och cyklister antas passera korsningen över den nya kvartersgatan, av-

skilt från övrig motorfordonstrafik. Det gäller både de som reser från andra områden 

och passerar korsningen samt de som reser från det aktuella området och ska väs-

terut. De fotgängare och cyklister som reser från området och österut, mot Lund, 

bedöms inte påverka korsningens kapacitet. 

När ovanstående resonemang appliceras i korsningen ges följande flöden in i kors-

ningen och riktningsfördelningar för motorfordon samt fotgängare och cyklister, se 

figuren nedan. 

  
Flöden in i korsningen kl 7-8 och riktningsfördelning för ny kvartersgata och Gamla Lundavägen 

3.2 Resultat 

Resultaten av analysen redovisas i form av belastningsgrad och fördröjning för in-

kommande fordon. De redovisas som genomsnittliga värden under studerad timme. 

Eventuella avvikelser från detta, t ex att fordonströmmar sker mycket oregelbundet 

under studerad timme ger andra resultat, men det tar inte Capcal hänsyn till. 

Belastningsgrad 

Tillfart Belastningsgrad  

Gamla Lundavägen (från väster) 0,22  

Gamla Lundavägen (från öster) 0,06  

Ny kvartersgata 0,04  

 

Motorfordon

-varav tunga fordon

Fotgängare och cyklister

Lundavägen

Rakt 107 8%

Vänster 0

8% Rakt 400

Höger 0

Rakt 39 Rakt 26

Vänster Höger

22 5

Kvartersgata



 

9 

Trivector Traffic 

Korsningar med väjningsplikt är väl fungerande och med acceptabel kapacitet när 

belastningsgraden understiger 0,6. Studerad korsning har som högst belastningsgra-

den 0,22 i tillfarten västerut på Gamla Lundavägen och bedöms därmed inte behöva 

ytterligare åtgärder i utformning utifrån belastningsgrad. 

Fördröjning 

Det finns flera sätt att mäta fördröjning. Här redovisas två mått, dels andelen av 

fordonen som blir fördröjda och dels den genomsnittliga fördröjningstiden per for-

don på grund av konflikter med andra trafikanter i korsningen. 

Tillfart Andel fördröjda Fördröjning [s/fordon] 

Gamla Lundavägen (från väster) 0 % 0 s 

Gamla Lundavägen (från öster) 0 % 0 s 

Ny kvartersgata 54 % 3 s 

Eftersom korsningen är utformad med väjningsplikt för fordon på kvartersgatan 

samt att fotgängare och cyklister korsar kvartersgatan med företräde är det naturligt 

att fordon på kvartersgatan blir fördröjda i väsentligt högre grad än övriga trafikanter 

i korsningen. Resultaten av analysen visar att drygt vartannat fordon på kvartersga-

tan blir fördröjt. Dock är det bara 23 % av samtliga fordon på kvartersgatan som 

behöver stanna vid korsningen innan de kan fortsätta ut på Gamla Lundavägen. 

Resultaten gällande fördröjningstiden visar att restiden för fordon på kvartersgatan 

i genomsnitt förlängs med 3 sekunder på grund av konflikter med andra trafikanter. 
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4. Avgaser 

För att beräkna halterna av kvävedioxid och partiklar PM10 har verktyget VOSS 

använts. VOSS är framtaget av SMHI och Naturvårdsverket och baseras på SMHI:s 

modellsystem SIMAIR.  

De trafikmängder som används för beräkningarna är prognosticerad trafik för år 

2040. I tabellen nedan visas den indata som har använts för beräkningarna. 

 Motorvägen, E22 Gamla Lundavägen    

ÅDT* 59 000 f/d 5 000 f/d    

Andel tung trafik* 10 % 8 %    

Gaturumsbredd 100 m 20 m    

Hushöjd 6 m 6 m    

Sandning** ja/nej* ja/nej*    

Hastighet 110 km/h 40 km/h    

* Uppmätta trafikmängder för år 2015 har hämtats från www.trafikverket.se. Prognosticerad trafik för år 
2040 har beräknats med Trafikverkets uppräkningstal för EVA 2014-2040-2060 (uppdaterad 2018-04-01). 

 ** Beräkningarna har genomförts både med och utan sandning ➔ ger här samma resultat. 

I VOSS används bl a gaturumsbredden för beräkningarna och det största värde som 

kan användas i programmet är 100 m. I verkligheten är gaturumsbredden ca 160 m 

för motorvägen. Dessutom finns det inte någon bebyggelse på andra sidan om mo-

torvägen. Vad gäller Gamla Lundavägen, så består bebyggelsen på norra sidan av 

vägen av enstaka hus och inte sammanhängande bebyggelse. Detta gör att avgaserna 

kommer att spridas mer i verkligheten än vad som visas i programmet – och halterna 

blir i verkligheten något lägre än vad som redovisas nedan.  

4.1 Gränsvärden 

I tabellen nedan visas gränsvärden samt nedre och övre utvärderingströskeln för 

NO2 och Partiklar PM10, källa Naturvårdsverket.  

Förorening Medelvärdes-
period 

MKN-värde4 Antal tillåtna överskri-
dande per kalenderår 

NUT5 ÖUT6 

NO2 Timme 

Dygn 

År 

90 µg/m3 

60 µg/m3 

40 µg/m3 

175 h 

7 dygn 

- 

54 µg/m3 

36 µg/m3 

26 µg/m3 

72 µg/m3 

48 µg/m3 

32 µg/m3 

Partiklar, PM10 Dygn 

År 

50 µg/m3 

40 µg/m3 

35 dygn 

- 

25 µg/m3 

20 µg/m3 

35 µg/ m3 

28 µg/m3 

 
4 MKN = Miljökvalitetsnorm  

5 NUT = Nedre Utvärderingströskel 

6 ÖUT = Övre Utvärderingströskel 

http://www.trafikverket.se/
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4.2 NO2 

Motorvägen E22 och Gamla Lundavägen 

Halterna av NO2 underskrider enligt beräkningarna den nedre utvärderingströs-

keln vid både motorvägen och Gamla Lundavägen. Det finns alltså inget behov 

av att genomföra en fördjupad kartläggning av halterna av NO2.  

Årsmedelvärdet för NO2 beräknas för både E22 och Gamla Lundavägen ligga 

under 15 μg/m3, 98-percentilen för dygnsmedelvärden i intervallet 20 - 30 μg/m3 

och 98-percentilen för timmedelvärden under 30 μg/m3. 

4.3 Partiklar, PM10 

Motorvägen, E22 

Halterna av PM10 beräknas underskrida den nedre utvärderingströskeln, dock med 

liten marginal. Årsmedelvärdet för PM10 beräknas ligga i intervallet 12 - 16 μg/m3 

och 90-percentilen för dygnsmedelvärden beräknas ligga i intervallet 21 - 25 μg/m3. 

Dock kan sägas, som även beskrivits i det inledande avsnittet, att avståndet mellan 

husen på respektive sida om vägen i beräkningarna är underskattat. Detta eftersom 

man i modellen som mest kan ange 100 m medan det i verkligheten är ca 160 m. I 

verkligheten är det dessutom endast hus på ena sidan motorvägen (Åkarp 7:89) me-

dan det på andra sidan inte är någon bebyggelse alls - vilket gör att partiklarna kan 

spridas mer än vad beräkningarna visar. Detta gör att halterna av PM10 kommer att 

underskrida nedre utvärderingströskeln mer än vad som beräkningarna visar – varför 

en fördjupad kartläggning inte behövs. 

Gamla Lundavägen 

Halterna av PM10 underskrider den nedre utvärderingströskeln. Det finns inget 

behov av att genomföra en fördjupad kartläggning av halterna av PM10.  

Årsmedelvärdet för PM10 beräknas ligga under 12 μg/m³ och 90-percentilen för 

dygnsmedelvärden beräknas ligga i intervallet 15 - 21 μg/m³. 
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5. Risker 

Enligt länsstyrelsen bör bostäder i högst 2 plan inte byggas närmre än 70 m från 

vägkant vid transportled för farligt gods. I tabellen nedan visas exempel på markan-

vändning vid olika skyddsavstånd från närmaste vägkant.7  

Skyddsavstånd ≥ 30 m Skyddsavstånd ≥  70 m Skyddsavstånd ≥ 150 m 

Industri, Lager 

Bilservice 

Mindre handel,  

Tekniska anläggningar 

Övrig parkering 

Bostäder, småhusbebyggelse, högst 2 plan 

Mindre kontor, dock ej hotell 

Kultur- och idrottsanläggningar, utan betydande 
åskådarplats 

Bostäder mer än 2 plan, tät 
flerbostadsbebyggelse 

Vård, Skola 

Kontor i flera plan, inkl hotell 
och konferens 

Riskbedömning för transport av farligt gods 

En särskild riskbedömning för transport av farligt gods har genomförts av Briab8. 

Riskutredningen visas i sin helhet i bilaga till denna rapport. Riskbedömningen har 

genomförts för att bedöma om Skåne läns riktlinjer kan tillämpas vid detaljplanar-

betet för Åkarp 7:89 i Burlövs kommun. 

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län har ett gemensamt 

dokument Riskhantering i detaljplaneprocessen som anger att riskhanteringsproces-

sen ska beaktas vid markanvändning inom 150 meter från en transportled för farligt 

gods. Större delen av planområdet är inom riskhanteringsområdet på 150 m från 

motorväg E22, vilket betyder att riskhanteringsprocessen ska beaktas. Avståndet 

mellan den nyplanerade bebyggelsen och närmaste vägkant vid väg E22 är 70 m. 

Länsstyrelsen i Skåne län har ett system för riskvärdering för bebyggelseplanering 

intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods i Skåne, RIKTSAM9.  

Slutsatser  

Utformningen av planområdet, inklusive bullervall/plank, och motorvägen bedöms 

kunna begränsa konsekvenserna av de flesta typer av olyckor med farligt gods som 

sker på väg E22.  

Den olyckstyp som främst påverkar planområdet är utsläpp av giftiga gaser. Risk-

nivån bedöms vara acceptabel och inte föranleda att särskilda åtgärder genomförs i 

planområdet. 

Riskbedömningen visar att Vägledning 1 i RIKTSAM kan tillämpas vid planeringen 

av det aktuella planområdet. Studerat förslag följer de rekommendationer som anges 

i Vägledning 1.  

 
7 Skyddsavstånd - exempel på markanvändning. Källa: www.m.lst.se, ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - Be-

byggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods” 

8 Briab, Brand & Riskingenjörerna AB 

9 Länsstyrelsen i Skåne län, ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM) - bebyggelseplanering intill väg och 

järnväg med transport av farligt gods,” Rapport "Skåne i utveckling" 2007:06 



 

13 

Trivector Traffic 

 

 

 
Bilaga 1 

 

Riskbedömning inför plan-
arbetet för Åkarp 7:89 
 

  



 

14 

Trivector Traffic 

 

 



 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB 

United Spaces STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24 

221 19 Malmö 

Org nr 556630-7657 

2020-03-06 Projekt: 

Åkarp 7:89, Burlöv 

 Uppdragsgivare: 

Trivector Traffic AB  

 Att: 

Petra Ahlström 

petra.ahlstro@trivector.se 

 

Riskbedömning inför planarbetet för Åkarp 7:89 
Briab har i uppdrag av Trivector Traffic AB att utföra en riskbedömning för att avgöra om 

Vägledning 1 i Skåne läns riktlinjer kan tillämpas vid detaljplanarbetet för Åkarp 7:89 i 

Burlövs kommun. Detaljplanen möjliggör för bland annat bostäder i form av radhus samt en 

blandning av flerbostadshus med centrumverksamhet. 

Grundläggande förutsättningar 

Riskpolicy från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län 

Länsstyrelsernas i Skåne, Stockholms samt Västra Götalands län gemensamma dokument 

Riskhantering i detaljplaneprocessen anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid 

markanvändning inom 150 meter från en transportled för farligt gods [1]. 

Tillämpning av storstadslänens riskpolicy (RIKTSAM) 

Länsstyrelsen i Skåne län presenterar ett system för riskvärdering i sina riktlinjer för 

bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods i Skåne 

(RIKTSAM) [2]. Riktlinjerna bygger på den zonindelning som presenteras i riskpolicyn och kan 

beaktas som en praktisk tillämpning av denna. I RIKTSAM bestämmer nedanstående faktorer 

hur marken kan användas: 

 Persontätheten i en byggnad eller i ett område. Många personer på samma plats 

innebär större sannolikhet för ett stort skadeutfall. 

 Status på personer (vakna/sovande). Vakna personer har bättre möjlighet att inse 

fara och att påverka sin säkerhet. 

 Förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. ”Rätt” ålder och 

full rörlighet ger bättre möjligheter att påverka sin situation. 

 Kännedom om byggnader och område. Kunskap om byggnader och område ger en 

större trygghet och möjlighet att agera än i okända byggnader eller område. 

Ovanstående faktorer resulterar i en indelning av markanvändningen i fyra kategorier där 

minst känslig markanvändning placeras närmst transportleden: 

1. Ej känslig bebyggelse avser sådan bebyggelse där det endast finns ett fåtal 

människor, vilka inte upprätthåller sig stadigvarande på platsen. 
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2. Mindre känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som 

omfattar få och vakna1 personer. 

3. Normalkänslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som 

omfattar färre personer än känslig verksamhet, samtidigt som personerna får vara 

sovande, givet att de har god lokalkännedom. 

4. Känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som omfattar 

utsatta2 eller många personer. 

Vägledning enligt RIKTSAM 

RIKTSAMs system för vägledning utformas med tre olika vägledningar, i detta PM utreds 

möjligheten att utnyttja Vägledning 1, som endast baseras på skyddsavstånd mellan 

bebyggelse och transportled för farligt gods. För att avgöra detta ska den planerade 

markanvändningen relateras till faktorerna som påverkar bedömningen. 

Planområdet 

I förslaget är avståndet mellan bebyggelse och närmaste vägkant till väg E22 70 meter. 

Området mellan bebyggelsen och väg E22 innefattar ett grönområde med träd, en bullervall 

med ett bullerplank på krönet. Krönet på bullervallen med skärm är mellan 6-8 meter 

ovanför motorvägen. Utmed E22 finns avåkningsskydd följt av ett cirka 2 meter djupt dike 

med lägsta punkt cirka 5 meter från vägkanten och således 65 meter från närmaste bostad. 

På kortare avstånd, cirka 35 meter från vägkanten, planeras för parkeringsytor. 

Större delen av planområdet är inom riskhanteringsavståndet på 150 meter från en 

transportled för farligt gods som Länsstyrelsen i Skåne anger. Flerbostadshusen i 

planområdets nordvästra del planeras bortom detta avstånd från E22. I Figur 1 redovisas 

dessa mått på en plankarta, och i Figur 2 visas en illustrationskarta. Området mellan E22 och 

bebyggelsen illustreras i en sektionsvy i Figur 3. 

Radhusen som planeras inom 70-150 meter från E22 kan tilldelas kategorin normalkänslig 

verksamhet medan flerbostadshusen utgör känslig verksamhet. 

 

1 Vakna personer definieras som bebyggelse där ej nattvistelse finns, dvs. ej bostäder eller hotell. 

2 Utsatta personer definieras om personer med nedsatt förmåga att själva inse fara och påverka sin säkerhet, till 

exempel vårdbehövande eller barn. Bostäder kan i de flesta fall anses inrymma utsatta personer. 
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Figur 1. Plankarta (utkast). Källa: Burlövs kommun, redigerad av Briab. 

 

Figur 2. Illustrationskarta. Källa: Burlövs kommun. 

 

Figur 3. Sektionsvy för planområdet närmast väg E22 som bland annat redovisar bullervallen med 

bullerplanket. Källa: Burlövs kommun. 
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Trafikuppgifter för väg E22 

På väg E22 är hastighetsbegränsningen utmed planområdet 110 km/h. Vid en trafikmätning 

från Trafikverket som genomfördes år 2015 uppgick antalet fordon till cirka 42 000 per dygn 

(ÅDT) i båda färdriktningarna, och cirka 4 000 lastbilar [3]. Uppräknat till år 2040 ger detta 

cirka 61 000 fordon totalt, varav 6 100 är lastbilar [4]. Nationell statistik från Trafikanalys för 

åren 2012-2018 visar att cirka 2,7 % av den transporterade godsmängden på väg dessas år 

utgjordes av farligt gods [5, 6, 7]. Om andelen transporter med farligt gods ansätts till 3 % 

resulterar det i ungefär 180 transporter per dag på E22. 

Riskbedömning 

Olycksscenarier 

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

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

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

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

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

frätande kemikalier. 

Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor och transport. Skadeverkan är en blandning 

av strålnings- och tryckskador. Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. 

Vid utströmning kommer en del av vätskan att förångas och övergå i gasform. 

Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver i väg med vinden. Vätskor som 

strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet 

kommer avdunstningen att gå olika fort.  

Brand och explosion kan uppstå sekundärt efter ett utsläpp av brandfarlig gas eller vätska. 

Antänds en vätskepöl uppstår en pölbrand och om en gas antänds direkt vid utsläppskällan 

uppstår en jetflamma. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE3 och 

BLEVE4. UVCE inträffar om ett gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och 

BLEVE är ett resultat av att en, på grund av värmepåverkan, kokande vätska 

(tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en bristande tank och exploderar med 

stor kraft. En BLEVE är att beakta som en sekundär konsekvens av en farligt-godsolycka då 

den kräver en kraftig uppvärmning till följd av en brand för att kunna inträffa. 

Planområdets utformning och påverkan på risknivån 

Diket utmed E22 kan samla upp brandfarlig vätska som läcker ut vid en trafikolycka vilket i 

sin tur begränsar spridningen av en eventuell pölbrand om antändning av vätskan sker. En 

pölbrand som begränsas till diket kommer på aktuellt avstånd, 65 meter, ha försumbar 

påverkan på bebyggelse inom planområdet. Bullervallen och bullerskärmen bidrar även med 

visst skydd mot strålning från flammor mot planområdet då de skymmer en del av 

flammorna. Vid vägtunneln där Norrevångsvägen passerar under E22 finns inte något dike 

 

3 Unconfined Vapour Cloud Explosion. 

4 Boiling Liquid Expanding Vapour Cloud Explosion. 
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eller vall. Avåkningsskydd på E22 i kombination med att marken lutar bort från planområdet 

vid denna passage ger dock ett naturligt skydd mot spridning av brandfarlig vätska mot 

planområdet. Ytterligare skyddsåtgärder bedöms därför inte krävas där.  

Utsläpp av frätande ämnen har främst effekt på närområdet där utsläppet sker. Påverkan på 

planområdet vid sådana olyckor bedöms vara försumbar. 

Utsläpp av giftiga gaser kan spridas till planområdet och konsekvenserna i form av 

spridningsområde och koncentrationer påverkas av meteorologiska förhållanden och typ av 

ämne som släpps ut. Bland annat krävs vindriktning mot planområdet samt lägre 

vindhastighet och en stabilitetsklass som inte leder till en större inblandning av luft i 

gasmolnet. Sannolikheten för dessa ogynnsamma förhållanden i samband med ett utsläpp är 

mycket låg. Vid utbredning av gaserna mot planområdet kommer det även uppstå turbulens 

och utspädning till följd av vegetationen. 

För vissa olyckor av särskilt allvarlig karaktär förutsätts att personer i byggnaderna vidtar 

vissa säkerhetsåtgärder för att kunna kvarstanna inomhus under olycksförloppet. Exempelvis 

är det betydelsefullt att stänga fönster och dörrar i händelse av utsläpp av giftig gas med 

vind mot planområdet5. Ett liknande agerande förväntas i samband med byggnadsbränder i 

intilliggande fastigheter (eller andra lägenheter) då brandgaser också har ett giftigt innehåll. 

Säkerhetshöjande åtgärder för att minska konsekvenserna av dessa olyckor resulterar oftast 

i ventilationsåtgärder. Sådana åtgärder kan anses vara olämpliga och svåra att genomföra för 

den typ av bostadsbebyggelse som planeras inom riskhanteringsavståndet. 

Vid en explosion har skyddsavståndet och terrängen mildrande effekt. Träd och vegetation 

kan exempelvis absorbera viss energi från tryckvågen och en flamfront, medan tryckvågens 

riktning kan styras uppåt från bullervallen. Vid rådande skyddsavstånd bedöms främst större 

explosioner vara de scenarier som påverkar planområdet, med exempelvis splitterskador 

som följd. Sannolikheten för en sådan explosion bedöms vara försumbar, och att införa 

särskilda åtgärder för dessa olyckstyper utöver bullervallen och utformningen av 

grönområdet är ofta mycket kostsamma i förhållande till den relativt låga reduktion av risk 

de bidrar med. 

Slutsatser 

Briab har i detta PM inventerat risker vid transport av farligt gods på väg E22 utmed Åkarp 

7:89 i Burlövs kommun, och värderat påverkan på planområdet. Planområdets och 

motorvägens utformning bedöms kunna begränsa konsekvenserna av de flesta typer av 

olyckor med farligt gods som sker på väg E22. Förslagets utformning av planområdet innebär 

exempelvis att mindre känslig bebyggelse planeras närmast E22 i form av grönområde med 

bullervall- och skärm, samt parkeringsytor, och att bostäder placeras längre bort från 

riskkällan. 

 

5 Notera att utsläpp av giftig gas har ett stort påverkansområde och behovet av att stanna inomhus med stängda fönster och 

dörrar sträcker sig långt bortom planområdet. 
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Utsläpp av giftiga gaser är den olyckstyp som främst bedöms kunna påverka planområdet, 

men risknivån bedöms vara acceptabel och inte föranleda att särskilda åtgärder införs i 

planområdet. 

Briab gör därmed bedömningen att Vägledning 1 i RIKTSAM kan tillämpas vid planering av 

planområdet samt att nuvarande förslag följer de rekommendationer som anges i 

Vägledning 1. 
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