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Inledning

I dennabilagaberäknasden sammanvägdarisken(frekvensx konsekvens)för de olycksrisker
(skadescenarier)
som bedömtskunnapåverkarisknivån för ny bebyggelseinom planområdet.
Den sammanvägdariskenkommer att redovisasmed riskmåttet individrisk.

2.

Beräkning av individrisk

2.1

Metodik

Den platsspecifikaindividriskenredovisasi form av individriskprofilersom angerden
avståndsberoendefrekvensenför att en fiktiv person skaomkommatill följd av en negativ
exponeringfrån de studeraderiskkällorna.
Individriskenberäknassom den kumulativafrekvensen för att omkommapå ett specifikt
avståndfrån riskkällan.Detta innebäratt på en punkt t.ex. 100 meter från riskkällanså är
individriskendensammasom frekvensenför alla skadescenariermed ett skadeområde> 100
meter.
Vid redovisningav individriskenär det ett par faktorer som behöverbeaktas,delsvar en olycka
antasinträffa och delsskadeområdetsutbredning:
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1. De konsekvensberäkningar
som redovisasi bilagaB visar att andelenpersonerinom
skadeområdetsom bedömsomkomnaminskarmed avståndet från riskkällan.Detta
innebärävenatt sannolikhetenför att den fiktiva personensom studerasvid beräkning
av individriskomkommerocksåminskarmed avståndetför respektiveskadescenario.
Med avseendepå respektiveskadescenarioreducerasdärför individriskenför olika
avståndsnivåerenligt konsekvensberäkningarna.
2. De beräknadeskadeområdenför olycksscenarierna
skiljer sig i förhållandetill den
järnvägssträckasom studeras(1 000 m). Detta innebär att det inte är givet att en
personsom befinner sig inom kritiskt område i planområdet omkommerom en olycka
inträffar på den aktuellasträckan.För skadescenar
ier med mycket stort skadeområde
kan fallet vara det motsatta, d.v.s.personerinom planområdetkan omkommaäven
om olyckaninträffar utanför den studeradesträckan.
För att ta hänsyntill detta reducerasfrekvensenberoendepå skadeområdets
utbredning.Grovt antasatt ett scenariokan påverka en så stor andel av den studerade
sträckansom scenariotsskadeområdei bådariktningar utgör. Exempelvisinnebär
detta för ett olycksscenariomed beräknatskadeområde ca 100 meter att frekvensen
multiplicerasmed 0,2 för en 1 km långjärnvägssträ
cka.
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3. För vissaolycksscenarierförknippademed gaser(både brännbaraoch giftiga) blir
skadeområdetinte cirkulärt. Detta innebäri sin tu r att det inte är givet att en person
som befinner sig inom det kritiska området omkommer. För dessascenarierreduceras
frekvensenytterligare med avseendepå gasplymensspridningsvinkel.

2.2

Bedömningskriterier

Den beräknadeindividriskenkommer att värderasutifrån de kriterier för acceptansav risk som
redovisasi Värderingav risk /1/, se avsnitt 5.3 i huvudrapporten.Riskkriterierna redovisas
även i diagrammennedan.

2.3

Resultat

I figur C.1redovisasindividriskenför det studerade planområdetoch dessomgivningsom
funktion av avståndettill Nynäsbanan. Riskprofilensom redovisasgällerför obebyggdmark
där ingenhänsyntas till eventuellakonsekvensredu
cerandeeffekter av exempelvis
framförliggandebebyggelse.
Avståndeni figuren utgår från närmastespårmitt. Individriskenberäknasfr.o.m. det aktuella
planområdetsnärmastegränsmot riskkällanoch vidare in i området, d.v.s.från ca 10 meter
(semarkeringi figur C.1).
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Minsta avståndmellan närmaste
spårmitt och planområde.

FigurC.1.Individriskprofilerför oskyddadpersonutomhussom funktion av avståndetfrån
Nynäsbanan(mätt från närmastespårmitt).
Utan hänsyntagen till bebyggelseoch andra avskärmandebarriärer inom planområdet.
(Observeraatt frekvensenredovisasmed logaritmiskskala.)

/1/

Värderingav risk, Statensräddningsverk,Det NorskeVeritas,1997
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I bilagaB beräknasävenskadeområdenmed avseendepå personersom vistasinomhus.Dessa
konsekvensberäkningar
utgår från förutsatt byggnads
utformning inom det studeradeområdet.
För majoriteten av skadescenarierna
har bebyggelsenen reducerandeeffekt på skadeavstånd
och sannolikhetenatt omkomma(bl.a. olyckamed brännbar respektivegiftig gassamt
brandfarligavätskor).För skadescenariermed explosivaämnenbedömsdäremot
skadeavståndenoch sannolikhetenatt omkommavara högre inomhus.
I figur C.2redovisasindividriskenför det studerade planområdetoch dessomgivningsom
funktion av avståndettill Nynäsbanandär hänsyntas till bebyggelsen.Diagrammetbedömsge
en bättre bild över individrisknivåninom planområdet vid ny bebyggelseoch planerad
markanvändning.
Avståndeni figuren utgår från närmastespårmitt. Individriskenberäknasfr.o.m. den närmaste
bebyggelsenoch vidare in i området, d.v.s.från ca 15 meter (semarkeringi figur 2.2).

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-03-28, Dnr 2016-16239

Minsta avståndmellan närmaste
spårmitt och byggnadinom planområde.

FigurC.2.Individriskprofilerför personinomhussom funktion av avståndettill Nynäsbanan
(mätt från närmastegenomgåendespår).
Med hänsyntagen till bebyggelseoch andra avskärmande barriärer inom planområdet.
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