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Sammanfattning
Inom Bildhuggaren 11 i Sundbyberg planeras byggnader avsedda för huvudsakligen bostäder, LSS-boende och 
förskola vid ändring av detaljplan. 

Planområdet ligger i Sundbyberg där flertalet verksamheter finns som utgör potentiella riskkällor. Till och från dessa 
verksamheter sker även transport av farligt gods. Enligt länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods ska potentiella olycksrisker beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 150 meter 
från transportled av farligt gods. Bildhuggaren planeras inte att vara belägen i anslutning till rekommenderade 
transportleder för farligt gods, men transporter av farligt gods kommer ändå att ske förbi planområdet. Dessutom är 
Grillska gymnasiet belägen i närheten av planområdet. Med anledning av ovanstående har denna riskbedömning 
tagits fram, i syfte att utvärdera huruvida föreliggande riskbild är tolerabel och vilka eventuella riskreducerande 
åtgärder som krävs för att uppnå acceptans. Dessutom ligger Mälarbanan strax söder om planområdet samt Arvid 
Nordqvist som hanterar 18 m3 gasol.

Analysen har till stor del genomförs genom studier av tidigare genomförda riskbedömningar i området. 

Resultatet av rapporten visar att risken är på sådan nivå att man inte behöver planera för åtgärder som kan minska 
konsekvenserna vid en eventuell olycka. Bebyggelsen bedöms lämplig i lämnat förslag.
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1.Inledning

1.1. Bakgrund

Inom Bildhuggaren 11 (planområdet) i Sundbyberg planeras byggnader avsedda för förskola, LSS och bostäder samt 
lokaler i markplan.

Planområdet ligger i ett område där verksamheter förknippade med olycksrisker är belägna, t.ex. ligger Arvid 
Nordqvist som är klassat som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor ca 70 meter från 
planområdet (mätt mellan tomtgränser). Därtill sker leveranser av gasol förbi planområdet på Ekensbergsvägen som 
är närmaste väg från Frösundaleden (rekommenderad väg för farligt gods) på ett avstånd om ca 40 meter mätt från 
vägkant till tomtgräns (Bengt Dahlgren, 2016).

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 2 kap. 5 § ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad till 
ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Enligt länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods ska potentiella olycksrisker beaktas vid framtagande av detaljplaner inom 150 meter 
från transportled av farligt gods. Vidare rekommenderas bl.a. följande skyddsavstånd från en primär farligt godsled 
att hållas för att uppnå en god samhällsplanering:

Förhåller man sig till dessa avstånd behöver man normalt inte ta fram någon riskutredning. Planområdet ligger 
mellan två primära farligt godsleder, väg 279 och E4:an, vardera drygt 1 km från planområdet.

För bebyggelse intill sekundära leder är det svårare att ge en allmängiltig vägledning eftersom riskbilden kan variera 
väldigt mycket mellan olika leder – både beträffande sannolikheten för en olycka med farligt gods samt vilka 
konsekvenser som kan inträffa. Länsstyrelsen anser dock att för de flesta sekundära leder, behöver ett 
bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägen och markanvändning för bostäder, centrum, vård, 
handel, friluftsliv och camping, tillfällig vistelse, besöksanläggningar, skola och kontor. I en del fall kan det dock vara 



Brandskyddsbeskrivning Sid 6(19)  
Bildhuggaren Risk Dat: 2020-03-24
Uppdragsnummer: 10041 Version: 03 
Upprättad av: Rikard Lindegrén

VERIFIRE Brandskyddsprojektering AB  |  Valhallavägen 128  |  114 41 Stockholm  |  Org.nr. 559224-1227 |  www.verifire.se 

möjligt att bygga närmare än 25 meter, även om det sannolikt inte blir mer aktuellt med ett skyddsavstånd på 
mindre än 15-20 meter.

Närmaste sekundära farligt godstransportled utgörs av Frösundaleden som är som närmast belägen ca 600 meter 
bort.

Farligt gods får även transporteras på vägar som inte utgör rekommenderade transportleder, som i aktuellt fall, där 
transporter sker förbi planområdet. Riskerna ska således beaktas om det är sannolikt att farligt gods kommer 
transporteras i närheten av det aktuella planområdet – oavsett om transportleden är rekommenderad eller inte. I 
en del fall kan det räcka att översiktligt beskriva vad som transporteras och hur ofta transporter passerar 
planområdet.

För transporter på järnväg rekommenderas följande skyddsavstånd för en god samhällsplanering:

Avstånd mellan planområdet och Mälarbanan är ca 230 meter.

(Läns

1.2. Syfte och Mål

Syftet med riskbedömningen är att uppfylla Plan- och bygglagens krav på beaktande av risker vid markanvändning 
för det aktuella området samt att erbjuda ett säkert område med hänsyn till samhällets krav.

Målet är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån riskpåverkan. I detta ingår även att 
presentera åtgärder som bedöms vara nödvändiga förr att uppnå en, för samhället, tolerabel riskbild.

1.3. Omfattning och avgränsningar

Riskbedömningen omfattar risker härledda till transporter av farligt gods som passerar förbi planområdet via 
Ekensbergsvägen samt risker förknippade med Arvid Nordqvists som utgör farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lagen 
om skydd mot olyckor. Även risker förknippade med Mälarbanan och andra verksamheter i närområdet som 
hanterar farliga ämnen, t.ex. Grillska gymnasiet. Riskerna är begränsade till sådana händelser som inträffar plötsligt 
och leder till akuta konsekvenser för människors hälsa.

Bedömningen omfattar alltså inte konsekvenser för djur, egendom eller miljö och ej heller långsiktiga effekter 
orsakade av exempelvis partikelhalter och buller.
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1.4. Revideringar

Denna handling utgör version 03. Revidering har gjorts avsnitt 2.2.

1.5. Definitioner

Begreppen risk, riskanalys, riskhänsyn och riskbedömning har olika mening beroende av i vilket sammanhang det 
används. I denna riskbedömning används definitioner som är internationellt accepterade genom IEC-standard 
(International Electrotechnical Commission (IEC), 1995).

Arbetsprocessen presenteras i Figur 1 nedan.

Figur 1 Översikt för riskhanteringsprocessen

I standarden definieras risk som sannolikheten/frekvensen för att en händelse ska inträffa, sammanvägt med den 
negativa konsekvens en händelse medför.

Det bör dock poängteras att risker kan belysas genom flera dimensioner då storleken på risken delvis bestäms 
genom subjektiva bedömningar. Subjektiva bedömningar och uppfattningar (riskperception) varierar vanligtvis bland 
individer och grupper i samhället (Øresund Safety Advisers, 2004).

I riskanalysmetodiken som används i denna riskbedömning används ett tekniskt perspektiv, dvs. risken definieras 
som en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens.

Med konsekvens avses här resultatet av en oönskad händelse i termer av personskada. Med sannolikhet avses ett 
mått på hur ofta denna händelse förväntas inträffa (olyckans frekvens). Risk kan i vissa sammanhang även beaktas 
för egendom och/eller för miljö. I denna riskanalys sker dock begränsning till endast personrisk. Riskbilden redovisas 
som individrisk och samhällsrisk.
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Individrisken illustrerar den risk en hypotetisk person utsätts för då denne vistas kontinuerligt på en bestämd plats i 
närheten av ett eller flera riskobjekt.

Individrisken är inte beroende på befolkningstätheten i området och beräknas enligt ekvation 1:

(ekv 1.)

där

IRx,y = Den totala individrisken för att omkomma vid den geografiska platsen x, y

IRx,y,i = Individrisken för att omkomma vid den geografiska platsen x, y för den inträffade händelsen i.

n = total antalet händelser som analysen innehåller vars effektzon sträcker sig till eller förbi den
   geografiska platsen x, y.

Individrisken presenteras ofta i form av riskkonturer vilka ritas in som kurvor på en karta över området runt 
riskkällan.

Samhällsrisken tar till skillnad från individrisken hänsyn till befolkningstätheten. Samhällsrisken återger 
sannolikheten för ett visst antal personer omkommer till följd av en olycka. Samhällsrisken redovisas i ett F/N- 
diagram som visar den ackumulerade frekvensen för en händelse (F) och antalet omkomna (N) (Räddningsverket, 
1997).

1.6. Metod

Genomförande av riskbedömningen innefattar ett flertal moment. Dessa listas kortfattat nedan. Mer ingående 
beskrivning av respektive moment framgår av dess avsnitt.

1. Identifiering av potentiella riskkällor
2. Identifiering olycksrisker och kvalitativ bedömning av dem
3. Kvantitativ analys av de risker som bedöms relevanta utifrån den kvalitativa bedömningen
4. Värdering av riskbild
5. Slutsats och förslag till riskreducerande åtgärder

1.7. Acceptanskriterier vid riskbedömningar

För att kunna tillämpa de framtagna nivåerna för individ- och samhällsrisk som underlag för beslut och åtgärder 
behöver dessa ställas mot valda kriterier för vad som anses vara en acceptabel risk. Några nationellt fastställda 
riskkriterier finns inte i Sverige. Istället tas utgångspunkt i Räddningsverkets Forskning och Utveckling-rapport 
”Värdering av risk” (1997) som är framtagen av Det Norske Veritas på uppdrag av Räddningsverket. Även 
Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att jämföra framräknad individ- och samhällsrisk med de förslag på 
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acceptanskriterier som presenteras i ”Värdering av risk” då dessa har blivit vedertagna under senare år och det för 
tillfället saknas bättre underlag. Dessa kriterier redogörs för nedan.

För riskkriterier med avseende på samhällsrisk ger detta att högsta möjliga acceptabla frekvens för olyckor där en 
person omkommer är 10-4 olyckor per år. Till detta kommer en undre frekvensgräns på 10-6 olyckor per år som 
anger när en risk kan anses som liten. Förhållandet mellan antal omkomna och olycksfrekvensen är linjärt med en 
faktor k=(-1). Alltså är högsta möjliga acceptabla frekvens för olyckor där 10 personer omkommer 10-5 olyckor per 
år och för olyckor där 100 personer omkommer 10-6 olyckor per år. Dessa gränser kan åskådliggöras i ett så kallat 
FN-diagram, se Figur 2.

Figur 2 FN-kurva för samhällsrisk

Risker som hamnar inom det område som bildas mellan de två gränserna omfattas av det s.k. ALARP-kriteriet (As 
Low As Reasonably Possible). Dessa risker ska reduceras i största möjliga mån i de fall åtgärderna inte innebär en 
orimligt stor kostnad, enligt rimlighetsprincipen.

En förutsättning för att samhällsrisker som överstiger nivåerna angivna ovan ska kunna anses vara tolerabla är att de 
ska innebära någon nytta för samhället. För transporter av farligt gods har den samhällsnyttan ansatts motsvara 
nyttan av en transportsträcka om 1,0 km. Vid kvantitativa beräkningar av sannolikhet för inträffande av en olycka 
med farligt gods bör alltså en vägsträcka om 1,0 km beaktas.

För individrisk finns motsvarande kriterier och innebär för ALARP-området att en person omkommer 10-7 till 10-5 
gånger per år. Även för beräkning av individrisk har en transportsträcka om 1,0 km beaktats. Märk väl att detta 
kriterium är högre satt än motsvarande ALARP-område för en (1) omkommen person enligt samhällsrisken. Detta 
beror på att extra tyngdpunkt läggs vid att den enskilde inte ska utsättas för en alltför hög risk.

1.7.1. Tillämpning av acceptanskriterier

I denna riskbedömning används de riskkriterier som beskrivs ovan i Räddningsverkets Forskning och Utveckling- 
rapport ”Värdering av risk” (1997) som är framtagen av Det Norske Veritas på uppdrag av Räddningsverket.
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2.Fysisk översikt

2.1. Närområdet

Planområdet Bildhuggaren 11 är beläget i Sundbyberg. Norr och nordväst om Ekensbergsvägen utgör den 
huvudsakliga bebyggelsen av tätbebyggt bostadsområde. Söder och sydöst om Ekensbergsvägen utgör den 
huvudsakliga bebyggelsen av kontor och industri, men även gymnasium. Väster om området passerar Mälarbanan 
med Sundbybergs station. Avstånd till Mälarbanan är cirka 230 meter.

Figur 3 nedan visar en översiktsbild för området med planerat läge för aktuellt planområde.

2.2. Byggnaderna

Bildhuggaren 11 inrymmer tre huvudbyggnader. Byggnaden mot Tallgatan kommer inrymma förråd/teknik i 
källarplan, förskola i två plan samt bostäder i ytterligare 3 plan. Den större byggnaden, mot Prästgårdsgatan, består 
av en befintlig del och en ny del. Den befintliga delen inrymmer garage i källarplan, lokaler och förråd i markplan, 
samt LSS-bostäder i två plan och bostäder i ytterligare 3 plan. Den nya delen, torndelen, inrymmer lokaler/teknik i 
källarplan och markplan samt kontor i ett plan och bostäder i ytterligare 10 plan.

Figur 3 Översiktsbild för byggnadens närområdet



Brandskyddsbeskrivning Sid 11(19)  
Bildhuggaren Risk Dat: 2020-03-24
Uppdragsnummer: 10041 Version: 03 
Upprättad av: Rikard Lindegrén

VERIFIRE Brandskyddsprojektering AB  |  Valhallavägen 128  |  114 41 Stockholm  |  Org.nr. 559224-1227 |  www.verifire.se 

Figur 4. Planerad verksamhet, omarbetad från A-ritning (plan 10) 2020-01-22 Liljewall
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3.Riskinventering
Riskinventeringens syfte är primärt att kartlägga riskkällor som har betydelse för detaljplanens genomförande, det 
vill säga olyckor relaterat till tillståndspliktiga verksamheter eller transporter av farligt gods som kan orsaka dödsfall 
hos människor inom planområdet. Vid riskidentifieringen är det viktigt att lyfta fram tänkbara händelser samt lokala 
förutsättningar som påverkar risknivån.

Som underlag för inventeringen har Länsstyrelsens informationskartor använts. Dessa redovisar bland annat 
rekommenderade färdvägar för transporter av farligt gods och anläggningar med farlig verksamhet. 

Utöver detta har även tidigare genomförda riskbedömningar i området legat till grund för inventeringen (Briab 
2019, Bengt Dahlgren 2016) som hanterar flertalet verksamheter i närområdet.

Sydöst från planområdet ligger Arvid Nordqvists kafferosteri som utgör farlig verksamhet enligt 2 kap. 4 § lagen om 
skydd mot olyckor. Rosteriet använder gasol i sin produktion. Det finns en gasolcistern om 18 m3 placerad i 
nordvästra hörnet av byggnaden närmast tvärbanan. Avståndet till tomtgräns för Bildhuggaren 11 är ca 120.

Därtill sker transporter av gasol till Arvid Nordqvist. Transporter ska förhålla sig till det rekommenderade vägnätet 
för farligt godstransporter men till slutdestinationen krävs att transporter sker via Ekensbergsvägen. Minsta 
avståndet från vägkant Ekensbergsvägen till tomtgräns för Bildhuggaren 11 är ca 47 m.

3.1. Identifiering och kvalitativ bedömning av riskkällor

Nedan, i Tabell 1, redovisas den identifiering som gjorts i Riskutredning för Mälarbanans sträckning inom 
Sundbybergs stad (2019-01-10). Tabellen har dock kompletterats med den slutsats som görs för Bildhuggaren 11 i 
aktuell analys. Varje scenario redovisas även i riskmatris,

Tabell 2, för överskådliggörande av bedömda risken. Scenarier inom de vita fälten (längst ned och till vänster) utgör 
sådana scenarier med låg risk som inte analyseras vidare detaljerat. Övriga scenarier i de ljusgråa och grå fälten 
utgör scenarier med bedömd förhöjd risk som och som bör analyseras vidare detaljerat.

Scenario Verksamhet Beskrivning Översiktlig bedömning

1. Arvid Nordquist kafferosteri 
Ekensbergsvägen 117, Solna

Farlig verksamhet enligt 
LSO. Har en gasolcistern 
på 18 m3 som fylls med 5 
ton gasol i veckan med 
tankbil.

Olyckor/läckage på gasolanläggningen har 
bedömts kunna medföra 3:e gradens 
brännskador över 125 meter och tryckpåverkan 
upp till 100 meter från anläggningen. En 
fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 150 meter från 
anläggningen.

Slutsats: En fördjupad riskanalys har 
genomförts av Bengt Dahlgren för Sprängaren 
7 där tolerabel risk redovisades.
Riskbedömningen inkluderade även transporter 
till och från anläggningen via Ekenbergsvägen. 
Risken analyseras ej vidare.

2. Mälarbanan Transport av farligt gods En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 150 meter från 
spår.

Slutsats: Avståndet från spår till planområdet 
överstiger 150 meter. Risken analyseras ej 
vidare.
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Scenario Verksamhet Beskrivning Översiktlig bedömning

3. A Lundgren Smide AB 
Löfströmsvägen 3, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 93 liter 
brännbar gas.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 50 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten 
överstiger 50 meter. Risken analyseras ej 
vidare.

4. Arnest Bar och Restaurang
Fredsgatan 6a, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 432 liter 
brännbar gas.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 100 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten 
överstiger 100 meter. Risken analyseras ej 
vidare.

5. Filmkedjan
Vegagatan 5, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd att förvara och 
sälja 75 kg krut.

Verksamheten avskrivs som riskkälla med 
hänsyn till mängd och typ av hanterade ämnen.

Slutsats: enligt ovan.

6. Grillska gymnasiet 
Prästgårdsgatan 1, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 5 liter klass 
1, 10 liter klass 2A, 5 liter
klass 2B, 5 liter klass 3, 
29,5 liter brännbar gas 
och 20 liter aerosoler.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 50 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten ligger 
inom 50 meter. Dock är mängden farliga 
ämnen att betrakta som försumbar då den 
sammanlagda mängden understiger 75 liter . 
Risken analyseras ej vidare.

7. Italien Market/Restaurang Matilde
Landsvägen 58, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 1296 liter 
brännbar gas.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 100 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten 
överstiger 100 meter. Risken analyseras ej 
vidare.

8. Järnvägsgatans Thai Take Away
Järnvägsgatan 72, Sundbyberg

Inga uppgifter om 
tillståndspliktiga 
mängder.

-

Slutsats: Risken analyseras ej vidare.

9. Lotus House Restaurang 
Stationsgatan 1, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 432 liter 
brännbar gas.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 100 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten 
överstiger 100 meter. Risken analyseras ej 
vidare.

10. Marbit AB
Järnvägsgatan 5, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd att förvara och 
använda 24 kg krut.

Verksamheten avskrivs med hänsyn till mängd 
och typ av hanterade ämnen.

Slutsats: Enligt ovan.

11. Nordquist Färg, E.H. AB 
Sturegatan 24, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 300 liter 
klass 1, 200 liter klass 
2A, 2,1 m3 klass 2B och 
3,5 m3 klass 3 och 50 
liter aerosoler.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 50 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten 
överstiger 50 meter. Risken analyseras ej 
vidare.



Brandskyddsbeskrivning Sid 14(19)  
Bildhuggaren Risk Dat: 2020-03-24
Uppdragsnummer: 10041 Version: 03 
Upprättad av: Rikard Lindegrén

VERIFIRE Brandskyddsprojektering AB  |  Valhallavägen 128  |  114 41 Stockholm  |  Org.nr. 559224-1227 |  www.verifire.se 

Scenario Verksamhet Beskrivning Översiktlig bedömning

12. Sturegatans spelbutik
Sturegatan 30, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd att förvara och 
sälja krut.

Verksamheten avskrivs med hänsyn till mängd 
och typ av hanterade ämnen.

Slutsats: Enligt ovan.

13. Svenska Kraftnät
Sturegatan 1, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 23 m3 klass 
3, 200 liter, 60 liter 
brännbar gas och 50 liter 
aerosoler.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 50 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten 
överstiger 50 meter. Risken analyseras ej 
vidare.

14. Thai Amari
Järnvägsgatan 46, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 432 liter 
brännbar gas.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 100 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten 
överstiger 100 meter. Risken analyseras ej 
vidare.

15. Thai Enjoy
Fredsgatan 13, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 432 liter 
brännbar gas.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 100 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten 
överstiger 100 meter. Risken analyseras ej 
vidare.

16. Thaimiddag Sundbyberg 
Landsvägen 39, Sundbyberg

LBE-verksamhet med 
tillstånd för 864 liter 
brännbar gas.

En fördjupad riskutredning bör göras för nya 
byggnader som planeras inom 100 meter från 
anläggningen.

Slutsats: Avståndet från verksamheten 
överstiger 100 meter. Risken analyseras ej 
vidare.

Figur 2 redovisar planområdet i förhållande till de närmast belägna riskkällorna.



Brandskyddsbeskrivning Sid 15(19)  
Bildhuggaren Risk Dat: 2020-03-24
Uppdragsnummer: 10041 Version: 03 
Upprättad av: Rikard Lindegrén

VERIFIRE Brandskyddsprojektering AB  |  Valhallavägen 128  |  114 41 Stockholm  |  Org.nr. 559224-1227 |  www.verifire.se 

1



Brandskyddsbeskrivning Sid 16(19)  
Bildhuggaren Risk Dat: 2020-03-24
Uppdragsnummer: 10041 Version: 03 
Upprättad av: Rikard Lindegrén

VERIFIRE Brandskyddsprojektering AB  |  Valhallavägen 128  |  114 41 Stockholm  |  Org.nr. 559224-1227 |  www.verifire.se 

4.Analys
Utifrån genomförd riskidentifiering är det Verifire Brandskyddsprojektering ABs bedömning att ingen fördjupad 
riskanalys krävs.
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5.Diskussion
Planområdet ligger på behörigt avstånd till de verksamheter som hanterar farliga ämnen, eller så är den mängd som 
hanteras i närheten till planområdet att betrakta som försumbar. I fallet med Arvid Nordqvist har det i tidigare 
fördjupade riskanalyser påvisats att risken är tolerabel och är lägre än det definierade acceptanskriteriet för 
Sprängaren 7, vilket är beläget närmare Arvid Nordqvist än Bildhuggaren 11. Således är riskexponeringen från Arvid 
Nordqvist ännu lägre
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6.Slutsats
Resultatet av riskbedömningen visar att risknivån kan accepteras utan att riskreducerande åtgärder genomförs.
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