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Riskbedömning av detaljplan - Östberga 1:3, Stockholm

Sammanfattning
Ny detaljplanär underutvecklingför Östberga1:3, medsyfte att möjliggöra för Crossdock
-terminal
om cirka 5100m2 medtillhörandekontor om cirka 2000m2 inom planområdet.En Crossdock-terminal
är en lastterminaldär råvarorförädlasi sambandmedompaketeringfrån tåg/fjärrbilartill mindre
distributionsbilar.Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt platsenär väl lämpadför föreslagenutveckling
och att planläggningenkan kommaatt bidra positivt till partihandelsområdets
fortsattautveckling.
Detta föresätterdock att planenmedtillhörandemarkanvändningoch bebyggelsebedömsvaralämplig
ur risksynpunkt.
Dennarapportbeskriveroch bedömerde risker somlyfts fram i startpromemorianför planärende
Östberga1:3. Detta inkluderarolycksriskerförknippademedfarligt gods,hanteringav brandfarliga
varor, samtverksamhetvid rangerbangård/Årsta
Kombiterminal.Eftersomavståndetmellan
planområdetöverstiger:
Länsstyrelsensminstarekommenderade
skyddsavstånd,
avståndtill beräknadeacceptablarisknivåerför aktuellt vägavsnittpå Åbyvägen,
ett potentielltkonsekvensområde
för olyckor förknippademedhanteringav brandfarligvara
inom Årsta Partihallar
bedömsrisknivåernaför planförslagetligga på acceptablanivåer.Inga riskreducerande
åtgärderanses
varanödvändigaför detaljplanensgenomförandemedavseendepå riskexponeringfrån transportav
farligt godseller hanteringav brandfarligvara.
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Inga ytterligareriskutredningarbedömsbehövagenomförasför att säkerställamarkenslämplighetför
föreslagenanvändning.
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1

Inledning

WSP har av Jernhusenfått i uppdragatt göraen riskbedömningi sambandmedupprättandeav
detaljplanvid fastighetenÖstberga1:3 i Stockholmsstad. Riskbedömningenavserbeskrivariskbilden
för planområdet,och därmedutgöraen grund för att bedömalämplighetenmeddetaljplanen,samtvid
behovge förslagpå riskreducerande
åtgärder.

1.1

Bakgrund

Ny detaljplanär underutvecklingför Östberga1:3, medsyfte att möjliggöra för Crossdock
-terminal
om cirka 5100m2 medtillhörandekontor om cirka 2000m2 inom planområdet.En Crossdock-terminal
är en lastterminaldär råvarorförädlasi sambandmedompaketeringfrån tåg/fjärrbilartill mindre
distributionsbilar.Ingenlagring av varor kommerskei terminalen. Varornaavserlivsmedel.
Stadsbyggnadskontoret
bedömeratt platsenär väl lämpadför föreslagenutvecklingoch att
planläggningenkan kommaatt bidra positivt till partihandelsområdets
fortsattautveckling(1).
Påfastighetenfinns en lastkaj medjärnvägsspår.Lastkajenmedtillhörandeskärmtakska rivas
tillsammansmeddelar av befintliga spår,och ersättasmeden ny byggnad.Till byggnadentillkommer
ävenett nytt källarplanmedgarage.

1.2

Syfte och mål

Syftet är att riskbedömningenskaligga till grundför bedömningav markanvändningens
lämplighet
utifrån en risk- och säkerhetssynpunkt
enligt Plan- och bygglagen(2010:900)2 kap.5§ samt2 kap.
6§.
Målet medriskbedömningenär att inventeraoch bedömade risker somlyfts fram i startpromemorian
för planärendeÖstberga1:3 (1). Dettainkluderarolycksriskerförknippademedfarligt gods,hantering
av brandfarligavaror, samtverksamhetvid rangerbangård/Årsta
Kombiterminal.
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1.3

Avgränsningar

I riskbedömningenbelysesolycksrisker förknippadetransportav farligt godspå primära- och
sekundäratransportlederinom 150 metertill Östberga1:3. Riskbedömningenavserävenidentifiera
och beskrivaytterligarerisker sombedöms vararelevantaför markanvändningens
lämplighetutifrån
en risk- och säkerhetssynpunkt
. Detta inkluderarblandannatrisker förknippademedhanteringav
brandfarligvara inom Årsta Partihallar och risker förknippademedverksamhet
en vid
rangerbangården/
Årsta Kombiterminal. De risker som har beaktatsär plötsligt inträffade
skadehändelser
(olyckor) medlivshotandekonsekvenserför tredjeman,d.v.s.risker som påverkar
personersliv och hälsa.Egendomsskador,
eventuellaskadorpå naturmiljöneller skadororsakadeav
långvarigexponeringför avgaser eller buller beaktasi andrautredningar.
Resultatetav riskbedömningengäller underangivnaförutsättningar.Vid förändringav
förutsättningarnabehöverriskbedömningenuppdateras.

1.4

Styrande dokument

Plan- och bygglagen(2010:900)angerföljande:
Vid planläggningoch i ärendenom bygglov eller förhandsbesked
enligt dennalag skabebyggelseoch
byggnadsverklokaliserastill mark som är lämpadför ändamåletmedhänsyntill:
1. människorshälsaoch säkerhet,… (2 kap. 5§)
5. riskenför olyckor, översvämningoch erosion.(2 kap. 5§)
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Vid planläggningoch i ärendenom bygglov enligt dennalag skabebyggelseoch byggnadsverk
utformasoch placeraspå denavseddamarkenpå ett sätt somär lämpligt medhänsyntill:
2. skyddmot uppkomstoch spridningav brandoch mot trafikolyckor och andraolyckshändelser,
…
(2 kap. 6§).
För att uppfylla kraveni Plan- och bygglagen(2010:900)bedömsLänsstyrelsernas
i Skånes,
StockholmssamtVästraGötalandslän gemensamma
dokumentRiskhanteringi detaljplaneprocessen
(2) varalämpligt att beakta.Dokumentetgör gällandeatt riskhanteringsprocessen
skabeaktasvid
markanvändninginom 150 meterfrån en transportledför farligt gods.I Figur 1 illustreraslämplig
markanvändningi anslutningtill transportlederför farligt gods.Zonernahar inga fastagränser,utan
riskbilden för det aktuellaplanområdetär avgörandeför markanvändningens
placering.En och samma
markanvändningkan därmedtillhöra olika zoner.
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Figur 1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till
transportled för farligt gods (2).

Beträffandeny bebyggelsehar Länsstyrelseni Stockholmslän gett ut rekommendationer
för hur nära
transportlederför farligt godssamtbensinstationersomny bebyggelsekan planeras(3).
Rekommendationerna
i nnebärkortfattatatt områdetinom 40 meterfrån primär- och sekundärlederför
farligt godsskalämnasbebyggelsefritt
. Motsvarandeavståndför järnvägarmedfarligt godsär 30
meter, se Figur 2. Avståndetfrån väg till kontorsbebyggelse
och industrilokalerbör minst vara40
meter, medanavståndettill bostadsbebyggelse
bör vara minst 75 meter.Motsvarandeavståndför
järnvägär 30 meterrespektive50 meter,se Figur 2. För bensinstationergäller ambitionenatt det vid
nyplaneringalltid bör finnasett avstånd på minst 100 meterfrån bensinstationtill bostäder,daghem,
ålderdomshem
och sjukhus.Hanteringav farligt godsvid rangerbangården/Årsta
kombiterminalfaller
undersammalagstiftning somför transportlederför farligt gods(4).
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Figur 2. Rekommenderadeskyddsavståndmellan transportleder för farligt godsoch olika typer av markanvändning.
Avstånden mäts från den närmaste vägkanten respektive närmaste spårmitt (3).

1.5

Underlagsmaterial
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Arbetetbaseraspå följande underlag:
Planprogramför Godståget1 (5).
Tidigare genomfördariskutredningari området:
o

Riskhänsyni programområdeÅrstafältet(6).

o

Detaljplanvid Årstaberg(7).

Av kundentillhandahållnaritningar och kartmaterial:
o

Startpromemorianför planärendeÖstberga1:3 (1).

o

Riskanalys,OmfattandeÖstberga1:3 hanteringsspår
27 och 28, samt övergripande
samhällsrisker i sambandmed ny detaljplan(8).

Av räddningstjänsten
tillhandahållnaritningar och kartmaterial:
o

Klassningsritning,Fruktståndet2 (9).

o

Tillstånd hanteringav brandfarligvara,Fruktståndet2- Eon Biofor SverigeAB (10).
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1.6

Internkontroll

Rapportenär utförd av Erik Svedberg (Civilingenjör Riskhantering)medJohanLundin
(Brandingenjör/tekn. dr.) somuppdragsansvarig.
I enlighetmedWSP:smiljö - och
kvalitetsledningssystem,
certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001,omfattasdennahandlingav krav
på internkontroll.Detta innebärblandannatatt en från projektetfriståendepersongranskar
förutsättningaroch resultati rapporten.Ansvarigför dennagranskninghar varit KatarinaHerrström
(Brandingenjör/Civilingenjör Riskhantering).

2

Områdesbeskrivning och riskidentifiering

I dettakapitel gesen översiktlig beskrivningav de aspektersom bedömsvara av betydelseför
lämplighetsbedömning
en av föreslagenmarkanvändningmedavseendepå risk.

2.1

Omgivning

FastighetenÖstberga1:3 ligger inom verksamhetsområdet
för År staPartihallari södraStockholm,se
Figur 3. Områdetbestårhuvudsakligenav mindreoch mellanstorindustriverksamhetinom
livsmedelsbranschen.
V erksamhetområdet
Årsta Partihallaringår i de Riktlinjer för företagsområden
somantogs av kommunfullmäktigeår 2008och ingår äveni denuppdateringav riktlinjerna som
antogsav StockholmBusinessRegionår 2015(11). Uppdateringenhar tagitsfram i samrådmed
Exploateringskontoret,
Stadsbyggnadskontoret
och Fastighetskontoret.Det aktuellaförslagettill
markanvändning(Crossdock-terminal inkl. kontor) somdennarapportutgårifrån bedömsligga i linje
medden övergripandestrategin.
Cirka 500 meternorr om Östberga1:3 ligger fastighetenGodståget1, se Figur 3. Detaljplanen
uppdaterades
2016 medsyftet att utökaverksamhetenmeden tillbyggnadpå denbefintliga
byggnadenssödrasida(5). I sambandmedatt detaljplanenvannlagakraft yttradesig Länsstyrelsen
om lämpligariskreducerande
åtgärdermedavseendepå transportav farligt gods.Dessaåtgärdervar
att införa ett skyddsavstånd
på 40 metertill vägkantoch 25 metertill järnväg(5).

2.1.1

Hantering av brandfarlig vara
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Inom verksamhetsområdet
Årsta Partihallarförkommerhanteringav brandfarligvara vid Fruktståndet
2, se Figur 3. I ngenövrig tillståndspliktig verksamhetförekommerinom 250 meterrunt Östberga1:3
(4). Hanteringenvid Fruktståndet2 innefattarhanteringoch högtrycklagringav 4800 liter biogas(9)
(10). AvståndetmellanFruktståndet2 och Östberga1:3 är cirka 300 meter.
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Figur 3. FastighetenÖstberga 1:3, Godståget1, och Fruktståndet 1 i södra Stockholm. Östberga 1:3 består av två
markområden där den större delen i öster är aktuell för ombyggnation.

2.2

Infrastruktur
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Förbi planområdettill Östberga1:3 löper tre utpekadetransportlederför farligt gods:Västra
stambanan,Södralänkenoch Åbyvägen.Mellan Västra stambananoch planområdetligger
rangerbangården/
Årsta kombiterminal. Följandeavståndhar uppmättstill omgivandeinfrastruktur,se
Figur 4 och Tabell 1.

Figur 4. Uppmätta avstånd till omgivandeinfrastruktur från planområdet till Östberga 1:3 (röd markering) . Viss
avvikelsekan förekomma.
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Tabell 1. Uppmätta avstånd mellan planområdet till Östberga 1:3 och omgivandeinfrastruktur.

Riskkälla

Avstånd

Södralänken

420 meter

Åbyvägen

80 meter

Västrastambanan

390 meter

Rangerbangård/
Årsta kombiterminal 220 meter
Enligt länsstyrelserna
i Skåne,Stockholmsoch VästraGötalandslän ska riskhanteringsprocessen
beaktasi framtagandetav detaljplanerinom 150 meterfrån farligt gods-led (2). Riktlinjerna ligger i
linje medLänsstyrelseni Stockholmsläns egnarekommendationer
för hur ny bebyggelseska bedömas
medavseendepå riskexponeringfrån transportlederför farligt gods(3). Hanteringav farligt godsvid
rangerbangården/Årsta
kombiterminalfaller undersammalagstiftning somtransportlederför farligt
gods(4). Enligt dennalagstiftning finns inga specifikakrav på att en riskbedömningskaupprättasdär
riskexponeringmot omgivningenbeskrivsoch värderas.Enligt dettaregelverkbedömsrisknivån
indirekt varaacceptabelgenomatt regelverketsdetaljeradeanvisningarom transportoch förpackning
efterlevs.
Utifrån länsstyrelsens
rekommendationer
och uppmättaavståndför omgivandei nfrastrukturblir
endasttransporterav farligt godspå Åbyvägenaktuellt för denvidarebedömningen.

2.2.1

Transporter av farligt gods på Åbyvägen

Söderom planområdetlöper Åbyvägensom är sekundärtransportledför farligt gods(12). Det saknas
mätningarsomredovisarhur ofta och vilka ämnensomtransporterastill målpunkterinom närområdet
till Östberga1:3.
Påsammasättsom för Södralänkenhar beräkningarnai Riskhänsyni programområdeÅrstafältet
utgåttfrån vilka leveranspunktersom bedömsfinnas i anslutningtill Å byvägen,och vilken typ av
farligt godsdessaleveranspunkterkan tänkasfå. Resultatetav transportmängderna
och fördelningen
redovisasi Tabell 2.
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Tabell 2. Uppskattat antal farligt godstransporter på Åbyvägen år 2030 (6).

ADR Klass

Kategori ämne

Antalet transporter (per år)

Fördelning mellan
klasser

2.1

Brandfarliga
gaser

Biogastransporttill bensinstationÅbyvägen.
Sammanlagtca 52 transporter/år.

12,5 %

3

Brandfarliga
vätskor

Ca 7 transporter/vecka- 364 transporter/år

87,5 %

416 transporter/år

100 %

Totalt

Farligt godsär ett samlingsbegrepp
för farliga ämnenoch produktersom har sådanaegenskaperatt de
kan skadamänniskor,miljö och egendomom det inte hanterasrätt undertransport.Transportav farligt
godsomfattasav regelsamlingar(13) somtagits fram i internationellsamverkan.Farligt godsdelasin i
nio olika klasserenligt de så kalladeADR-S-systemensombaseraspå dendomineranderiskensom
finns medatt transporteraett visst ämneeller produkt.I Tabell 3 nedanredovisasklassindelningenav
farligt godsoch en beskrivningav vilka konsekvensersomkan uppståvid olycka för de klassersom
bedömstransporteraspå Åbyvägenutifrån tidigare kapitel (se Tabell 2) (6).
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Tabell 3. Kortf attad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning.

ADR Kategori
k lass

Beskrivning

Konsekvenser

2.1

Brandfarliga Brandfarligagaser
gaser
(acetylen,gasoletc.)
och giftiga gaser(klor,
svaveldioxidetc.).

Brännskadoroch i vissafall tryckpåverkantill följd av
jetflamma,gasmolnsexplosion
eller BLEVE.
Konsekvensområden
upp till 200 m. Omkomnabåde
inomhusoch utomhus.

3

Brandfarliga Bensinoch diesel
vätskor
(majoritetenav klass
3) transporteras
i
tankarsomrymmer
maximalt50 ton.

Brännskadoroch rökskadortill följd av pölbrand,
värmestrålningeller giftig rök. Konsekvensområden
för
brännskadorutbredersig vanligtvis inte mer än omkring 30
m från en pöl. Rök kan spridasöver betydligt störreområde.
Bil dandetav vätskepölberorpå vägutformning,
underlagsmaterial
och diken etc.

3

Riskuppskattning och riskvärdering

Länsstyrelsens
minstarekommenderade
skyddsavstånd
mellantransportlederför farligt godsoch
aktuell markanvändning(industri/kontor)är 40 meterfrån vägkant(3).
Individrisknivåerför transporterav farligt godspå Åbyvägenhar beräknatsi rapportenRiskhänsyni
programområdeÅrstafältet. Resultatetfrån analysenvisar på att riskexponeringenfrån Åbyvägen
ligger på acceptablaindividrisknivåercirka 45 meterfrån ytterstakörfält (6).
Detaljplanenför Östberga1:3 ligger ca 80 meterifrån Åbyvägen.
Möjligt konsekvensområde
(utifrån avgränsningarna
för dennarapport)vid en större olycka med
naturgaspå Fruktståndet2 bedömsinte överskrida200 meter.Ingenövrig tillståndspliktig verksamhet
förekommerinom 250 meterrunt Östberga1:3 (4).
AvståndetmellanFruktståndet2 och Östberga1:3 är cirka 300 meter.
Risknivåernaför planförslagetbedömsligga på acceptablanivåer eftersomavståndetmellan
planområdetöverstiger:
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Länsstyrelsens
minsta rekommenderade
skyddsavstånd,
avståndtill beräknadeacceptablarisknivåerför aktuellt vägavsnittpå Åbyvägen,
ett potentiellt konsekvensområde
för olyckor förknippademedhanteringav brandfarligvara
inom Årsta Partihallar

4

Riskreducerande åtgärder

Inga riskreducerande
åtgärderbedömsvara nödvändiga för detaljplanensgenomförandemedavseende
på riskexponeringfrån transportav farligt gods.

5

Slutsatser

Risknivåernaför planförslagetbedömsligga på acceptablanivåeroch varalämpadför föreslagen
markanvändningur riskhänseende.
Inga riskreducerande
åtgärderansesvara nödvändiga för
detaljplanensgenomförandemedavseendepå riskexponeringfrån transportav farligt godseller
hanteringav brandfarligvara.Inga ytterligareriskutredningarbedömsbehövagenomförasför att
säkerställamarkenslämplighetför föreslagenanvändning.
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