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Sammanfattning
I samband med att Sundbyberg stad utreder möjligheterna att omvandla Enköpingsvägen till
stadsgata har kommunen identifierat ett behov av att undersöka om det finns aspekter av risk
och säkerhet som behöver beaktas i tilltänkt stadsutveckling. Structor Riskbyrån har med
anledning av detta fått ett uppdrag att belysa 1) de riskkällor och därtill kopplad riskexponering
som finns i området, samt 2) vilka samhällsviktiga verksamheter som kan påverkas och därigenom behöver beaktas i fortsatt exploatering.
Avsikten med uppdraget och föreliggande rapport är ge kommunen förutsättningar att göra
informerade och medvetna avvägningar vid exploatering intill riskkällor, men även att se den
fysiska planeringen som ett verktyg för att förbättra robustheten och undvika att bygga in sårbarheter i samhället. Målsättningen är att föreliggande rapport ska fungera som beslutsunderlag
för kommunen att möjliggöra en tillfredsställande hantering av risk- och säkerhetsaspekter i
pågående, men även i efterföljande stadsutveckling.
Structor har genomfört en systematisk inventering av riskkällor som kan generera tekniska
olycksrisker, d.v.s. risker förknippade med transporter och/eller hantering av kemikalier och
farliga ämnen. För respektive riskkälla har riskexponering gentemot omgivningen beskrivits och
olika typer av hanteringsstrategier identifierats. För att identifiera och bedöma eventuell påverkan på samhällsviktig verksamhet och funktioner har utgångspunkt tagits i stadens krisberedskap och en workshop genomförts med representanter från olika förvaltningar, däribland staden
säkerhetsenhet. Även här har konflikter, samt förslag på fortsatt hantering identifierats och
beskrivits.
Erhållna resultat visar att det finns ett flertal riskkällor och viktiga samhällsfunktioner i området
som behöver beaktas och omhändertas i den kommande exploateringen. Bland riskkällorna kan
nämnas hantering av brandfarliga varor och gaser vid bensinstationer och bussdepån, urspårningsrisker längs tvärbanan, samt olycksrisker förknippade med transporter på Enköpingsvägen.
För de verksamheter som omfattar brandfarlig respektive explosiv vara finns lagstadgade
skyddsavstånd att beakta och förhålla sig till. Utöver dessa generera riskkällorna riskavstånd
som på olika sätt kan hanteras för att möjliggöra en lämplig markanvändning.

Structor Riskbyrån

Gällande samhällsviktig verksamhet är aspekter att beakta främst kopplat till energiförsörjning
och kommunalteknisk försörjning inom planområdet. Det handlar framför allt om ställverk,
kraft- och elledning, samt pump- respektive fördelningsstationer som finns placerat inom
planområdet. För dessa verksamheter har ett behov av att genomföra fördjupade sårbarhetsanalyser identifierats för att klargöra aktuella verksamheters redundans och robusthet. Detta
bedöms särskilt vara relevant för att avgöra om det är lämpligt att flytta/ändra verksamheterna.
Utöver föreslagna analyser inkluderar åtgärdsförslagen att ett generellt sårbarhets- och robusthetsperspektiv beaktas i den fortsatta exploateringen, detta för att med enkla medel undvika
sårbarheter och öka robustheten i samhället.
Hanteringsstrategier och åtgärdsförslag finns sammanställda för samtliga identifierade risk- och
säkerhetsaspekter. Strategierna innebär att minska riskexponeringen antingen genom att påverka
eller förhålla sig till riskkällan. Sammanställningen ger kommunen möjlighet att välja och
dokumentera val av angreppssätt för att hantera identifierade risk- och säkerhetsaspekter på ett
sådant sätt som anses lämplig utifrån övriga allmänna och enskilda intressen inom planområdet.
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1

Inledning

Structor Riskbyrån har fått i uppdrag av Sundbybergs stad att ta fram beslutsunderlag för att i
pågående exploatering av Norra Sundbyberg hantera aspekter kopplade till risk och säkerhet.
Nedan ges en kortfattad introduktion till uppdraget, dess avgränsningar och hur rapporten är
upplagd.

1.1

Bakgrund

Efter öppnandet av en ny sträckning av E18 under 2013 har huvudmannaskapet för
Enköpingsvägen övertagits av kommunen och en omvandling till stadsgata möjliggjorts1. I och
med detta har också rekommendationen om primär transportled för farligt gods1 lyfts och vägen
är inte längre en utpekad transportled för farligt gods, vissa transporter av farligt gods kvarstår
dock.

Structor Riskbyrån

Sundbybergs stad önskar att bygga bort Enköpingsvägens barriäreffekter genom att göra om
Enköpingsvägen till stadsgata. Då planeras även en justering av Enköpingsvägen, d.v.s. en
mindre förflyttning. Tanken är att komplettera området med 7 000–10 000 nya bostäder, 2 000–
3 000 förskoleplatser, upp till 30 000 arbetsplatser, lokaler för handel samt mötesplatser, se
Figur 1.

Figur 1. Stadsutvecklingsplaner för Enköpingsvägen, med scenario hög exploateringsgrad.

Baserat på ovanstående visioner pågår förnärvarande ett uppdrag att ta fram en strukturplan för
Norra Sundbyberg. I samband med detta har kommunen identifierat ett behov av att utreda om
och hur pågående stadsutveckling kan komma att påverka riskexponeringen för olika typer av
skyddsvärden. De områden som beaktas är planområdet Enköpingsvägen, samt i viss mån
Rissne, Hallonbergen och Ursvik.
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Vid exploatering ställer Plan- och bygglagen (PBL)2 och Miljöbalken (MB)3 krav på att beakta
människors hälsa och säkerhet, samt skydda människa och omgivande miljö mot olycksrisker
och störningar. Detta innebär kortfattat att beakta hur olika skyddsvärden (människa, miljö,
samhällsviktig verksamhet etc.) påverkas av antingen riskkällor som genererar olyckor, eller
annan störning som kan påverka funktionalitet och robusthet hos det skyddsvärda. Enligt Lagen
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap (LEH)4 ska kommuner inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära
händelser i fredstid verka för att bl.a. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet. Utifrån detta beaktas både risker och sårbarheter
vidare i rapporten.
Att beakta risk- och säkerhetsfrågor i tidiga skeden av planprocessen ger goda möjligheter att
genom lokalisering skapa en lämplig markanvändning. Det ger även kommunen större
valmöjligheter hanteringsstrategier och kombinationer av åtgärder som överensstämmer med
övriga intressen och avvägningar som är relevanta i området. Riskhantering i den fysiska
planeringen är att se som en iterativ process där analyser och bedömningar förfinas allt eftersom
planeringen blir mer detaljerad. Detta innebär att riskhantering i detta skede ger förutsättningar
för eventuella behov av fortsatt riskhantering i efterföljande planeringsskeden.

1.2

Syfte och mål

Uppdraget innebär att ge kommunen förutsättningar att vid tillkommande exploatering tillse en
lämplig markanvändning utifrån ett risk- och säkerhetsperspektiv. Detta innebär att göra
informerade och medvetna avvägningar vid exploatering intill riskkällor, men även att se den
fysiska planeringen som ett verktyg för att förbättra robustheten och undvika att bygga in
sårbarheter i samhället.
Målsättningen är att föreliggande rapport ska fungera som beslutsunderlag för kommunen i
pågående och fortsatt stadsutveckling. Detta genom att belysa vilken riskexponering och vilka
sårbarheter i form av påverkan på samhällsviktiga verksamheter som kan uppstå i området, samt
ge förslag på strategier för hur eventuella konflikter kan hanteras. Rapporten avser även utgöra
underlag för dialog med andra aktörer, vilket kan bli aktuellt beroende på dels vilka risker eller
sårbarheter som finns att hantera, dels vilka hanteringsstrategier som kommunen anser bäst
lämpade i förhållande till andra intressen.

1.3

Avgränsning

Structor Riskbyrån

Uppdraget är avgränsat till att behandla hur olika skyddsvärden i området (människa och
samhällsviktig verksamhet) påverkas av antingen riskkällor som genererar olyckor eller annan
störning som kan påverka funktionalitet och robusthet hos det skyddsvärda.
Riskbedömningen i föreliggande rapport behandlar endast direkta effekter av plötsligt inträffade
händelser (olyckor) med påverkan på människa. De olycksrisker som beaktas är avgränsat till
s.k. tekniska olycksrisker, vilket inbegriper risker i form av brand, explosion och utsläpp av
toxiska ämnen till följd av olyckor med transporter av farligt gods, spårtrafik eller miljöfarlig
verksamhet. Detta innebär att sociala risker eller klimatrelaterade risker inte belyses i detta
dokument.
Analysen av samhällsviktig verksamhet behandlar tilltänkt exploaterings påverkan på
funktionen hos identifierade samhällsviktiga verksamheter och baserar sig på information som
framkommit vid den workshop som genomförts med kommunen, se Avsnitt 2.2.
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1.4

Kvalitet

Uppdraget är utfört av Structor Riskbyrån AB genom Sofia Johansson och Emma Dahlgren,
med Hanna Langéen som uppdragsansvarig.
I enlighet med företagets kvalitetsledningssystem har handlingen granskats av en från uppdraget
fristående person. Ansvarig för denna kvalitetssäkring har varit Lisa Zamani, Structor Riskbyrån
AB.

1.5

Underlag

Några av de utredningar som ligger till grund för rapporten är:



Enköpingsvägens framtid under kommunalt huvudmannaskap. Sundbybergs stad1.
Inledande stadsbyggnadskoncept Madendalen. Arbetsmaterial, 2016-10-315

Övrigt underlag refereras till löpande i texten.

1.6

Disposition och läsanvisning

Rapporten har lagts upp enligt följande:
omfattar bakgrund och introduktion till uppdraget.

Kap 2

beskriver uppdragets omfattning av riskhantering samt vilka metodval som gjorts.

Kap 3
Kap 4

riskbedömning avseende riskkällor i området.
sårbarhetsanalys av samhällsviktig verksamhet/funktioner.

Kap 5

redovisar slutsatser och förslag på hanteringsstrategier.

Structor Riskbyrån

Kap 1
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2

Metod och genomförande

I detta kapitel beskrivs metodik och genomförande. Baserat på de förutsättningar som finns i
aktuellt planområde, samt skede i planprocessen, finns ett behov av att titta på risk- och
säkerhetsaspekter utifrån två perspektiv:
A. Perspektiv A innebär att titta på olycksrisker utifrån ett riskhanteringsperspektiv, d.v.s.
där riskkällor identifieras och risker uppskattas, värderas och förslag på åtgärder tas
fram. I detta perspektiv beaktas s.k. tekniska olycksrisker (t.ex. transporter av farligt
gods, verksamheter med hantering av farliga ämnen) och hur de kan påverka
omgivningen.
B. Perspektiv B innebär att utgå från det som definieras som samhällsviktigt och belysa
hur planerad stadsutveckling kan påverka funktionaliteten hos den samhällsviktiga
verksamheten. I detta perspektiv beaktas exempelvis identifierade behov av att
omlokalisera befintliga ställverk, och/eller andra identifierade samhällsviktiga
verksamheter. Analys görs avseende om funktionaliteten kan påverkas antingen negativt
eller positivt genom tilltänkt stadsutveckling.
Uppdraget innefattar en risk- och sårbarhetsbedömning baserad på riskhanteringsprocessen så
som den presenteras i ISO 31 0006. Detta innebär att systematiskt identifiera, analysera och
värdera risker och sårbarheter, samt vid behov ge förslag på åtgärder. Bedömningen är att likställa med en problemidentifiering och behöver knytas till ett beslutsfattande för att säkerställa
riskreduktion och för att riskerna ska anses vara hanterade på ett tillfredsställande sätt. I detaljplaneringen handlar beslutsfattande i många fall om att reglera åtgärder genom planbestämmelser eller i andra typer av avtal eller bestämmelser (t.ex. restriktioner). I tidiga skeden av planprocessen kan ISO-standardens6 moment kring riskreduktion omfatta att ta ställning till
lokalisering intill riskkällor och/eller samhällsviktiga verksamheter, samt ange var det kommer
att vara aktuellt med ytterligare riskhantering.
Rapporten går igenom perspektiv A och B separat för att sedan sammanställa resultatet och ge
förslag på hanteringsstrategier i kommande exploatering. Se nedan för en beskrivning av
genomförandet för respektive perspektiv.

2.1

Perspektiv A - Riskbedömning

Structor Riskbyrån

Uppdraget inleds med en identifiering av riskkällor t.ex. transporter med farligt gods eller andra
farliga verksamheter i närområdet. Identifieringen av riskkällor baseras på underlag
tillhandahållet av kommunen, Länsstyrelsen och Storstockholms brandförsvar (SSBF). Ett urval
av riskkällor genomförs med avseende på följande aspekter:


Riskfyllda verksamheter
De verksamheter som beaktas utgörs av verksamheter som presenteras i länsstyrelsens
WebbGIS7, vilket omfattar s.k. farliga verksamheter enligt 2 kap 4§ Lag om skydd mot
olyckor (LSO)8, bensin- och drivmedelstationer7,9 samt verksamheter som omfattas av
Sevesolagstiftningen10. Även verksamheter med tillstånd enligt Lag om brandfarliga
och explosiva varor (LBE)11 beaktas.



Transportinfrastruktur
Den transportinfrastruktur som behandlas utgörs primärt av rekommenderade
transportleder för farligt gods7,12, men även lokala vägnät där farligt gods-transport
bedöms kunna förekomma. Vid spårbunden trafik utan farligt gods-transporter beaktas
urspårningsrisk12.
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För de riskkällor som omfattas av ovanstående beskrivning görs en uppskattning av vilken riskexponering som är aktuell. Riskexponeringen utgår från egna beräkningar eller befintliga riskbedömningar och beskriver det område inom vilket det råder förhöjda risknivåer. Bedömning av
förhöjda risknivåer görs på följande sätt:




Risknivåer inom eller ovanför det s.k. ALARP-området enligt DNV:s
värderingskriterier13
Beräknade konsekvensavstånd
Reglerade skyddsavstånd för hantering av t.ex. brandfarlig vara11

För varje riskkälla ges förslag på hanteringsstrategier för att hantera riskexponeringen.
Strategierna kan antingen omfatta åtgärder för att minska konsekvenserna eller, om möjlighet
finns, mer aktiva åtgärder som innebär att begränsa riskkällan och därigenom sannolikheten för
en olycka. I tidiga skeden av planprocessen, vilket gäller i detta fall, finns goda möjligheter att
se helhetslösningar och därigenom beakta flera typer av åtgärder.
Riskbedömningen baseras på underlag tillhandahållet av kommunen samt dialog med verksamhetsutövare och myndigheter, däribland SSBF, Vattenfall samt Trafikförvaltningen/SL. För
att beskriva riskexponeringen för drivmedelsstationer och bussdepå genomförs beräkningar, för
övriga riskkällor nyttjas tidigare upprättade riskbedömningar så långt detta varit möjligt.
Nedanstående riskbedömningar har utgjort underlag för slutsatser om riskexponering från
Enköpingsvägen respektive Tvärbanan:


Riskanalys E18 genom Sundbyberg och Solna – avseende transporter med farligt gods.
Brandskyddslaget, juni 2010.14



Inledande riskanalys avseende transporter och hantering av farligt gods. Stora Ursvik –
delområde 2, Sundbyberg stad. Brandskyddslaget, granskningshandling 2012.15



PM Risk – Stora Ursvik Etapp 3. Brandskyddslaget, 2013.16



Inledande riskanalys avseende transporter och hantering av farligt gods. Stora Ursvik –
delområde 2, Sundbyberg stad. Brandskyddslaget, 2014.17



Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark. Brandskyddslaget, 2015.18



PM risk och säkerhet - Tvärbanan Kistagrenen, Underlag för detaljplaner i Stockholm,
Sundbyberg och Sollentuna. Brandskyddslaget, 201519.

2.2

Perspektiv B - Sårbarhetsanalys

Structor Riskbyrån

Skydd av samhällsviktig verksamhet handlar om att säkerställa en förmåga att förebygga,
hantera och återhämta sig från allvarliga störningar hos de verksamheter och funktioner som är
av betydelse för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt våra grundläggande
värden. I denna rapport nyttjas den definition som Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap (MSB) använder20. Med samhällsviktig verksamhet menas en verksamhet som
uppfyller minst ett av följande två villkor:


Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med
motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris
inträffar i samhället.



Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
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Samhällsviktig verksamhet delas in i följande elva samhällssektorer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Energiförsörjning
Finansiella tjänster
Handel och industri
Hälso- och sjukvård samt omsorg
Information och kommunikation
Kommunalteknisk försörjning

7.
8.
9.
10.
11.

Livsmedel
Offentlig förvaltning
Skydd och säkerhet
Socialförsäkringar
Transporter

Först sker en identifiering av samhällsviktig verksamhet inom området vars funktion kan
påverkas av planerad stadsutveckling. Därefter sker en analys och värdering avseende
eventuella konflikter med föreslagen exploatering och vid behov ges förslag på hanteringsstrategier.
Identifiering av eventuella konfliktpunkter och optimeringsmöjligheter sker genom en mindre
workshop med kommunens stadsbyggnads- respektive säkerhetsenhet21. Den inventering som
finns av samhällsviktig verksamhet inom området har tagits fram av Sundbybergs Stad i deras
Risk- och sårbarhetsanalys22. Kommunen har även gjort prioriteringar avseende samhällsviktig
verksamhet i Styrel, som är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering av
samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen kortvarig elbrist.
Workshopen tog sin utgångspunkt i Sundbybergs stads prioriteringar i deras risk- och
sårbarhetsanalys och Styrel beaktades delvis. Workshopen strukturerades utifrån MSB:s
indelning på de elva samhällsviktiga sektorerna. Sammanställning av resultatet från workshopen
redovisas i Bilaga A.

Structor Riskbyrån

En konflikt mellan tilltänkt exploatering och befintlig samhällsviktig verksamhet behöver inte
innebära en negativ konsekvens, då möjlighet finns att se till robusthet i funktionen eller
redundans i ett större område inom kommunen eller med samarbetspartners.
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3

Perspektiv A - Riskbedömning

I detta avsnitt redovisas först de riskkällor som bedömts påverka markanvändningen på sådant
sätt att riskhänsyn måste tas i den fysiska planeringen. Utifrån identifieringen följer en analys
och värdering samt en sammanställning av resultatet.

3.1

Identifiering av riskkällor

Baserat på det urval av riskkällor som beskrivs i kapitel 2, kommer nedanstående riskkällor att
beaktas vidare. Riskkällorna redovisas i Tabell 1 och illustreras i Figur 2.
Tabell 1. Riskkällor inom planområdet.

Riskkällor

Risktyp

Bensinstationer
(Rissne och
Hallonbergen)

Riskfyllda
verksamheter

Bussdepå Råsta

Riskfyllda
verksamheter

Ställverk

Riskfyllda
verksamheter

Hornbach och andra
verksamheter med
mindre hantering av
brandfarlig vara
Tunnelbane- och
tvärbanedepå
Enköpingsvägen

Riskfyllda
verksamheter

Tvärbanan

Transportinfrastruktur

(Faller ej under
kategorierna i 2.1)
Transportinfrastruktur

Olycksscenarier med ev. påverkan på människa i
omgivningen
Hantering av vätskeformiga och gasformiga
drivmedel på drivmedelsstationer, vilket innebär
scenarier som kan ge upphov till bl.a. brand och
explosion
Hantering av vätskeformiga och gasformiga
drivmedel på bussdepå som kan komma att tankas,
vilket innebär scenarier som kan ge upphov till bl.a.
brand och explosion
Elektrisk spänning vid direkt kontakt med
utrustningen eller vistelse i närheten av utrustningen
och brand i anläggningen
Hantering av brandfarliga och explosiva varor vilket
innebär scenarier som kan ge upphov till bl.a. brand
och explosion
Ingen risk mot omgivningen
Transporter med farligt gods, vilket innebär scenarier
som kan ge upphov till brand
Urspårningsrisk

Tvärbanan
Enköpingsvägen

Bussdepå

Structor Riskbyrån

Ställverk

Circle K

Hornbach
OK-Q8

Figur 2. Riskkällor i området utifrån underlag tillhandahållet av kommunen.
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3.2

Analys och värdering av riskexponering

Nedan analyseras varje riskkälla utifrån dess karaktär, förutsättningar och påverkan. Därefter
görs en värdering av riskexponering. Avsnitt 3.2.1-3.2.4 avser riskfyllda verksamheter och
avsnitt 3.2.5-3.2.6 transportinfrastruktur.
För respektive riskkälla görs en allmän beskrivning av verksamheten, vilken riskexponering
som kan bli aktuell samt möjliga hanteringsstrategier för att hantera den. De hanteringsstrategier
som presenteras omfattar åtgärder som beskriver 1) hur riskkällan kan påverkas, 2) hur
tillkommande exploatering kan förhålla sig och anpassas till riskkällor och riskexponering.
3.2.1

Bensinstationer Rissne och Hallonbergen

De drivmedelsstationer som finns i området är Circle K i Rissne och OKQ8 i Hallonbergen.
Nedanstående resonemang förs utifrån dagens verksamhet och kan därmed förändras om typ av
drivmedel ändras. Förändras omfattning på tillstånd eller ändrad verksamhet (drivmedel)
förändras både risken vid drivmedelsstationen och längs vägen där transporterna sker.
Verksamhet
Båda drivmedelsstationerna har i dagsläget tillstånd för hantering av bensin, diesel och etanol,
men även för diverse mindre behållare brandfarlig vätska i butiken samt gasol i ett gasskåp
utomhus. Tillståndet för Circle K23 är giltigt till 2027 och för OKQ824 till 2020.
Tillståndet innebär att LBE-regelverkets krav på skyddsavstånd gäller för verksamheten. Avstånden avser primärt att skydda hanteringen av brandfarlig vara från påverkan från omgivningen, för att på så sätt minimera olycka i verksamheten.
Enligt LBE-regelverket11 ska ett avstånd om 25 meter från lossningsplats och 18 meter från
pumpar hållas. Vidare anger lagstiftningen11 att en byggnad som uppförs inom 50 meter från
pumpar, lossningsplats eller annat riskobjekt inte får utgöra brandbelastning likvärdig med t.ex.
en brädgård eller ett däckupplag. Utgången från svårutrymda lokaler, t.ex. samlingslokal får inte
uppföras inom 100 meter från riskobjekt på drivmedelsstationen. Med samlingslokal avses en
lokal som är avsedd för fler än 150 personer25.
Riskexponering
De skyddsavstånd som LBE-regelverket anger kan, men behöver inte, motsvara den riskexponering för omgivningen som behöver beaktas i den fysiska planeringen, d.v.s. utifrån PBL
och MB. För att avgöra hur riskexponeringen ser ut från bensinstationerna genomförs beräkningar av vilka konsekvensavstånd som kan bli aktuella vid en olycka, se Bilaga C.

Structor Riskbyrån

Det olycksscenario som beaktas omfattar läckage i samband med lossning av bränsle från tankfordon till cistern med brandfarliga vätskor, samt efterföljande pölbrand. Inga övriga scenarier
beaktas då dessa bedöms ha konsekvensavstånd som understiger angivna skyddsavstånd om 25
meter till lossningsplats respektive 18 meter till pumpar.
Resultat av genomförda beräkningar visar att förhöjd riskexponering (till icke brandklassad
fasad) uppgår till ca 20 meter från den befintliga spillzonens kant. Resultaten avser en pölbrand
om 64 m2, vilket utgör den maximala utbredning som ett läckage kan uppnå utifrån de utformningsmässiga begränsningar på lossningsplatser som LBE-regelverket anger (16x4 meter26).
Det bör noteras att den riskexponering om 20 meter som beräknats, ryms inom de lagstiftade
skyddsavstånden om 25 meter till lossningsplats.
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Hanteringsstrategier
För att hantera den riskexponering som föreligger vid bensinstationerna i Rissne och Hallonbergen finns olika typer av hanteringsstrategier. Nedan beskrivs strategier som innebär att
1) påverka riskkällan, 2) förhålla sig till riskkällan och anpassa stadsutvecklingen genom att
olika former av separations- eller byggnadstekniska åtgärder.
Det är viktigt att notera att verksamheten vid bensinstationerna medför transporter som i sin tur
kan påverka riskbilden längs Enköpingsvägen, se avsnitt 3.2.5.


Flytt av verksamhet
Att flytta verksamheten innebär att riskpåverkan avlägsnas från den aktuella platsen. Ett
sådant förfaringssätt kräver att Sundbybergs stad äger eller köper in marken, samt att
eventuella arrendeavtal löses.
Denna typ av åtgärd kräver dialog med både markägare och verksamhetsutövare.
Hanteringsstrategin är svår att reglera som planbestämmelse och behöver, om den blir
aktuell, regleras på annat sätt för att kommunen i fortsatt stadsutveckling ska säkerställa
att riskerna är hanterade.



Begränsning eller styrning av verksamheten
Att styra eller begränsa verksamheten är en annan åtgärd som kan utföras för att påverka riskkällan.
Denna hanteringsstrategi inbegriper att berörda tillstånds- och tillsynsmyndigheter utifrån
lag om skydd mot olyckor8, lag om brandfarliga och explosiva varor11 och/eller miljöbalken3 (räddningstjänsten och miljöförvaltningen) bevakar att verksamheten inte ändras
(för att säkerställa att inte en utökade riskexponering blir aktuellt) eller att tillstånd mm
ändras på så sätt att riskexponeringen minskar. Det kan t.ex. handla om att styra verksamheten genom tillståndet för brandfarlig vara eller bevaka den systematiska riskhantering
som verksamheten ska bedriva utifrån miljöbalkens egenkontrollförordning27.
Denna hanteringsstrategi kan inte att regleras som planbestämmelse och behöver, om den
blir aktuell, regleras på annat sätt för att kommunen i fortsatt stadsutveckling ska säkerställa att riskerna är hanterade. Strategin innebär att samverkan erfordras med andra
aktörer inom kommunen.

Structor Riskbyrån



Skyddsavstånd
Att hålla ett visst skyddsavstånd till riskkällan innebär att hantera riskerna genom att
lokalisera tillkommande exploatering på tillräckligt avstånd från riskkällan.
Baserat på dagens hantering erfordras inga ytterligare skyddsavstånd utöver dem som
reglerar hanteringen av brandfarlig vara11. Detta innebär skyddsavstånd om 25 meter
från lossningsplats och 18 meter från pumpar, samt att byggnader inom 50 meter från
riskobjekt inte utgöra brandbelastning, likvärdigt med t.ex. en brädgård eller däckupplag. Utgången från svårutrymda lokaler (t.ex. samlingslokal, skola, sjukhus och daghem) får inte uppförs inom 100 meter från riskobjekt på drivmedelsstationen.
Beaktande av denna hanteringsstrategi innebär att inga ytterligare behov föreligger av
fortsatt riskhantering. Åtgärden är även möjlig att reglera i planhandlingarna.



Separationsåtgärder inklusive byggnadstekniska åtgärder
Byggnadstekniska åtgärder eller andra typer av separationsåtgärder bedöms ej vara
aktuellt. Detta då det inte bedöms föreligga någon riskexponering bortom de
skyddsavstånd som föreligger enligt lagkrav för hantering av brandfarlig vara11.
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3.2.2

Bussdepå Råsta

SL:s bussdepå Råsta ligger i planområdets östra del. Depån tar i anspråk ett stort markområde
som kommunen vill undersöka möjligheter att förädla genom att bygga intill alternativt ovan
depån. Avsikten är att minska den barriäreffekt som depån bl.a. innebär gentemot befintlig
bostadsbebyggelse i Solna.
För att kartlägga hur dessa möjligheter ser ut utifrån ett olycksriskperspektiv görs nedan en
genomgång av förutsättningar och risker kopplat till dagens verksamhet. Därutöver beskrivs
skillnader i riskexponering vid en eventuell framtida hantering av andra typer av drivmedel än
bensin som är det drivmedel som primärt hanteras vid verksamheten idag. Avsikten är att ge
kommunen en bild av hur stadsutvecklingen kan ske parallellt med en potentiell utveckling av
depån.
Verksamhet
Nuvarande depåverksamhet omfattar uppställning (bussdepå), verkstad med möjlighet till
motorrenovering, däckbyte, service (olja, filter m.m.) samt tvättning utvändigt och invändigt av
bussar28. Det sker även tankning av miljödiesel (HVO). I anslutning till bussdepån finns en
central trafikledning för busstrafik, kontor och restaurang.
Vid verksamheten finns tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Tillståndet är giltigt till 2029
och innefattar bensin, diesel och etanol, liksom mindre behållare av brandfarliga gaser (gasol,
acetylen och aerosoler)29. Vilken riskexponering samt vilka hanteringsstrategier som kan bli
aktuella för exploatering intill riskkällan är starkt beroende av vilket drivmedel som kommer att
användas på bussdepån i framtiden. För att klargöra detta har en inventering gjorts av potentiella
framtida bränslen och risker förknippade med dessa. Utifrån underlag30,31 samt dialog med
Trafikförvaltningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedöms följande
bränslen kunna bli aktuella för bussdepån:
 Brandfarliga vätskor: Bioetanol och biodiesel
 Brandfarliga gaser: Biogas och vätgas
 El (och elhybrider d.v.s. tankning med någon av de övriga)
Samtliga angivna bränslen utöver el erfordrar tillstånd för brandfarlig vara och medför att
skyddsavstånd ska upprätthållas för att skydda hanteringen av brandfarliga varor från påverkan
från omgivningen. Skyddsavstånd vid hantering brandfarlig vara motsvarar de avstånd som
finns beskrivna för bensinstationer, se avsnitt 3.2.1. Skyddsavstånd för brandfarliga gaser på
drivmedelsstationer beskrivs i Bilaga D, samt sammanfattas i nedanstående tabell.

Structor Riskbyrån

Tabell 2. Avstånd mellan riskobjekt/riskkällor inom anläggningen och verksamhet utanför anläggningen.

Drivmedel
Brandfarliga vätskor (bensin, etanol,
diesel)

Skyddsavstånd
25 meter enligt LBE till påfyllnadspunkt och 18 meter från
pumpar*

Brandfarliga gaser (biogas och vätgas)

25 meter enligt TSA till gaslager*

El-laddning

-**

*25 meter till byggnader i allmänhet. En byggnad som uppförs inom 50 meter får inte utgöra brandbelastning,
likvärdigt med t.ex. en brädgård eller däckupplag. Utgången från svårutrymda lokaler ex. samlingslokal, skola,
sjukhus och daghem) får inte uppförs inom 100 meter från drivmedelsstationen.
**Skyddsavstånd bedöms ej vara aktuella. Vidare utredning krävs för byggnadstekniska åtgärder.
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Riskexponering
Nedan förs resonemang av möjligheten att bygga intill och över bussdepån utifrån bussdepåns
olika verksamheter; tankning och sedan uppställning. Resonemang gällande riskexponering förs
utifrån möjliga typer av bränslen i bussdepån. Utgångspunkten tas i bussar som är drivna på
brandfarliga vätskor (dagsläget) men även brandfarliga gaser och elbussar analyseras. Om
samlokalisering av tankning med olika drivmedel ska kunna ske kan en större yta krävas.
Tankning
Nedanstående risker är utifrån hantering/placering av tankstation utomhus. Tankstationen ska
vara belägna utomhus enligt föreskrifter3233. Detta eftersom risker för gasutsläpp från en
tankstation innebär en mycket omfattande påverkan om gaserna är i slutna utrymmen.
 Brandfarliga vätskor
Riskerna kopplade till olyckor med hantering av brandfarliga vätskor beskrivs i Avsnitt
3.2.1 och i Bilaga C. Inga scenarier har identifierats för brandfarliga vätskor som har
riskexponering bortom 25 meter från lossningsplats och 18 meter från pumpar, se
Tabell 29.


Brandfarliga gaser
Riskerna med brandfarliga gaser på drivmedelsstationer beskrivs i Bilaga D och bedömningen omfattar riskpåverkan på människor inom planområdet. Utifrån scenarierna
beskrivna i Bilaga D är 30–40 meter det längsta riskexponeringen mot omgivningen.
Detta avstånd överskrider lagstiftningens om 25 meter till en tankstations gaslager och
bör hållas i planeringen. Uppförs byggnader intill kan de behöva utredas vidare
avseende ventilationsåtgärder bortom 30–40 meter.



El
Inga specifika förhinder finns att hålla laddplatser inomhus34. Vid etablering av laddplatser inomhus, till exempel i garage eller annat slutet utrymme behöver brandrisken
beaktas. Det råder oklarheter vad som gäller vid laddning av elfordon i slutna utrymmen
och kontakt bör tas med räddningstjänst kring säkerhetsåtgärder och liknande.
Till följd av batterier i elbussar kan innehålla gas finns behov av att säkerställa god
ventilation för att inte komma upp i brännbarhetsområdet. Det kan krävas vidare
utredning angående ATEX-klassning35 och ventilationsåtgärder.

Tankningen på bussdepån med brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser alstrar också transporter av farligt gods. Vid olycka med transporter av farligt gods har brandfarliga gaser har ett
längre konsekvensavstånd än olycka med transporter med brandfarliga vätskor. Brandfarliga
vätskor är det som transporteras till bussdepån i dagsläget. El-laddningen alstrar inga transporter
av farligt gods.

Structor Riskbyrån

Uppställning
Bussuppställningen är i dagsläget utomhus. Vid inbyggnad/överbyggnad av bussuppställning
tillkommer en brandpåverkan på konstruktionen (tak) och ökad risk för brandspridning mellan
bussar. Risker kopplade till inbyggnation av bussuppställning beskrivs i Bilaga E.
Uppställningsplatsen kan eventuellt byggas in även om inte tankningen är lämplig att bygga in.
Ingrepp i tanksystemet i verkstad ska på samma sätt som för tankning, ske utomhus om inte
tanken är helt tömd8.
Vidare utredning kan komma att behöva ske utifrån ATEX-klassning för biogas och vätgas. Det
kan då finnas behov av att säkerställa att man har god ventilation för att inte komma upp i
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brännbarhetsområdet för gaserna. Eftersom vätgas är ett nytt bränsle finns begränsad kunskap
om vilka åtgärder som är nödvändiga samt om dessa åtgärder är genomförbara i en inbyggd
bussuppställningsplats. För mer precis omfattning av åtgärder erfordras att beräkningar
genomförs som verifierar åtgärdernas effekt. Övriga byggnadstekniska åtgärder utöver
ventilation kan också krävas då konstruktionen ska tåla bussbrand samt eventuella olyckor mad
gastankar. Vidare utredningar kommer att krävas om kommunen önskar bygga in
bussuppställning.
Hanteringsstrategier
För att hantera den riskexponering som föreligger vid bussdepån finns olika typer av
hanteringsstrategier. Nedan beskrivs strategier som innebär att 1) påverka riskkällan, 2) förhålla
sig till riskkällan och anpassa stadsutvecklingen genom att olika former av separations- eller
byggnadstekniska åtgärder.
Det är viktigt att notera att verksamheten vid depån medför transporter som i sin tur kan påverka
riskbilden längs Enköpingsvägen, se avsnitt 3.2.5.


Flytt av verksamhet
Bedöms inte aktuellt då kommunen vill möjliggöra en exploatering som samtidigt tar
hänsyn till depåns möjlighet att utvecklas.



Begränsning eller styrning av verksamheten
Att styra eller begränsa verksamheten är en annan åtgärd som kan utföras för att påverka riskkällan. Utifrån ett riskperspektiv bedöms det utifrån ovanstående resonemang
vara mest fördelaktigt med elfordon. Vad gäller övriga bränsletyper bedöms det inte
föreligga några större skillnader i riskexponering förutsatt att tankning och hantering av
bränsle sker utomhus. En hanteringsstrategi som innebär att styra verksamheten till en
viss bränsletyp, bortsett från el, bedöms således inte ha särskilt stor effekt utifrån ett
olycksriskperspektiv.
Det bör även noteras att det kan finnas svårigheter att styra/begränsa vilka drivmedel
som får förekomma på depån. Detta då Trafikförvaltningen inte kravställer bränsletyp i
upphandling av trafikoperatör. Eventuella möjligheter att styra bränsletyp bör utredas i
dialog med Trafikförvaltningen.

Structor Riskbyrån



Skyddsavstånd
Att hålla ett visst skyddsavstånd till riskkällan innebär att hantera riskerna genom att
lokalisera tillkommande exploatering på tillräckligt avstånd från riskkällan.
Baserat på dagens hantering erfordras inga ytterligare skyddsavstånd utöver dem som
reglerar hanteringen av brandfarlig vara11. Detta innebär skyddsavstånd om 25 meter
från lossningsplats och 18 meter från pumpar, samt att byggnader inom 50 meter från
riskobjekt inte utgöra brandbelastning, likvärdigt med t.ex. en brädgård eller däckupplag. Utgången från svårutrymda lokaler (t.ex. samlingslokal, skola, sjukhus och daghem) får inte uppförs inom 100 meter från riskobjekt på drivmedelsstationen.
Vid en eventuell kommande hantering av brandfarliga gaser kan det erfordras
skyddsavstånd om 30–40 meter från lager. I övrigt gäller de skyddsavstånd som reglerar
hanteringen av brandfarlig vara11. Det innebär skyddsavstånd om 18 meter från
dispenser, samt att byggnader inom 50 meter från riskobjekt inte utgöra
brandbelastning, likvärdigt med t.ex. en brädgård eller däckupplag. Utgången från
svårutrymda lokaler (t.ex. samlingslokal, skola, sjukhus och daghem) får inte uppföras
inom 100 meter från riskobjekt på drivmedelsstationen.
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För el-laddning bedöms inga skyddsavstånd vara aktuella. Vidare utredning krävs för
tekniska åtgärder.
Beaktande av denna hanteringsstrategi innebär att inga ytterligare behov föreligger av
fortsatt riskhantering. Åtgärden är även möjlig att reglera i planhandlingarna.


3.2.3

Separationsåtgärder inklusive byggnadstekniska åtgärder
Byggnadstekniska åtgärder eller andra typer av separationsåtgärder bedöms ej vara
aktuellt. Detta då det inte bedöms föreligga någon riskexponering bortom de
skyddsavstånd som föreligger enligt lagkrav för hantering av brandfarlig vara11.
Ställverk

Ställverket är beläget i östra delen av området. I syfte att minska barriäreffekten som ställverket
innebär mot Solna önskar kommunen se över möjligheterna att bygga in befintligt ställverk samt
minska omfattningen av ställverket.
Verksamhet
Aktuellt ställverk är en stor station och ägs av både Vattenfall och Svenska kraftnät. Ställverket
försörjer både Sundbyberg och Solna36 och kategoriseras som samhällsviktig verksamhet.
I Elsäkerhetsverkets författningssamlingar finns reglerat elsäkerhetsavstånd37 som behöver
uppfyllas för aktuell eller kommande anläggningen. Avstånden gäller till andra byggnader m.m.
och kan tillhandahållas från Vattenfall.
Ett eventuellt byte till en annan, mindre typ av ställverk skulle kunna innebära en gasdriven anläggning med t.ex. SF6-gas. Svavelhexafluorid (SF6-gas) är en industriellt framställd gas som
fungerar mycket bra som isolationsmedium och för släckning av ljusbågar38. SF6-gas är
klassificerad som icke brandfarlig och icke giftig gas39, men har en global
uppvärmningspotential38.
Riskexponering
Riskerna med ställverk och transformatorstation är främst kopplade till elektrisk spänning vid
direkt kontakt med utrustningen eller vistelse i närheten av utrustningen40. Hela området är
avgränsat med taggtrådsstängsel för att förhindra att obehöriga får tillträde. Ytterligare risker
vid anläggningen kan utgöras av brand i anläggningen, till följd av t.ex. överbelastning i ställverket.

Structor Riskbyrån

Det bedöms inte föreligga någon ytterligare riskexponering gentemot omgivningen vid ett byte
till ett mindre ställverk. Den SF6-gas är inte giftig och inte skadlig för människor i omgivningen
i de fall en olycka med gasläckage skulle uppstå38.
Hanteringsstrategier
För att hantera den riskexponering som föreligger vid ställverket finns olika typer av hanteringsstrategier. Nedan beskrivs strategier som innebär att 1) påverka riskkällan, 2) förhålla sig till
riskkällan och anpassa stadsutvecklingen genom att olika former av separations- eller
byggnadstekniska åtgärder.


Flytt, begränsning eller styrning av verksamhet
Att flytta, styra eller begränsa verksamheten är en åtgärd som kan utföras för att påverka
riskkällan. Baserat på att verksamheten kategoriseras som en väsentlig samhällsviktig
funktion är samtliga åtgärder som påverkar riskkällan viktiga att beakta utifrån ett
robusthetsperspektiv, se vidare i avsnitt 4.2.1.
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Det bör noteras att det utifrån ett olycksriskperspektiv inte bedöms föreligga behov av
att påverka riskkällan i planerad stadutveckling.


Skyddsavstånd
Att hålla ett visst skyddsavstånd till riskkällan innebär att hantera riskerna genom att
lokalisera tillkommande exploatering på tillräckligt avstånd från riskkällan.
Vidare dialog bör hållas med Vattenfall för att tydliggöra de ELSÄK-avstånd som gäller
för ett ställverk med denna omfattning. Vid utredning av ELSÄK-avståndet bör även
risken för brandpåverkan på omgivningen beaktas. Vattenfall har önskat att ha denna
dialog och har varit tydlig med att de vill hjälpa till att hantera dessa frågor.



Separationsåtgärder inklusive byggnadstekniska åtgärder
Byggnadstekniska åtgärder eller andra typer av separationsåtgärder kan eventuellt bli
aktuella om kommunen inte har möjlighet att uppfylla ovanstående skyddsavstånd.

3.2.4

Hornbach och andra verksamheter med mindre hantering av brandfarlig vara

I samband med pågående planarbete har kommunen önskat en närmare belysning av eventuella
konflikter genererade av den verksamhet som bedrivs av Hornbach. Föreliggande utvecklingsplaner innebär att verksamheten på sikt ska avvecklas, men att bostadsbebyggelse eventuellt kan
bli aktuellt innan dess cirka 70 meter norr om Hornbach. Inga bostäder planeras söder om
verksamheten innan dess att den avvecklas.
Verksamhet
Hornbach har tillstånd för hantering av dels brandfarlig vara, dels explosiva varor:


Tillståndet för brandfarlig vara avser brandfarliga vara i skåp inne i butiken. Denna
hantering är för mindre mängder och ordentligt förvarat i gasolrum och brandskåp41.



Tillstånd för hantering av explosiva varor avser försäljning av raketer med en största
mängd om 100 kg42. Förvaring sker i låst container utomhus inom inhägnat området (i
deras utedel)43. Av den totala mängden får maximalt 25 kg exponeras vid försäljningsdisken under verksamhetens öppettider.

Transporter till verksamheten har under 2017 och 2016 omfattar fyra respektive fem gasolleveranser44. Andra liknande verksamheter så som Willys bedöms ha en mindre hantering av
brandfarlig vara än Hornbach.

Structor Riskbyrån

Riskexponering
Gällande hantering av brandfarlig vara föreligger ingen riskexponering bortom de
skyddsavstånd om 8 meter som regleras i Boverkets byggregler45. Detta då inga skyddsavstånd
föreligger för mindre mängder som förvaras i enlighet med tillståndet för brandfarliga varor.
Ingen riskexponering föreligger då hanteringen av explosiva varor är i en begränsad omfattning
om maximalt 100 kg enligt tillstånd samt att Hornbach förvarar container korrekt46. Detta
innebär förvaring fritt från brännbart material eller annat som kan vålla brand inom ett avstånd
av minst fem meter runt containern.
Hanteringsstrategier
Inga hanteringsstrategier krävs.

18 (47)

Riskhantering i stadsutveckling
Norra Sundbyberg
Rapport nummer: 1104–102

3.2.5

Enköpingsvägen

I samband med att E18 fick en ny sträckning 2013 strävar kommunen efter att omvandla
Enköpingsvägen till en stadsgata i syfte att bygga bort den barriär vägen har idag. Kommunen
önskar komplettera med ny bebyggelse intill vägen och vill därför kartlägga eventuella behov av
riskhänsyn.
Verksamhet
Riskexponering kring Enköpingsvägen har minskat avsevärt då den nya sträckningen av E18
byggts och länsstyrelsen har därmed beslutat att vägen inte ska vara utpekad som primär eller
sekundär transportled för farligt gods47. Beslutet innebär dock inte att riskexponeringen kan
bortses från. Det går fortfarande en begränsad mängd farligt gods på Enköpingsvägen till drivmedelsstationer och bussdepå i området. Transporterna utgörs i dagsläget av brandfarliga vätskor (ADR-S klass 3), vilket har identifierats i flertalet rapporter och riskbedömningar14,15,16,17,18.
Riskexponering
Riskpåverkan från Enköpingsvägen finns bl.a. beskrivet i Riskanalys E18 genom Sundbyberg
från 201014. Förutsättningarna i denna riskbedömning bedöms motsvara dagsläget vad gäller
bl.a. mängden farligt gods, varför riskbedömningens slutsatser nyttjas för att beskriva den
riskexponering som föreligger från Enköpingsvägen.
Resultaten14 visar acceptabla samhällsrisknivåer, men att individrisken är förhöjd, inom det s.k.
ALARP-området, upp till 10 meter från vägen. Risknivåerna genereras i första hand av
olycksscenariot fordonsbrand, enkom hänsyn till transporter av brandfarlig vätska genererar inte
förhöjda risknivåer. Baserat på erhållna resultat14 föreslås ett skyddsavstånd på 10 meter från
vägkant. Därutöver föreslås att obebyggda områden inom 10 meter från Enköpingsvägen ska
utföras så att de ej uppmuntrar till stadigvarande vistelse, samt att utrymningsstrategier för
bostäder, skola och personintensiva verksamheter ska utformas så att utrymning kan ske till
säker plats vid olycka på vägen inom 50 meter från vägen. Motsvarande avstånd för kontor,
handel och industri uppgår till 25 meter från vägen.

Structor Riskbyrån

Hanteringsstrategier
Structor noterar att fordonsbrand är det scenario som driver risknivåerna längs Enköpingsvägen
och vill informera kommunen om att det inte är praxis att inkludera detta scenario i riskbedömningar avseende farligt gods. Structor erfar att riskbedömningar med motsvarande omfattning
av transporter med brandfarliga vätskor inte genererar förhöjda risknivåer. Det är dock upp till
kommunen att ta ett beslut om de avser att beakta fordonsbrand vidare. Väljer kommunen att
inte beakta fordonsbrand föreligger inga förhöjda risknivåer intill Enköpingsvägen och inga
hanteringsstrategier krävs.
Vill kommunen ta hänsyn till riskbedömningens slutsatser och beakta scenariot om fordonsbrand finns olika typer av hanteringsstrategier för att hantera riskexponeringen längs
Enköpingsvägen. Nedan beskrivs strategier som innebär att 1) påverka riskkällan, 2) förhålla sig
till riskkällan och anpassa stadsutvecklingen genom att olika former av separations- eller
byggnadstekniska åtgärder.
Det är viktigt att notera att det är transporterna till tidigare analyserade bensinstationer och
bussdepån som ger upphov till riskbilden längs Enköpingsvägen.
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Flytta, begränsa/styra verksamhet
Att begränsa eller styra den riskfyllda verksamheten på Enköpingsvägen kan göras på
olika sätt:
o Genom att införa lokala trafikföreskrifter kan transporterna av farligt gods längs
Enköpingsvägen begränsas ytterligare, vilket skulle minska riskexponeringen
och därmed behov av skyddsavstånd utifrån ett olycksriskperspektiv. Det dock
viktigt att notera att annan störning, såsom buller, trafiksäkerhet etc. kan
medföra krav på andra avstånd.
o Genom en aktiv och medveten utformning av Enköpingsvägen kan motsvarande effekt som ovan uppnås. Tung trafik bedöms köras där trafiksäkerheten är så hög som möjligt och där det är enkelt att ta sig fram.
o Genom att styra och begränsa befintliga och eventuella nytillkommande verksamheter kan flödet av farligt gods begränsas på Enköpingsvägen. Denna
strategi innebär att samverkan behöver ske med tillstånds- och tillsynsmyndigheter för aktuella verksamheter.



Skyddsavstånd
Kommunen kan förhålla sig till riskkällan genom att upprätthålla ett skyddsavstånd om
10 meter från vägkant, samt att utrymningsstrategier ska möjliggöra utrymning till säker
plats för bostäder.



Separationsåtgärder inklusive byggnadstekniska åtgärder
Kommunen kan välja att förhålla sig till riskkällan genom att vidta byggnadstekniska
åtgärder för att kunna bygga inom 10 meter. I tidigare genomförd riskanalys14 framgår att
om avståndet mellan väg och ny bebyggelse understiger rekommenderat skyddsavstånd
ska fasader (väggar och fönster) utföras så att risken för brandspridning in i byggnaden
begränsas under den tid det tar för personer att utrymma utsatta byggnadsdelar eller att
nå säker plats. Behovet av ytterligare åtgärder bör enligt riskanalysen utredas vidare.
Exempel på ytterligare åtgärder som kan bli aktuella finns beskrivna i länsstyrelsens
riktlinjer12 är tekniska åtgärder som kan bli aktuella för bostäder att fasader ska utföras i
obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30, friskluftsintag ska riktas
bort från vägen och att det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert sätt.
För verksamheter finns det möjlighet att göra avsteg från skyddsåtgärderna om glas,
fasader och friskluftsintag. För mer precis omfattning av åtgärder erfordras att beräkningar genomförs som verifierar åtgärdernas effekt.

3.2.6

Tvärbanan

Structor Riskbyrån

Tvärbanan kommer att gå i västra delen av området. Kommunen undersöker möjligheter och
begränsningar med att förtäta i det området.
Verksamhet
Spårtrafiken på Tvärbanan omfattar persontrafik. Trafikstart för sträckan Norra Ulvsunda-Ursvik,
som passerar området, beräknas till år 2021 medan hela sträckan till Helenelund förväntas vara
klar år 202348.
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Riskexponering
I tidigare upprättat PM risk och säkerhet - Tvärbanan Kistagrenen19 finns urspårningsrisken
beaktad. Skadeområdet vid en urspårning är beroende av vagnens hastighet vid urspårningstillfället. Ju lägre hastigheten är desto kortare blir skadeområdet.
Resultaten visar att vid en förväntad maxhastighet (80 km/h) bedöms en urspårad spårvagn
kunna hamna 10–15 meter från spåret. Vid blandtrafik där hastigheten är lägre (30–50 km/h)
och spårdragningen generellt utförs utan snäva kurvor bedöms det maximala skadeområdet vid
en urspårning begränsas till drygt 5 meter.
Hanteringsstrategier
För att hantera den riskexponering som föreligger vid längs Tvärbanan finns olika typer av
hanteringsstrategier. Nedan beskrivs strategier som innebär att 1) påverka riskkällan, 2) förhålla
sig till riskkällan och anpassa stadsutvecklingen genom att olika former av separations- eller
byggnadstekniska åtgärder.
Det är viktigt att notera att åtgärder eventuellt kan finnas beskrivna i framtagna planer/tillstånd/
utredningar för spårverksamheten.
Flytt av verksamhet
Bedöms ej aktuellt



Begränsa/styra verksamhet
Bedöms ej aktuellt.



Skyddsavstånd
Kommunen kan förhålla sig till riskkällan genom att hålla ett skyddsavstånd om 5–15
meter beroende på Tvärbanans hastighet genom området. Sträckor där avståndet mellan
Tvärbanan och kringliggande bebyggelse understiger 5–15 meter behöver studeras mer i
detalj med avseende på risker som kan ha påverkan på tredje man. Särskild hänsyn bör
också tas till påverkan på trafiksäkerhet vid plankorsningar, i anslutning till spårvagnshållplatser samt utmed sträckor där spårvägen uppfattas som en barriär och saknar
ordnade övergångar. Detta arbete förutsätts genomfört av Trafikförvaltningen inom
ramarna för deras säkerhetsarbete.



Separationsåtgärder inklusive byggnadstekniska åtgärder
Kräver tillkommande utredningar om rekommenderade skyddsavstånd inte kan upprätthållas.

Structor Riskbyrån
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4

Perspektiv B – Sårbarhetsanalys

Då pågående planarbete kan innebära påverkan på samhällsviktig verksamhet i kommunen
genomförs en sårbarhetsanalys för att identifiera möjliga konflikter mellan tänkt exploatering
och samhällsviktig verksamhet. Först identifieras befintliga samhällsviktiga verksamheter som
kan påverkas av planförslaget. Därefter görs en analys och värdering av huruvida
funktionaliteten i den samhällsviktiga verksamheten kan påverkas antingen positivt eller
negativt genom tilltänkt stadsutveckling. Slutligen presenteras en sammanställning av resultatet.
Identifiering av samhällsviktig verksamhet, konfliktpunkter och optimeringsmöjligheter har
skett genom en mindre workshop med stadsbyggnads- och säkerhetsenheten.

4.1

Identifiering av samhällsviktig verksamhet

De samhällsviktiga verksamheter som identifierats vid workshop och är belägna inom området
följer i Tabell 3 nedan.
Tabell 3. Samhällsviktiga verksamheter inom planområdet.

Samhällsviktig verksamhet/funktion
Ledningar för el och fjärrvärme
Ställverk
Avloppshantering och dricksvattenförsörjning
Äldreboenden, boenden utifrån individ- och
omsorgsförvaltningen (LSS gruppboende, boendeplatser,
psykiatriboende, boendestöd), flyktingmottagning, förskola,
grundskola upp till 12 år och särskola.

Samhällssektor
Energiförsörjning
Energiförsörjning
Kommunalteknisk försörjning
Hälso- och sjukvård samt omsorg

Willys och Coop
Kommunhuset: krisledning, krisledningslokaler och
försörjningsstöd
Framkomlighet inom området

Handel
Offentlig förvaltning

Tunnelbana, bussdepå och kommande tvärbana

Transporter

4.2

Skydd och säkerhet

Analys och värdering av samhällsviktig verksamhet

Nedan följer analys och värdering av de samhällsviktiga verksamheter som identifierats i
området.
4.2.1

Energiförsörjning

Structor Riskbyrån

Inom aktuellt planområde finns ledningar för el och fjärrvärme samt ett större ställverk. Aktuellt
ställverk är en stor station och ägs av både Vattenfall och Svenska kraftnät, har 220 kV mot 340
kV och försörjer både Sundbyberg och Solna, samt har matning till kringutrustning på vägar
utanför området. Vattenfall har försörjningsansvar för energin i området. Ellevio äger en el- och
kraftledning längs Enköpingsvägen.
Ställverkets nuvarande utformning står i konflikt med kommunens ambition att bygga ihop
olika kommundelar och skapa en mer sammanhängande stad. Ställverkets funktion är samtidigt
viktig för elförsörjningen i två kommuner. Sundbybergs stad har identifierat ett behov av att få
Vattenfall att påbörja en strategisk utredning kopplad till deras försörjningsansvar i området.
För att möjliggöra tänkt exploatering föreslås kommunen fortsatt föra en nära dialog med
Vattenfall.
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Den el- och kraftledning längs Enköpingsvägen som ägs av Ellevio står i direkt konflikt med
tänkta exploateringsplaner i området. Ellevio har meddelat att ingen redundans finns på
ledningen förrän tidigast 2025, vilket betyder att den inte kommer att flyttas innan dess. Det
betyder att ledningen omöjliggör en nödvändig justering av Enköpingsvägen, varför staden
påbörjat en hantering av frågan.
Sundbyberg har initierat ett arbete för att säkerställa fortsatt energiförsörjning i området, och
samtidig anpassning av energiinfrastrukturen enligt stadens utbyggnadsplaner. Arbetet ska
drivas i samarbete med ingående parter: Vattenfall, Ellevio, Norrenergi (har fjärrvärmenätet)
och Solna Stad.
4.2.2

Kommunalteknisk försörjning

De verksamheter inom den kommunaltekniska försörjningen som kommunen definierat som
samhällsviktig verksamhet är avloppshantering, dricksvattenförsörjning, Norrvatten,
renhållning, Stockholm vatten och väghållning.
Inom stadsutvecklingsområdet Enköpingsvägen finns en pumpstation som kommer att
avvecklas. Avlopp ska borras bort till Spånga och därmed finns inget behov av en pump för
avlopp inom området. Det finns behov av att i projektet genomföra en kartläggning av
pumpstationer för avlopp i övriga närliggande områden för att få en bättre bild av redundansen
och undvika att bygga in sårbarheter i området. Här finns behov av fortsatt nära samarbete med
Sundbyberg Avfall och Vatten AB (SAVAB).
Vattenfall har en fördelningsstation som planeras att flyttas intill en befintlig sopsug i området.
Inför en sådan flytt bör både platsen och samlokaliseringen utredas för lämplighet utifrån ett
samhällsäkerhets- och sårbarhetsperspektiv.
Inga konflikter i finns identifierade i dricksvattenförsörjning, renhållning eller väghållning.
Kommunalteknisk försörjning bör beaktas i kommande planskeden, inte bara utifrån
perspektivet eventuella konflikter med tilltänkt exploatering utan även utifrån möjligheten att
bygga in nödvändig redundans i området för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.
Nära dialog bör fortsätta föras med Vattenfall, Norrvatten och SAVAB.
4.2.3

Hälso- och sjukvård samt omsorg

Structor Riskbyrån

De verksamheter som kommunen definierat som samhällsviktig verksamhet inom sektorn är
sjuk- och hälsovård, personliga assistenter, äldreboenden, hemtjänst, boenden utifrån individoch omsorgsförvaltningen (LSS gruppboende, boendeplatser, psykiatriboende, boendestöd),
flyktingmottagning, förskola, grundskola, särskola samt omhändertagande av barn.
Inom aktuellt område finns inga sjukhus eller vårdcentraler men ett antal äldreboenden och
LSS-boenden samt boenden för ensamkommande. Förskolor och skolor finns också inom
området. I aktuellt skede av planprocessen är det för tidigt att bedöma hur dessa påverkas av
tilltänkt exploatering. Det är viktigt att dessa verksamheter beaktas i kommande skeden.
I fortsatt planering kan ett alternativ vara att klustra samhällsviktig verksamhet, d.v.s.
samlokalisera den samhällsviktiga verksamheten i ett eller flera avgränsade områden för att
underlätta prioritering av t.ex. vattenförsörjning och elförsörjning vid en samhällsstörning. Det
är i sådana fall av yttersta vikt att verksamheterna lokaliseras på ett sådant vis att det är möjligt
att prioritera försörjningen dit. För samlokalisering krävs en sårbarhetsanalys som beaktar
platsens lämplighet samt fördelningen av och tillgängligheten till samhällsviktig verksamhet
inom hela planområdet. Andra aspekter att beakta för samhällsviktig verksamhet utöver el- och
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vattenförsörjning är t.ex. översvämningsrisk, skyfall och dagvatten hantering samt
räddningsfordons framkomlighet och insatstider.
Då hälso- och sjukvård, t.ex. vårdcentraler, inte är kommunens försörjningsansvar krävs dialog
och samverkan med Landstinget och aktuella kommunala förvaltningar. Samverkan krävs även
med räddningstjänst kring räddningsfordons framkomlighet och insatstider.
4.2.4

Handel

I området finns idag livsmedelsbutiker, Willys och Coop, som kan ses som samhällsviktig
verksamhet. Möjligheter till handel och tillgång till livsmedel i området bör beaktas i
kommande skeden av planprocessen. I planeringen av placering av detaljhandel med eventuellt
samhällsviktig funktion, t.ex. livsmedel, bör redundans för el samt transporter tas med i
beaktande.
4.2.5

Offentlig förvaltning

Krisledning och krisledningslokaler är av kommunen definierade som samhällsviktiga
funktioner. Kommunens krisledning utgår i normala fall från kommunhuset men kan vid behov
omlokaliseras till annan plats. I kommunhuset finns även biståndsenheten med ansvar för
försörjningsstödet. Försörjningsstödet är definierat som samhällsviktigt av kommunen.
Kommunhuset, med tillhörande samhällsviktiga funktioner, påverkas inte negativt av tilltänkt
exploatering. Däremot är det viktigt att beakta tillgängligheten till kommunhuset, för såväl
personal som allmänhet och räddningstjänst. Det är även viktigt att beakta möjligheterna att öka
redundansen i el och kommunikationer för kommunhuset. En möjlighet finns att i kommande
planarbete göra kommunhuset till en central mötesplats i kommunen för att skapa goda
förutsättningar för att använda kommunhuset som en trygghetspunkt vid samhällsstörningar.
4.2.6

Skydd och säkerhet

Det är viktigt att i fortsatt planering beakta polisens och Räddningstjänstens framkomlighet
inom området.
4.2.7

Transporter

Lokaltrafiken i området innefattas av tunnelbana strax utanför området samt tillkommande
Tvärbanan längst västerut. Kommunen önskar en tunnelbana centralt inom området, vilket på
lång sikt skulle kunna innebära en ny dragning av tunnelbanans gula linje.
Nämnda transporter står inte i konflikt med tilltänkt exploatering.

Structor Riskbyrån

4.2.8

Övrigt - Trygghet

I kommunen finns en ambition att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågor, bland annat
genom projektet BoTryggt2030. Projektet strävar där efter ett öppet och transparant
Sundbyberg, bland annat genom att bygga bort barriäreffekter i kommunen och skapa naturliga
övergångar mellan nu isolerade områden. Trygghetsfrågorna bör beaktas genomgående i alla
planeringsskeden för att säkerställa positiva förutsättningar för det fortsatta trygghetsarbetet i
kommunen. Vissa skeden av tilltänkt exploatering kan komma att kräva extra
kommunikationsinsatser för att undvika oro hos allmänheten.
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4.2.9

Övrigt – Tillkommande samhällsviktig verksamhet

Structor Riskbyrån

I samband med tilltänkt exploatering finns möjligheten att lokalisera eller omlokalisera flera
samhällsviktiga verksamheter till samma område för att förenkla prioritering av t.ex.
elförsörjning till området. Viktigt att beakta i en sådan process är vikten av sårbarhetsanalys och
lämplighetsprövning av området, kopplat till exempelvis översvämningsrisk. Platsens
lämplighet bör alltid beaktas vid lokalisering av samhällsviktig verksamhet.
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5

Slutsatser och förslag på hanteringsstrategier

I samband med pågående exploatering av Norra Sundbyberg har staden identifierat ett behov av
att utreda om och hur pågående stadsutveckling kan komma att påverka riskexponeringen för
olika typer av skyddsvärden.
Avsikten med uppdraget är att ta fram ett besluts-/planeringsunderlag som möjliggör att
pågående stadsutveckling på bästa sätt kan ta hänsyn till risk- och säkerhetsaspekter avseende
påverkan på människa och samhällsviktig verksamhet. Analysen har avsett att skapa en
möjlighet att genom tilltänkt exploatering dels tillse en tillfredsställande säkerhet, dels skapa
förutsättningar för att förbättra robustheten och undvika att bygga in sårbarheter i samhället.
Structor drar följande slutsatser kring genomfört arbete:
 I området har det identifierats ett antal riskkällor och sårbarhetsaspekter som är
relevanta att beakta i den fortsatta planeringen för att säkerställa en god markanvändning och bidra till att stärka robustheten i såväl området som i kommunen.
De riskkällor som identifierats omfattar såväl transportinfrastruktur och verksamheter,
dock finns inget högriskobjekt som inte bedöms kunna hanteras eller beaktas genom en
lämplig och väl genomtänkt exploatering.


Framtaget underlag visar att det finns alternativa strategier för att hantera identifierade
risker och sårbarheter. Alternativen ger kommunen möjlighet att välja huruvida de vill
arbeta med att påverka eller förhålla sig till riskkällan, alternativt en kombination av
detta. Hanteringsstrategierna finns tabellerade och bilagda rapporten, och sammanfattas
kort nedan.
Riskkällor
Kommunen kan välja att minska riskexponeringen genom åtgärder som påverkar
riskkällan eller åtgärder som innebär att förhålla sig till riskkällan. Föreslagna åtgärder
kan i varierande omfattning regleras i detaljplan och kan erfordra i att samverkan sker
med andra parter. Slutligen innebär förslagen att det föreligger olika behov av fortsatt
riskhantering i efterföljande planering. Väljer kommunen att tillämpa rekommenderade
skyddsavstånd minskar t.ex. behovet av fortsatt riskhantering men kan skapa
begränsningar avseende markanvändning.

Structor Riskbyrån

Sårbarheter och samhällsviktiga verksamheter
För fortsatt arbete har det primärt identifierats ett behov av att genomföra fördjupade
sårbarhetsanalyser för att klargöra aktuella verksamheters redundans och robusthet,
vilket inkluderar samverkan med externa och interna parter inom kommunen.
Därutöver präglas föreslagna åtgärder av att inkludera ett sårbarhets- och robusthetsperspektiv i den fortsatta exploateringen.
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Tabell 4. Sammanställning av förslag på hanteringsstrategier och åtgärdsalternativ.
Riskkälla och
Ansvarig, ev.
Hanteringsstrategier/Åtgärdsalternativ*
samhällsviktig
samverkanspart
verksamhet/
funktion
Flytta verksamheten

Stadsbyggnad/explo
atering, markägare

Reglera/styr verksamheten

SSBF,
Miljöförvaltningen

Skyddsavstånd om 25 meter

Sundbybergs stad

Bussdepå Tankning

Förhålla sig till tankningens skyddsavstånd. Utreda möjliga
drivmedel vidare.

SL, Arriva

Bussdepå Bussuppställning

Låta bussuppställning vara belägen utomhus i enlighet med
dagsläget.

SL, Arriva

Bygga in bussdepån. Vidare utredningar krävs för att
fastställa tekniska åtgärder.
Dialog med Vattenfall gällande möjlighet att bygga in
ställverket på befintlig plats eller bygga om till ett mindre
ställverk.

SL, Arriva

Ställverk

Dialog med Vattenfall för att tydliggöra ELSÄK-avstånd
som gäller för ett ställverk med denna omfattning.

Vattenfall

Enköpingsvägen**

Flytta, begränsa/styra verksamhet genom: Lokala
trafikföreskrifter, Utformning av Enköpingsvägen

Stadsbyggnad,
Trafik

Styra och begränsa befintliga och eventuella
nytillkommande verksamheter

SSBF,
Miljöförvaltning

Skyddsavstånd

Stadsbyggnad

Separationsåtgärder inklusive byggnadstekniska åtgärder

Stadsbyggnad

Kommunen kan förhålla sig till riskkällan genom att hålla
ett skyddsavstånd om 5–15 meter beroende på Tvärbanans
hastighet genom området.

Stadsbyggnad

Sträckor där avståndet mellan Tvärbanan och kringliggande
bebyggelse understiger 5–15 meter behöver studeras vidare
avseende urspårningsrisk.

Stadsbyggnad

Energiförsörjning
– Ställverk

Genomföra en sårbarhetsanalys avseende redundans och
prioritering enligt styr-el.

Vattenfall, Säkerhetsenheten

Energiförsörjning
– Ellevios el- och
kraftledning

Fortsatta utredningar t.ex. sårbarhetsanalys för att klargöra
möjligheterna att tillgodose redundant energiförsörjning i
området. Dialog med försörjningsansvarig/leverantör.

Ellevio, Vattenfall

Kommunalteknisk
försörjning –
pumpstation

Kartläggning av pumpstationer för att avgöra robusthet. En
dialog med kommunala bolaget för avfall och vatten.

SAVAB

Bensinstationer

Ställverk –
Bygga om

Structor Riskbyrån

Tvärbanan

27 (47)

Vattenfall

(Norrenergi och
Solna Stad)

Valt
alternativ

Riskhantering i stadsutveckling
Norra Sundbyberg
Rapport nummer: 1104–102

Kommunalteknisk
försörjning –
fördelningsstation

Inför en flytt av Vattenfalls fördelningsstation intill
sopsugen bör utredning utföras för att säkerställa platsens
och samlokaliseringens lämplighet.

Vattenfall

Aspekter att
beakta i fortsatt
exploatering

Samtliga aspekter är att beakta i den fortsatta planeringen

Stadsbyggnad,
Säkerhetsenhet

- Platsens lämplighet bör alltid beaktas vid lokalisering av
tillkommande samhällsviktig verksamhet. (För
samordningspart se kapitel 4.2.9)
- Vid ändringar eller utbyggnad i den kommunaltekniska
försörjningen bör möjlighet att bygga in redundans
beaktas. (För samordningspart se kapitel 4.2.2)
- Samhällsviktig verksamhet avseende hälso- och sjukvård
samt omsorg beaktas i kommande skede av planeringen.
(För samordningspart se kapitel 4.2.3)
- Redundans i elförsörjning och möjlighet till transporter
bör beaktas i områden där detaljhandel placeras. (För
samordningspart se kapitel 4.2.4)
- Tillgänglighet till kommunhuset samt redundans i el och
kommunikationer. Dialog med kommunens
säkerhetsenhet. (För samordningspart se kapitel 4.2.5)
- Trygghetsaspekter bör beaktas löpande i planeringen i
dialog med kommunens säkerhetsenhet. (För
samordningspart se kapitel 4.2.8)

Structor Riskbyrån

* Hanteringsstrategier/åtgärdsalternativ anges utan inbördes rangordning
** Föreslagna åtgärder är aktuella om kommunen väljer att ta hänsyn till riskbedömningens slutsatser och beakta scenariot om fordonsbrand
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Bilaga A

Workshop sammanställning

Sammanställning från workshopen den 6 september utifrån MSB:s elva samhällssektorer.
Powerpointen från workshopen finns i Bilaga B.

Deltagare
Följande aktörer deltog vid workshopen
-

Sara Johansson Widås och Daniela Haug på Exploateringsenheten på Sundbybergs Stad
Göran Forsström Säkerhetsenheten på Sundbybergs Stad
Emma Dahlgren och Sofia Johansson på Structor Riskbyrån

Samhällssektorer
Nedan presenteras resultat för respektive samhällssektor.
1 Energiförsörjning
Ledningar för el och fjärrvärme samt ställverket. Aktuellt ställverk är en stor station och ägs av
både Vattenfall och Svenska kraftnät, har 220 kV mot 340 kV och försörjer både Sundbyberg
och Solna, samt har även matning av vägar utanför området. Vattenfall har försörjningsansvar
för energin i området. Ellevio äger en el- och kraftledning längs Enköpingsvägen. Det finns
ingen redundans på deras ledning förens efter 2025, vilket betyder att den inte kommer att
flyttas innan dess. Det medför en eventuell konflikt med aktuella exploateringsplaner, eftersom
det försvårar en justering av Enköpingsvägen, och behov finns av en vidare hanteringsstrategi.
Norrenergi har fjärrvärmenätet. Det finns fjärrvärmeverk i Sundbyberg och Solna men ej inom
området.
Sundbybergs stad har identifierat ett behov av att få Vattenfall att påbörja en strategisk
utredning kopplad till deras försörjningsansvar i området. Oklart med kraftförsörjningen.
Behöver planera för att gå djupare.
2 Finansiella tjänster
Inget identifierat vid workshop.

Structor Riskbyrån

3 Handel och industri
Etapp 4 och 5 förutsätter omplacering/inlösen av befintlig handel längs Enköpingsvägen. Det
finns även livsmedelsbutiker, Willys och Coop, i området som eventuellt kan ses som
samhällsviktig verksamhet. Möjlighet till handel/livsmedel bör beaktas i planerna.
4 Hälso- och sjukvård samt omsorg
De verksamheter som definieras som samhällsviktig verksamhet i Sundbybergs RSA är: sjukoch hälsovård, personliga assistenter, äldreboenden, hemtjänst, boenden utifrån individ- och
omsorgsförvaltningen (LSS gruppboende, boendeplatser, psykiatriboende, boendestöd),
flyktingmottagning, förskola, grundskola, särskola samt omhändertagande av barn.
Det finns inga sjukhus eller vårdcentraler inom området. Hälso- och sjukvård t.ex. vårdcentraler
är inte kommunens försörjningsansvar och har därför inte planerats in detta tidiga skede av
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exploateringen. De finns några äldreboende i området. Det finns även minst ett LSS-boende,
minst ett hem för ensamkommande flyktingbarn. Förskolor och skolor finns också i området.
I fortsatt planering kan det vara viktigt att klustra samhällsviktig verksamhet, d.v.s. placera den
samhällsviktiga verksamheten på samma ställe för att underlätta prioritering av
vattenförsörjning och elnät vid kris. Det är även väsentligt att placera dessa verksamheter så det
är möjligt att prioritera försörjningen dit. För detta måste det göras en sårbarhetsanalys som
beaktar tillgänglighet till samhällsviktig verksamhet i hela området. Andra aspekter att beakta
för samhällsviktig verksamhet utöver el- och vattenförsörjning är översvämningsrisk, skyfall
och dagvattenhantering samt räddningsfordons framkomlighet och insatstider.
5 Information och kommunikation
Tele- och radiomaster finns eventuellt på Milberget. Det finns ingen Rakel-mast, vilket
definieras som samhällsviktig verksamhet.
6 Kommunalteknisk försörjning
De verksamheter som definieras som samhällsviktig verksamhet i Sundbybergs RSA är:
avloppshantering, dricksvattenförsörjning, Norrvatten, renhållning, Stockholm vatten och
väghållning.
Norrvatten är en av de större aktörerna och samarbetsparterna i ledningssamordningen
(dricksvatten).
Pumpstationen inom stadsutvecklingsområdet Enköpingsvägen ska avvecklas. Det ska borras
bort till Spånga och därmed finns inget behov av en pump för avlopp. Det finns behov av att i
projektet genomföra en kartläggning av pumpstationer för avlopp i övrigt område, utöver inom
Enköpingsvägen. SAVAB vet var de finns.
En sopsug finns också i området som ska vara kvar på sin aktuella lokalisering. Vattenfalls
fördelningsstation planeras att flyttas intill sopsugen. Inför flytt bör förslag på utredning av
lämplighet utifrån ett sårbarhetsperspektiv/samhällssäkerhet.
7 Livsmedel
Inget identifierat vid workshop.
8 Offentlig förvaltning
Krisledningslokaler och krisledning är samhällsviktiga funktioner. I kommunhuset finns
krisledning och krisledningslokaler med backup vid annan plats i kommunen.

Structor Riskbyrån

Kommunhuset har försörjningsstöd (biståndsenheten). Kommunhuset är prioriterat som
samhällsviktig verksamhet, utifrån försörjningsstödet och krisledning, i Styrel och har också
dieselreservkraft för tre dagar.
9 Skydd och säkerhet
Det finns ingen brandstation eller polisstation inom området. Räddningstjänst finns i Kista och
Solna och polisen finns i Solna intill järnvägen. Det är viktigt att i fortsatt planering beakta
polisens och Räddningstjänstens framkomlighet inom området.
10 Socialförsäkringar
Inget identifierat vid workshop.
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11 Transporter
Lokaltrafiken i området innefattas av bussar, tunnelbana strax utanför området samt
tillkommande Tvärbanan längst västerut. Kommunen önskar en tunnelbana centralt inom
området. Detta kan innebära en ny dragning av tunnelbanans gula linje eller eventuellt en
förlängning av tunnelbanans blåa linje. Även depåer för tunnelbana och buss finns i området
samt en tillkommande depå för Tvärbanan vid tunnelbanedepån.
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12 Övrigt
Det finns en social problematik i området. Viktigt inom kommunen nu är trygghet och säkerhet
och det pågår ett projekt som heter BoTryggt2030. Projektet ska bidra till ett öppet och
transparant Sundbyberg. Projektet syftar till att bygga bort barriäreffekten Enköpingsvägen,
m.fl. och oro har lyfts från boende kring att bygga ihop områdena Rinkeby och Hallonbergen
med övriga områden. Fritidsgårdar saknar politiskt stöd i kommunen men är en säkerhetsfråga
och en del i trygghetsarbetet.
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Bilaga B
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Bilaga C

Riskuppskattningar för pölbrand vid drivmedelsstation

I denna bilaga beskrivs dimensionerande förutsättningar, antaganden och metod för genomförda
strålningsberäkningar för pölbrand vid drivmedelsstationen.

Typ av drivmedel
Beroende på vilket drivmedel som släpps ut kommer den gas-/luftblandning som bildas vara
olika lättantändlig där bensin bildar mycket lättantändliga blandningar medan dieselångor är
mer svårantändliga.
Antändning kan ske genom att gasluftblandningen kommer i kontakt med en tändkälla som
exempelvis heta motordelar, statisk elektricitet eller en öppen låga. Gasluftblandningen är
tyngre än luft för samtliga drivmedel. Detta innebär att den ibland kan spridas till lågt liggande
utrymmen som kulvertar, rörledningar, källare m.m. eller föras med vinden och antändas på
avstånd från själva utsläppspunkten.
Strålningen som avges från en pölbrand med en viss storlek är beroende av
förbränningseffektiviteten, förbränningshastigheten per ytenhet samt förbränningsvärmen.
Tabell 5. Förbränningsparametrar för pölbränder för olika drivmedel
Drivmedel

Förbränningshastighet
per ytenhet
0,055 kg/m2s2

Förbränningsvärme

Bensin

Förbränningseffektivitet
0,71

Diesel

0,71,2

0,048 kg/m2s2

43 600 kJ/kg3

43 700 kJ/kg2

Ur tabellen kan det utläsas att bensin är det drivmedel som kommer att ge upphov till den största
utvecklade effekten utifrån en given pölarea. Detta då bensin har både högst
förbränningshastighet och förbränningsvärme.
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Pölens källa och utbredning
En annan viktig parameter för att bedöma påverkan från pölbranden på tillkommande
bebyggelse är att bedöma en eventuell pölbrands källa och utbredning. Både vid pumpar och
lossningsplats finns dock spillzoner med brunn i mitten och i lågpunkt så att utspilld vätska inte
kan bilda en pöl under tankbilen och begränsar arean som vätskan kan breda ut sig på.
Spillzonen kommer att begränsa pölens utbredning. Spillzonen antas vara begränsad till en
cirkulär area om 64 m2 (16*4 meter enligt lagstiftning) vid påfyllnadspunkten. Den
dimensionerande händelsen i Länsstyrelsens rapport4 är 10 m3 bensin som rinner ut, vilket på ett
horisontellt underlag bildar en pöl med en area på omkring 300 m2. En pölbrand i
storleksordningen 200–400 m2 är främst relevant att studera vid en olycka med farligt gods på
väg. Detta medför att det dimensionerande skadefallet för läckage på drivmedelsstation anges
till en bränslepöl på 64 m2.

Strålningsberäkningar pölbränder med brandfarliga vätskor
Värmestrålningen från en pölbrand med brandfarlig vätska kan beräknas i följande steg:
1. Beräkning av brandeffekt för den aktuella pölstorleken
2. Beräkning av flammans höjd och temperatur,
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3. Beräkning av synfaktor,
4. Beräkning av infallande strålning på olika avstånd från branden.
Brandeffekten beräknas för att uppskatta hur mycket energi som avges från branden till
omgivningen. Flammans höjd beräknas för att sedan användas för att beräkna den så kallade
synfaktorn som anger hur mycket av den från branden emitterade strålningen som når olika
punkter i omgivningen. Temperaturen hos flamman ligger till grund för beräkningen av hur
mycket infallande strålning som mottas av ytor på olika avstånd från branden.

Brandeffekt
För pölbränder med relativt stora diametrar (> 2 m, likt den aktuella pölen) kan brandeffekten
från pölen beräknas utifrån följande samband:

   H c  Af
Q    m
där
Q

= utvecklad effekt (kW)



= förbränningseffektivitet

m
 

= förbränningshastighet per ytenhet (kg/m2s)

H C

= förbränningsvärme (MJ/kg)

Af

= pölstorlek (m2)

Ekvivalent branddiameter
Brandens ekvivalenta diameter (D) beräknas ur:

D

4Af



Flamhöjd
Flamhöjden Hf (m) för kvadratiska pölar och rektangulära pölar där längden på pölen inte är
större än två gånger bredden beräknas med hjälp av följande ekvation

H f  0.23 Q 2 / 5 1,02D
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För pölar där längden är betydligt större än bredden beräknas flamhöjden som:

H f  0.035 (Q / L) 2 / 3
Flamtemperatur
Flamtemperaturen Tf utgör medeltemperaturen i flamman, temperaturen i själva flamspetsen (Tt)
är ca 540°C (813 K). Den maximala flamtemperaturen är bland annat beroende av vilket
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material som brinner och storleken på branden Flammans maximala temperatur (Tb) antas för
samtliga studerade ämnen vara 1000°C (1273 K). Utifrån dessa antaganden kan
medeltemperaturen i flamman bestämmas. Medeltemperaturen används i beräkningen av
strålningen från flamman och erhålls enligt:

 Tb 4  Tt 4 

T f  

2



1

4

 12734  8134 

 
2



1

4

 1112 K

Synfaktor
Synfaktorn F anger hur stor andel av den emitterade strålningen från flamman (1) som når den
mottagande punkten eller ytan (2), se Figur 3. Vid beräkningen av synfaktorn antas att flamman
är rektangulär så att flammans diameter är lika stor i toppen som i botten. Detta är ett
konservativt antagande då flamman i själva verket normalt är betydligt smalare i toppen än i
basen.

Figur 3. Principiell modell för beräkning av synfaktor.

Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion som
beräknas enligt

Structor Riskbyrån

F1,2  FA1,2  FB1,2  FC1,2  FD1,2
där FA1,2 beräknas enligt följande:
A1

F A1, 2 


0

cos  1 cos  2
 dA1
d 2

där 1 och 2 är infallande vinkel (i aktuellt fall 0), och FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas på samma
sätt för dess mått där:
A1  L 1  L 2 enligt Figur 4.
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För beräkning av respektive ytas synfaktor används följande ekvation

FA1,2 

1 X
Y
Y
X

tan1

tan1

2  1 X 2
1 X 2
1 Y 2
1 Y 2






där

X 

L1
L
Y  2
d och
d enligt Figur 4.

Figur 4. Synfaktor för yta A.

I det fallet då ytorna A, B, C och D är lika stora betyder det att det är den mest kritiska punkten
på avståndet d från branden som studeras, vilket är det som eftersöks vid beräkningar av
konsekvensavstånd.

Infallande strålning – vinkelrätt från flamman
Den från branden infallande strålningen som når omgivningen varierar med flammans
temperatur, synfaktorn och den brinnande massans emissivitet. Emissiviteten, det vill säga
materialets förmåga att avge värmeenergi, är beroende av materialets temperatur och
egenskaper, särskilt vid ytan. Exempelvis kan sägas att en blankpolerad yta har mycket lägre
emissivitet än en mörk skrovlig yta. Den infallande strålningen kan beräknas genom:

q r  FT f

4
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där
q r = Infallande strålning (kW/m2)

ε = Emissionstal
 = Stefan-Boltzmans konstant (= 5.6710-11 kW/m2K4)
F = Synfaktor
Tf = Flammans medeltemperatur
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Emissionstalet för en flamma varierar med materialets egenskaper och tjockleken på flamman,
vilket tas hänsyn till i beräkningarna.

Resultat
De strålningsnivåer som, för olika vätskeformiga drivmedel, kan uppnås till följd av vald
pölstorlek om 64 m2 presenteras i Figur 5. Strålningsnivåer värderas mot 15 kW/m2 (svart
streck) som acceptanskriterium för icke brandklassad fasad5.

Strålning från pölbrand på olika avstånd
90

Strålning kW/m2

80

64 m2

70
60

15 kW/m2

50
40
30
20
10
0
0
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30

Avstånd (m)
Figur 5. Strålning från pölbränder med bensin i pöl om 64 m2.
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Resultaten visar att de konsekvensbaserade skyddsavstånden för en pöl om 64 m2 är cirka 20
meter för icke brandklassad fasad. Dessa avstånd räknas från den befintliga spillzonen.
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Bilaga D

Tankstation för brandfarliga gaser

Riskanalysen för risker kopplade till olyckor med en eventuell kommande hantering av
brandfarliga gaser vid bussdepån utförs med ett konsekvensbaserat (deterministiskt) perspektiv.
Bedömningen omfattar riskpåverkan på människa inom planområdet.
För gas gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter om bland annat hantering av brandfarliga
vätskor och tankstationer för gasdrivna fordon och de anger att ett betryggande avstånd ska
finnas till ett riskobjekt (riskkällor inom drivmedelsstationen)6,7. Dessa behandlar samtliga
tankstationer med gas, d.v.s. både vätgas och biogas kategoriseras enligt samma
lagstiftning/föreskrifter6,8,9. Branschens och myndigheters krav på utförandet av
drivmedelsstationer finns sammanställt i handboken: Hantering av brandfarliga gaser och
vätskor på bensinstationer9. Tankstationer med gasdrivna fordon byggs idag enligt Energigas
Sveriges Anvisningar för tankstationer, TSA 2015 (tidigare TSA 2010) 10. För en tankstation
som byggs och drivs enligt TSA kan den riskutredning som krävs enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor (LBE)11 anses vara gjord, verksamheten kompletterar sedan med en
klassningsplan.
Detta innebär att man fastställer i vilka områden explosiv atmosfär (explosionsfarlig blandning
bestående av t.ex. gas eller ånga tillsammans med luft) finns eller kan förväntas förekomma.
Dessa varierar beroende på typ av gas. Riskområden indelas i zoner beroende på frekvens och
varaktighet av en explosiv atmosfär. D.v.s. var kan det läcka, hur ofta kan det läcka och hur
långt bort kan det läcka.
En tankstation med gaslager ska vara placerad och utformad så att ett avstånd om 25 meter
mellan gaslager på tankstation och platser där människor vanligen vistas hållas. En byggnad
som uppförs inom 50 meter får inte utgöra brandbelastning, likvärdigt med t.ex. en brädgård.
Utgången från svårutrymda lokaler ex. samlingslokal, skola, sjukhus och daghem) får inte
uppförs inom 100 meter från riskobjekt inom tankstationen. I framtaget underlag finns ingen
verksamhetsanpassad uppskattning av risken. Samtliga skyddsavstånd som beskrivs i TSA 2010
(anvisningar för tankstationer) uppfylls med god marginal för föreslagen placering av aktuell
serveringsbyggnad. Även vid rangering (omlastning) av mobila gaslager inom anläggningen ska
avstånden innehållas. Rangering av mobila gaslager är en del av transporten och går därför
under reglerna för transport av farligt gods.

Structor Riskbyrån

Olyckor med gas inkluderar olika brandförlopp som kan påverka omgivningen genom
värmestrålning eller tryckpåverkan. För att gasen ska kunna antändas måste den först spädas ut
med luft. Om antändning sker uppstår en kraftig låga, jetflamma12. Om gasen antänds fortgår
flamman tills gasen tar slut. Läckaget fortgår tills trycket sjunker och sedan stängs den
fjäderbelastade ventilen. Om ingen antändning sker kan den utsläppta gasen bilda ett gasmoln
som stiger och driver med vindriktningen tills det försvinner.
Skadegörelse är möjlig men ovanlig på en drivmedelsstation. Det är dock vanligt att folk kör
iväg med sladden i. Säkerhetsåtgärder och system finns på drivmedelsstationer för att hantera
detta.
En kvalitativ riskbedömning genomförs på ett antal scenarier som bedömts kunna inträffa
utifrån tidigare upprättade riskbedömningar13 och andra underlag/rapporter12,14,15,16.
Nedanstående risker är utifrån hantering/placering av tankstation utomhus. Tankstationen ska
vara belägen utomhus enligt föreskrifter6,8,9,10, detta då risker för gasutsläpp innebär mycket
omfattande påverkan om gaserna är i slutna utrymmen.
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Scenarier för brandfarliga gaser
-

Gasläckage vid dispenser
Läckage kan ske till följd av t.ex. bristfällig kontroll och underhåll eller yttre påverkan.
Gas kan komma att läcka ut från kompressorstationen eller från kopplingen till fordonet.
Anläggningen har kontinuerlig egenkontroll av läckage och innan varje tankning görs
läcktest av kopplingen till fordonet. Publika tankstationer ska, för skydd mot
okontrollerat gasutsläpp pga. avsliten tankningsslang, vara utrustade med två av
varandra oberoende automatiska system som förhindrar detta. Ett av systemen ska vara
slangbrottsventil på tankningsslangen.
Sannolikheten för läckage bedöms som liten. Vid mindre spricka kan dock ett läckage
fortgå tills totalt brott sker (1/3 av omkretsen på slangen, med bakomliggande tryck).
För att gasen ska kunna antändas måste den först spädas ut med luft och branden kan ej
sprida sig in i slang och ledningar. Sannolikheten för brott bedöms inte som obefintlig
men konsekvensen påverkar endast fordonet och dem i dess direkta närhet.

-

Tankning av gas med hjälp av otillåten adapter eller tankning i skadad tank.
I fordonets tank kan en tryckkärlsexplosion uppstå till följd av t.ex. användande av
adaptrar eller skadad tank på fordonet. Det finns smältsäkringar i gastankarna som har
till uppgift att evakuera gastanken vid brand och på så sätt undvika en explosion. En
smältsäkring innebär att ventilen öppnas när säkringen smälter vid 110° C.
I de fall där fordonet blir övertänt kan två olika scenarier inträffa, dels kan gastankarna
evakueras då smältsäkringarna utlöses och dels kan gastankarna explodera i de fall där
smältsäkringarna av olika skäl inte utlösts. Sannolikheten för olycka i fordonets gastank
bedöms inte som obefintlig men konsekvensen påverkar endast fordonet och dem i dess
direkta närhet.
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-

Gasläckage vid gasflaskor i lagret.
Gasläckage kan ske vid gasflaskor i lagret. Det finns flertalet system för att undvika
felhandling t.ex. vid inkoppling av gastankar finns säkerhetslösning vilket innebär att de
bara går att öppna om kopplingen är fastsatt. Den trycksatta delen av anläggningen
befinner sig på instängslat område.
Om lagret (gastankarna) utsätts för uppvärmning från brandpåverkan höjs trycket i
tanken. Då öppnar säkerhetsventilen så tidigt att de tryckbärande delarna kan hålla.
Flaskorna är dimensionerande för att tåla upp till 600 bars tryck, vilket innebär en
omfattande brand i direkt anslutning till flaskorna. Tryckavlastning är riktad rakt uppåt
där ventilerna är placerade. Vid ett läckage som antänds uppstår en jetflamma som
orsakar värmestrålning mot omgivningen i den riktning där hålet befinner sig och är
således begränsat i omfattning. Sannolikheten för att läckage sker genom ventiler, antas
vara liten. Om läckage ändå sker bedöms det med störst sannolikhet ske genom
säkerhetsventiler vid övertryck. Till följd av gasens flyktighet bedöms sannolikheten för
att ett gasmoln ska bildas vara mycket liten. En jetflamma från lagret är riktad uppåt och
ger främst påverkan ovan marknivå med vissa scenarier som ger strålningsnivåer över
15 kW/m2 (som utgör acceptanskriterium för icke brandklassad fasad17) upp till 30–40
meter. Gasläckage om en ledning skadas når i storleksordningen 20 meter från flaket.
Dessa konsekvenser är 30 upp till 40 meter (i marknivå). Byggnader intill kan behöva
utredas vidare avseende ventilationsåtgärder.
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-

Kärlsprängning vid gaslager
En kraftig fordonsbrand intill ett gasflak skulle kunna leda till en kärlsprängning av en
tryckbehållare. Det får som följd att delar av flaskan (eller splitter från flaskan) kan
flyga iväg så långt som 300 meter och där träffa människor som befinner sig utomhus.
Skyddsavstånd om 300 meter är dock ej nödvändiga utifrån låg sannolikhet. Samtliga
personer som befinner sig utomhus inom 300 meter omkommer inte utan endast enstaka
människor kan omkomma till följd av skador som uppstår på grund av att de träffas av
delar av flaskan.
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Utifrån scenarierna ovan är 30–40 meter det längsta konsekvensavstånd mot omgivningen.
Detta avstånd överskrider lagstiftningens om 25 meter och bör hållas i planeringen. Uppförs
byggnader intill kan de behöva utredas vidare avseende brandskyddsåtgärder.
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Bilaga E

Inbyggnad av bussuppställningsplatser

Nedan förs resonemang om brand i bussar. Brand i buss och brandspridning mellan bussar kan
ske vid en bussdepå. Är bussarna belägna inomhus tillkommer en påverkan på konstruktionen
d.v.s. taket. En större risk för spridning mellan bussar finns även på grund av den höga
strålningsintensiteten. Detta innebär större konsekvenser vid bussuppställning inomhus.
Dimensionerande vid inbyggnad är då brandbelastningen från en buss. Brandbelastningen
kommer att variera beroende på drivmedel. Typ av drivmedel spelar roll för
händelseutvecklingen vid en brand. Räddningstjänsten har lång erfarenhet av hur en insats ska
genomföras vid händelser som involverar bussar som drivs med diesel och biodiesel. Däremot
är osäkerheterna kring insatsen vid händelser med el- gas- eller hybridbussar med litiumbatterier
större12.
En övertänd buss kan innebära lågor på upp till 10 meter18. En av anledningarna till de snabba
brandförloppen är att bussar innehåller mycket plast. Dessutom utgörs bussars tak generellt av
aluminium, vilket smälter vid en brand inne i bussen och skapar förutsättningar för att flammor
kan sprida sig rakt upp mot konstruktionen ovan. Bussbränder inträffar relativt ofta och har i
många fall snabba brandförlopp19. Brandstarten kan uppkomma i t.ex. bussens bromssystem,
elektriska system eller som anlagd brand inne i bussen. Vid bussbränder genereras
värmestrålning och skadliga brandgaser från fordonets olika brännbara delar, som exempelvis
säten, plastdetaljer och inredning. Effektutvecklingen (ett mått på brandens intensitet) vid
sådana bränder kan enligt genomförda försök19 uppgå till omkring 30 MW efter 7–8 minuter.
Beroende på drivmedlets egenskaper kan det ge upphov till ytterligare konsekvenser med
påverkan på omgivningen. Dessa redovisas i Tabell 6. Ventiler på gasbussar kan ha betydelse
för hur en brand utvecklas och påverkar omgivningen. Ventiler placerade på bussarnas sida, ger
vid brand upphov till en horisontell flamma, som ökar risken för brandspridning till buss som är
parkerad bredvid. Ventiler placerade på bussens tak innebär ingen risk för spridning till andra
bussar, men medför istället att flamman riktas mot ovanliggande konstruktion.
Tabell 6. Sammanfattande tabell med jämförelse mellan olika busstypers omgivningspåverkan vid bränder och
tekniska fel19,20.

Omgivningspåverkan (konsekvenser)
Vid brand: Omgivningspåverkangenom

Diesel- eller
etanolbuss

Biodieseln kan antas
ingå i de ca 30 MW
som en bussbrand
genererar.

Toxiska brandgaser

Gasbuss

Då gasen involveras
i brandförloppet blir
effektutvecklingen
avsevärt större än för
en ”normal”
bussbrand.

Toxiska brandgaser

Batteridrivna fordon
leder vid brand till
en jämförbar

Toxiska brandgaser

Fordonstyp
(exempel)

Flytande

Gas
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Vid brand:
Bidrag till
effektutveckling

Energibärare

Elektricitet

Elbuss
(helelektrisk)
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effektutveckling som
dieselfordon.
Hybrid

Laddhybridbuss

*

*

* Hybridbussar bedöms enligt ovan vara jämförbara (med avseende på omgivningspåverkan vid en olycka) med en
buss som drivs enbart med de aktuella drivmedelstyperna. Exempelvis bedöms en hybridbuss som drivs med
biodiesel och batterier vara jämförbar med en biodieselbuss ur ett konsekvensperspektiv.

Det som styr typ och omfattning av byggnadstekniska åtgärder som kan komma att krävas är typ
av drivmedel i bussarna. Byggnadstekniska åtgärder som kan bli aktuella är t.ex. ventilation och
sprinklers12. Omfattningen kan bero bland annat på om möjlighet finns till öppna sidor i ett
garage vilket innebär att gaser lättare ventileras bort. Vätgasen är mycket lättantändlig och i en
tunnel eller i ett parkeringsgarage har vätgasen ingenstans att ta vägen. Vidare utredning krävs
gällande möjlighet till omfattande ventilationsåtgärder för att kunna bygga in bussuppställning
med vätgasbussar.
Ett specifikt exempel där överdäckning har varit möjlig av biogasbussar är i bussdepån i
Fredriksdal. I Fredriksdal är en bussdepå för biogasdrivna bussar kombinerad med kontor21.
Förutsättningarna i bussdepån i Fredriksdal vad gäller tillkommande bebyggelse, var att
tankningsplasten placeras helt utomhus. Slutsatsen i riskanalysen var dock att verkstaden och
bussuppställningen behöver utredas ytterligare med avseende på tredje man.
Vidare utredning kan komma att behöva ske utifrån ATEX-klassning22 för biogas och vätgas
samt vätgas i batterier då gaserna är mycket farliga om de ej ventileras bort. Det kan då finnas
behov av att säkerställa att man har god ventilation för att inte komma upp i
brännbarhetsområdet. Vätgasbussar kräver ytterligare utredning för att se om omfattande
åtgärder är möjliga i ett parkeringsgarage då detta är ett nytt drivmedel. För mer precis
omfattning av åtgärder erfordras att beräkningar genomförs som verifierar åtgärdernas effekt.
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Övriga byggnadstekniska åtgärder utöver ventilation kan också krävas då konstruktionen ska
tåla bussbrand samt eventuella olyckor mad gastankar.
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