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Inom Kv.Roslagsbanan
18 planerarStockholmsstudentbostäder(SSSB)
en påbyggnadav tre våningar
på ett befintligt bostadshussom vetter mot spårområde.Påbyggnadenkommer att möjliggöra
flertalet studentbostäder.
Den aktuellabyggnadenliggeri nära angränsningtill Roslagsbanan,
varför risker från dennaska
utredasi planprocessen.
Syftet med riskanalysenär att undersökalämplighetenmed aktuellt planförslaggenomatt utvärdera
vilka risker som människorinom det aktuellaområdet kan kommaatt utsättasför samt i
förekommandefall föreslåhur risker skahanterasså att en acceptabelsäkerhetuppnås.
Aktuell fastighetär belägeni Stockholmskommuni nära anslutningtill StockholmsÖstrastation.
Stationenutgör en ändpunktför Roslagsbanan.
Spårområdetbestår av fler än tio spår där de två
spårennärmst aktuell byggnadutgörs av servicespårför tåg på vägin till servicehall.Dessabedöms
därmed inte utgöra spårför linjetrafik. Roslagsbanan
trafikerasenbart av persontåg.
I analysenhar en riskinventeringför området utförts där eventuellariskkällorinom 150 meter har
undersökts.Utifrån dennahar tågbrandoch urspårningpå Roslagsbanan
identifierats som möjliga
olycksrisker.Utöver detta utgör ävenRoslagsbanan
ett riksintresseoch därmedskabebyggelsei
närhetenav dennautredasur riskperspektiv.Eventuellbrand i tillbyggnadenhar därmedidentifierats
som en eventuell olycksriskför Roslagsbanan.
Utifrån en kvalitativ bedömningav sannolikheteroch konsekvenserhar en sammanvägdbedömning
gjorts av huruvidaidentifieradeolycksriskerkan påverkarisknivåninom aktuell fastighet.
Utifrån den inledandeanalysenbedömsdet ej nödvändigtatt genomföraen mer detaljeradanalysav
identifieraderisker.Av de identifieraderiskernai anslutningtill området bedömsingen medföra en
oacceptabelrisk för planeradtillbyggnad.Detta eftersom avståndettill fastighetenär tillräckligt stort
för att konsekvenserav en eventuellolyckaej skabli omfattande,samt att tågenkan förväntasfärdas
med en låg hastighettill följd av servicedepånsamt närliggandestation.
Utifrån analysenhar ävenbedömninggjorts att planeradtillbyggnadej medför någraökaderisker för
Roslagsbanan.
Detta eftersom avståndettill spåroch kontaktledningarutgör ett tillräckligt skydd.
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Därför ansesrisknivånför tillbyggnadenoch Roslagsbanan
som acceptabel.
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Inom Kv.Roslagsbanan
18 planerarStockholmsstudentbostäder(SSSB)
en påbyggnadav tre våningar
på en befintlig bostadsbyggnadsom vetter mot Roslagsbanans
spårområde.Påbyggnadenkommer
att möjliggöraflertalet studentbostäder.
Det planeradebostadsområdetligger i nära angränsningtill Roslagsbanan,
varför risker från denna
skautredasi planprocessen.
Syftet med riskanalysenär att undersökalämplighetenmed aktuellt planförslaggenomatt utvärdera
vilka risker som människorinom det aktuellaområdet kan kommaatt utsättasför samt i
förekommandefall föreslåhur risker skahanterasså att en acceptabelsäkerhetuppnås.

Analysenomfattar endastplötsligaoch oväntadehändelsermed akuta konsekvenserför liv och hälsa
för människorsom vistasinom det aktuellaområdet. I analysenhar hänsyninte tagits till långsiktiga
effekter av hälsofarligaämnen,buller eller miljöfarligautsläpp.
Följandedokument har använtssom underlagtill analysen:
•

Situationsplanav planeradbyggnationframtagenav LindbergStenbergArkitekter, daterade
2019-12-19.

Övrigakällor som användsredovisaslöpandesamt i avsnitt 6 Referenser.
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Riskanalysen
omfattas av Brandskyddslagets
kvalitetsledningssystem
som innebäratt en annan
konsult i företaget har genomfört en övergripandegranskningav rimligheteni de bedömningarsom
gjorts och de slutsatsersom dragits(internkontroll). Initialer på interkontrollanten redovisasi
kolumnenför internkontroll på sidan2.

Ett flertal olika lagarreglerarnär riskanalyserskallutföras. EnligtPlan-och bygglagen(2010:900)skall
bebyggelselokaliserastill mark som är lämpadför ändamåletmed hänsyntill boendesoch övrigas
hälsa.Sammanhållenbebyggelseskallutformas med hänsyntill behovetav skyddmot uppkomstav
olika olyckor.Översiktsplanerskallredovisariskfaktoreroch till detaljplanerskavid behoven
miljökonsekvensbeskrivning
tas fram som redovisarpåverkanpå bland annat hälsa.Utförande av
miljökonsekvensbeskrivning
reglerasi Miljöbalken(1998:808).
Länsstyrelseni StockholmsLänhar tagit fram riktlinjer för hur risker från transporter med farligt gods
på vägoch järnvägskahanterasvid exploateringav ny bebyggelse/1/. Syftet med riktlinjerna är att
ge vägledningoch underlätta hanteringenav riskfrågor.Länsstyrelsenanseratt möjliga risker ska
studerasvid exploateringnärmareän 150 meter från en riskkälla.I vilken utsträckningoch på vilket
sätt riskernaskabeaktasberor på hur riskbildenser ut för det aktuellaplanförslaget.
I riktlinjerna presenterarLänsstyrelsenrekommenderadeskyddsavståndtill olika verksamheter.
Dessaredovisasi figur 1.1.
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Rekommenderadmarkanvändninginom respektivezon
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Centrum
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Tillfälligvistelse
Besöksanläggningar
Skola

Figur1.1. Rekommenderade
skyddsavståndtill olika typer av markanvändning/1/ .

Avståndeni figuren mäts från närmastevägkantrespektivenärmastespårmitt.
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I Trafikverketspublikationavseendepreciseringav riksintresseför Roslagsbanan
redovisasatt
generelltskyddsavståndpå 25 meter bör hållastill järnvägenom ingasäkerhetshöjandeåtgärder
vidtasmed hänsyntill risk för urspårning.Markanvändingsom innebäratt människorinte vistas
stadigvarandekan i vissafall accepteraspå ett avståndmellan 10-25meter. Vidareangesatt
brandspridningtill byggnadereller allvarligskadapå personvid brand i persontågnormalt sett inte
uppstårpå avståndöver 10 meter från spår/2/.
För ny bebyggelseinom redovisadeskyddsavståndbehöveren riskutredninggörassom undersöker
om planförslagetär lämpligt och vilka eventuellaskyddsåtgärdersom behövs.
Riskanalyserutgår generelltfrån underlagoch metoder som innefattar osäkerhet.Dessakan bland
annat innefatta bedömningav skadeavstånd,konsekvensuppskattning
samt frekvenserav olyckor.
För att hanteraosäkerheteri underlagoch metoder görskonservativabedömningari resonemangen.
Genomatt göra detta ansesosäkerheternavara hanteradeoch riskanalysenverifierad.
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Aktuell fastighetär belägeni Stockholmskommuni nära anslutningtill StockholmsÖstrastation.
Stationenutgör en ändpunktför Roslagsbanan.
Spårområdetbestårav fler än tio spår där de två
spårennärmst aktuell byggnadutgörs av servicespårför tåg på vägin till servicehall.Dessabedöms
därmed inte utgöra spårför linjetrafik.

Figur2.1. Aktuellfastighet. (Källa: GoogleEarth,redigeradav Brandskyddslaget.)
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Inom aktuell fastighetplanerastillbyggnadav tre våningarpå befintlig fastighet.Sefigur 2.2.

Figur2.2. Visionsbildöver planeradbebyggelsetagenfrån andra sidanspårområdet.(Källa:SSSB)
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Kv.Roslagsbanan
18 liggeri nära anslutningtill Roslagsbanan
vilken trafikerasav persontåg.
Närmasteavståndfrån planeradbebyggelsetill närmstaspårmitt uppgårenligt aktuellt förslagtill ca.
15 meter. Detta innebäratt tillbyggnadenkommer att liggaungefär1 meter närmre spårområdetän
i dagsläget.Sefigur 2.3 och 2.4.

Figur2.3. Situationsplanför aktuell byggnad(Källa:SSSB)
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Figur2.4. Aktuell förändring i och med ombyggnaden.(Källa:
SSSB)

I närområdethar ingaomgivandeplaner identifierats som påverkarbedömningenav risknivåerför
Kv.Roslagsbanan
18.

Inledningsvisgörsen inventeringav riskkällori anslutningtill det studeradeområdet.
Riskinventeringenomfattar de riskkällor(transportlederför farligt gods,järnvägar,verksamhetersom
hanterar farligt godsm m) som kan innebäraplötsligaoch oväntadeolyckshändelsermed konsekvens
för det aktuellaområdet. Utifrån gällanderiktlinjer (seavsnitt 1.6.1)avgränsasinventeringentill
riskkällorinom 150 meter från planområdet.
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För de aktuellariskkällornagörsen beskrivningav verksamhetensamt en inventeringav eventuella
risker med verksamheten.Inventeringenutgör grundenför den fortsatta analysen.

Ungefär350 meter nordvästfrån aktuell fastighetliggeren bensinstation,CircleK. Bensinstationen
hanterar dels bensin,dels diesel.Myndighetenför samhällsskyddoch beredskap(MSB)har upprättat
en Handbokför hanteringav brandfarligagaseroch vätskorpå bensinstationer/3/ som mer tydligt
redovisarhur bl.a. riskkällorm.m. skabeaktasvid tankanläggningar.Aktuellt avståndtill fastighet
medför att rekommenderadeskyddsavståndtill bensinstationenuppnås/3/, varför dennaej bedöms
utgöra en riskkällaför fastigheten.
Ytterligareen bit nordvästfrån aktuell fastighetliggerRoslagsrondellen
som utgör en primär
rekommenderadtransportledför farligt gods/4/. Avståndettill dennarondell uppgårtill ca 550
meter. Detta avståndöverstigerett eventuellt skadeområdetill följd av en olyckamed farligt godsi
Roslagsrondellen,
varför transportledej bedömsutgöra en riskkällaför fastigheten.
För aktuellt planområdehar därmedenbart Roslagsbanan
identifierats som eventuellriskkälla.Detta
eftersom Roslagsbanan
liggeri nära anslutningtill fastigheten.
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Roslagsbanan,
som passeraraktuell fastighet,sträckersig från StockholmÖstrastation vidaretill
Näsbypark(Täbykommun),Österåker(Österåkerkommun)och Kårsta(Vallentunakommun).
Roslagsbanan
är klassadsom ett riksintresseoch ägsav ABStorstockholmsLokaltrafik(SL)samt
förvaltasav Trafikförvaltningen.Roslagsbanan
trafikerasendastav persontåg.Att järnvägenär
klassadsom ett riksintresseinnebär att den enligt 3 kap 8 § andrastycketi Miljöbalkenskaskyddas
mot åtgärdersom påtagligtkan försvåratillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen/2/.
Vid StockholmÖstrastation ligger en av två tågdepåerför Roslagsbanan.
Depånliggerca 15 meter
ifrån aktuell fastighet.Depånavseruppställningav persontågsom ej användsutanför rusningstrafik.
Avvagnarnasom ej användsunder rusningstopparnainom depångenomförstvättning, enklare
reparationeroch översyner/2/. Tyngreservicearbetenutförs i den andradepånsom ligger i Mörby.
Den högstatillåtna hastighetenlängsRoslagsbanan
uppgårtill 80 km/h. EnligtRegionStockholmsker
ca 383 avgångarper dag på Roslagsbanan
/5/. EftersomStockholmÖstrastation utgör ändhållplats
för samtligalinjesträckorså kommer samtligaavgångaratt passeraaktuell fastighet/2/.
Roslagsbanan
liggernågot högre än markeninom planområdet.Skillnadeni höjdled gentemot
markenliggeruppskattningsvispå +1 meter. Mellan planområdeoch spåret finns ett mindre dike.
Roslagsbanan
har under de senaståren genomgåttoch genomgåromfattande moderniseringoch
upprustningför att kunnautöka bananskapacitet.Detta görsbland annat genomatt förse flera delar
av bananmed dubbelspår.
Detplanerasävenför att göraomfattande ombyggnaderdär Roslagsbanan
skaförlängastill
T-centralenvia Odenplan.Detta kommer att innebäraatt stationenStockholmÖstra,ej längre
kommer att vara i bruk för linjetrafik/6/. Dennaombyggnadförväntaspåbörjasinom närmstaåren
men det är ej fastslagetnäromläggningenär klar. Därmedutgår analysenfrån aktuellaförhållanden
på spårtrafikutmed aktuellt planområde.
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PåRoslagsbanan
förekommerendastpersontrafik.

Utifrån riskinventeringengörsen uppställningav möjligaolycksriskersom kan påverkamänniskor
inom det studeradeområdet.
För identifieradeolycksriskergörsen kvalitativ bedömning(inledandeanalys)av möjlig konsekvens
av respektivehändelse.Engrov bedömninggörsävenav sannolikhetenför att en olyckaskainträffa.
Dennabedömningsyftar i huvudsaktill att avgöraom händelsenkan inträffa över huvud taget, d.v.s.
om riskkällanomfattar just de förutsättningarsom krävsför att den identifieradeolycksriskenska
finnas.
Utifrån de kvalitativabedömningarnaav sannolikhetoch konsekvensergörssedanen sammanvägd
bedömningav huruvidaidentifieradeolycksriskerkan påverkarisknivåninom aktuell fastighet.För
olycksriskersom anseskunnapåverkarisknivåninom fastighetengenomförsen fördjupad
(kvantitativ) riskanalys.Olycksriskersom med hänsyntill småkonsekvenseroch/eller låg sannolikhet
ej ansespåverkarisknivåninom aktuell fastighetbedömsvara acceptablaoch bedömsdärför ej
nödvändigaatt studeravidare i en fördjupad analys.
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Utifrån riskinventeringenär bedömningenatt det är följande riskkällorsom kan medföra
olyckshändelsermed möjlig konsekvensför det aktuellaområdet.
1. Tågbrand
2. Urspårning
Då Roslagsbanan
är klassadsom riksintresseskaäveneventuellarisker som planeradbebyggelsekan
medföra mot järnvägenbeaktas/2/. Eneventuell brand inom tillbyggnadenär den endarisk som
identifierats för Roslagsbanan.
Detta till följd av eventuellt högastrålningsnivåersamt nedfallande
byggnadsdelar

I underredettill en tågvagnsitter ett flertal olika komponenteroch systemsom kan orsaka
rökutvecklingeller brand. Orsakernatill bränder är bland annat tekniskafel som t.ex. el-, motor- eller
bromsfel.Bränderkan ocksåstarta inne i vagnen,till följd av t.ex. elfel eller anlagdbrand /7/.
Eneventuellt fullt utveckladbrand i ett persontåginvid planområdetskullekunnage upphov till en
hög infallandestrålningmot Kv.Roslagsbanan
18. Avståndetfrån spårmitt till närmstafasadinom
Kv.Roslagsbanan
18 uppgårtill knappt 15 meter. Detta avståndavsertill befintlig fasad.
Avståndettill tillbyggnadeni vertikalleduppgårtill ca 16 meter medandet i horisontledförväntas
uppgåsom närmst till 14 meter, se figur 2.4. Trots att byggnadensticker ut en meter längreän
befintlig byggnadbedömsavståndeti vertikalledtillföra ett fullgott skyddmot strålning.
Storlekenpå avståndetgår att jämföra med de 10 meter som rekommenderasfrån Trafikverket/2/.
Avståndetsom Trafikverketpresenteratär en bedömningav skadeområdetsom kan väntasav en
eventuell tågbrand.
Inom dessa10 meter från spårmitt finns idagen befintlig väg.Tillbyggnadenpå befintlig fastighet
förväntasinte påverkadennautformning varför en ökad risk ej förväntas.
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Konsekvenservid en eventuelltågbrandbedömsdärmedsom mycketsmåför planeradbebyggelse.
Med hänsyntill resenärernassäkerhetså följer utformningenav spår-och tågvagnarstrikta regler för
att reducerariskenför omfattande bränder.Reglernaomfattar brandskyddskravsom syftar till att
förhindra bådeantändningoch brandspridningi vagnen.Detta innebäratt sannolikhetenför en fullt
utveckladbrand bedömssom mycket låg.
Med avseendepå att sannolikhetenför att en omfattandetågbrand är låg samt att avståndettill
planeradtillbyggnadär stort, bedömsriskensom acceptabelför planeradtillbyggnad.

Det är relativt vanligt att tåg spårarur. I de allra flesta fall hoppar dock bara ett hjulpar av rälen och
tåget stannarkvar inom spårområdet.Beroendepå tågetshastighetoch längd,rälsenskvalitet,
förekomstav främmandeföremål på spåret,omgivningenstopografi etc. kan tåget dock spåraur och
hamnalängrefrån spåret.
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Skadeavståndet
vid en urspårningunderstigeri princip alltid 25 meter (om järnvägenligger mycket
högre än omgivningenkan skadeområdetbli större). Detta skadescenariomotsvararen i stort sett
helt snedställdtågvagn.Utmed aktuell järnvägfinns ävenett mindre stålräckesom kan medföra
delvisminskadekonsekvenser.
Genomatt utgå från metodik redovisadi Structuresbuilt over railway lines–Construction
requirementsin the track zone/8/, kan skadeområdetfrån en urspårningöverslagsräknas
med
0.55
ekvationV , där V står för hastigheten.Dennaberäkningär förenkladmen ger en översiktligbild av
den förväntadeurspårningen.Med en maximalhastighetom 80 km/h ger det en urspårningpå
ungefär11 meter från spårmitt. Det förväntadeskadeområdetblir såledesmindre än det avstånd
som finns till befintlig byggnad.
Invid planområdetliggerstationenStockholmÖstravilket gör att tågensom passerarområdet
dessutomförväntasha en betydligt lägrehastighetän de maximalttillåtna 80 km/h på sträckanförbi
aktuellt planområde.Dessutomär spårensom ligger närmst fastighetenenbart för avställningav tåg
samt infart till depån,detta medför ännu lägrehastigheter.
Den lågahastigheteni kombinationmed det stora skyddsavståndettill närmstabyggnadgör att
konsekvensernabedömssom minimala.
Urspårningutgör en av de mest sannolikaolyckshändelserna
med tågtrafik /9/. Trots att det är en av
de vanligasteorsakerna,är det dock låg sannolikhetför att urspårningsker utmed aktuellt
planområde.Detta med avseendepå den förväntat lågahastigheten.
Sannolikhetenför att skadeområdetskulleuppgåtill 15 meter kan ansessom extremt lågt, detta med
avseendepå beräkningeni förgåendeavsnitt.
Med avseendepå det begränsadeskadeområdetoch den extremt låga sannolikhetenför att en
urspårningsker,bedömsriskensom acceptabelför planeradtillbyggnad.
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Då Roslagsbanan
är klassadsom ett riksintresseinnebärdetta, att dennaskaskyddasmot
konsekvensersom påtagligtkan försvåratillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.
I aktuellt fall utgörs sannolikariskkällormot Roslagsbanan
av en potentiell brand i tillbyggnadensom
orsakarhög strålning,nedfallandebyggnadsdelarsamt eventuellskadapå kontaktledningaröver
spårområdet.

Eneventuell brand i planeradtillbyggnadskullekunnage upphov till hög strålningmot Roslagsbanan.
Byggnadernakommer dockatt delasupp i mindre brandcelleroch därmedkommer riskenför en
omfattande brand minimeras.Dessutomfinns ett avståndpå knappt 15 meter från tillbyggnad
Roslagsbanan,
vilket därmedkommer ge lägrestrålningsnivåer.
Utöver detta finns det redan befintlig bebyggelsepå sammaavstånd,vilket innebäratt den nya
detaljplaneninte medför någrabetydligt försämradeförhållanden.
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I Elsäkerhetsverkets
föreskrift ELSÄK
2008:1krävsett betryggandeavståndpå minst 15 m mellan
brännbart material och en spänningsförandeledareför järnväg.Eftersomden nya bebyggelsen
förutsätts ha en brandbelastningpå under 800 MJ/m2 och icke brännbarfasadansesbyggnadenatt
ha låg mängdbrännbart material. Att brännbarhetenär låg och avståndenöverstiger15 m bedöms
en brand i den nya bebyggelsenha mycket låg inverkanpå kontaktledningarna.Detta gäller även
eventuellanedfallandebyggnadsdelarfrån tillbyggnaden.
Sannolikhetenför en brand i planeradtillbyggnadär relativt låg.Sannolikhetenför att branden
dessutomskaspridasså omfattandeatt större delen av byggnadenstår i lågor ansessom extremt
låg. Detta då byggnadenär indeladi brandcellersamt att räddningstjänstenförväntasgöra en insats
och begränsa/släcka
branden.Insatstidenförväntasunderstigatiden det tar innan hela byggnaden
står i lågor.
Utifrån ovanståendebedömstillbyggnadinom befintlig fastighet ej medföraen förhöjd risk mot
Roslagsbanan.
Utifrån den inledandeanalysenbedömsdet ej nödvändigtatt genomföraen mer detaljeradanalysav
identifieraderisker.Av de identifieraderiskernai anslutningtill området bedömsingenmedföra en
oacceptabelrisk för planeradtillbyggnad.Detta eftersom avståndettill fastighetenär tillräckligt stort
för att konsekvenserav en eventuellolyckaej skabli omfattande,samt att tågen kan förväntasfärdas
med en låg hastighetpå grund av depånsamt närliggandestation.
Utifrån analysenhar ävenbedömningengjorts att planeradtillbyggnadej medför någonrisk för
påverkanpå Roslagsbanan.
Detta eftersom avståndettill spår och kontaktledningarutgör ett
tillräckligt skydd.

Med avseendepå det avståndsom tillbyggnadenförväntasatt ha till närmstaspårmitt av
Roslagsbanan,
ansesriskenför omfattande konsekvenservid olyckasom mycketliten. Detsamma
gäller för tillbyggnadenspåverkanmot Roslagsbanan
som ävenden kan ansessom mycket liten.
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Därför ansesrisknivånför tillbyggnadenoch Roslagsbanan
som acceptabel.
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