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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och syfte 

 

En komplettering av befintlig fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta 

ska tas fram i form av ett kvalitativt PM. Utredningen skall utgå ifrån befintlig 

fördjupad riskbedömning och planerade anläggningar i området enligt UA001 Plan 

etapp 1. PM skall syfta till att komplettera befintlig fördjupad riskbedömning utifrån 

förändrade förutsättningar i form av ökat lägenhetsantal.  

Den befintliga fördjupade riskbedömningen refereras till otaliga gånger i detta PM som 

WSPs rapport. Rapporten är: 

Fördjupad riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta, WSP, 2011-08-30, 

uppdragsnr. 10150449. 

 

1.2 Avgränsningar och förutsättningar 

Följande avgränsningar och förutsättningar gäller: 

- Inga nya beräkningar har utförts  

- Detta PM ska läsas ihop med WSP rapport 

- Alla antaganden och förutsättningar som WSP gjort i sin rapport gäller även i 

detta PM, om inte annat anges. 

 

2 Beskrivning av ändrade förutsättningar 
Enligt den anbudsförfrågan som ÅF mottagit från Håbo kommun innefattas följande 

ändrade förutsättningar i jämförelse med WSPs rapport: 

- Antalet bostäder ska vara 740 st. med plats för 1266 boenden 

- Platsen för byggnationen är förändrad till etapp 1 (se Figur 1 nedan). WSPs 

rapport analyserar de områden som betecknas som etapp 2, 3, 4, 8, 9 och del 

av etapp 1 och 5 samt ett område söder om detaljplanen. 
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Figur 1. Etappindelning Bålsta Centrum 2015-07-09. Källa: Håbo kommun 

3 Riskbedömning 

3.1 Identifierade händelser 

Följande identifierade händelser ingår i WSPs studie: 

- Urspårning av gods- eller persontåg 

- Olycka vid transport av farligt gods på väg 

- Olycka vid transport av farligt gods på järnväg 

- Olycka vid Chemetall AB 

- Olycka vid OKQ8 bensinstation 

De tre första händelserna har hanterats kvantitativt i WSPs rapport medan de andra 

två har analyserats kvalitativt. 

3.2 Kvalitativ hantering 

3.2.1 Olycka vid Chemetall AB 

I WSPs rapport analyseras två händelser på Chemetall; läckage av 

ytbehandlingsprodukter och storbrand. Det förstnämnda anses endast ha en lokal 

påverkan, medan det senare anses ha en måttlig påverkan på planområdet. I WSPs 

rapport bedöms det att områden bortom 500 meter från kemiföretaget bör ej skadas 

av en storbrand vid Chemetall AB. Av att döma från kartor är området för etapp 1 

bortom de 500 meter som anges. 
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3.2.2 Olycka vid OKQ8 bensinstation 

Identifiering av risker vid OKQ8 har återgivit ett flertal scenarier som samtliga 

innefattar brand av brandfarlig vara, där den största risken utgörs av bensin. WSPs 

rapport visar påverkan på flera av de områden som utpekats för utbyggnad. Detta har 

baserats på skyddsavstånd på 50 m, som kommer från WSPs brandberäkningar samt 

skyddsavstånd på 100 m som kommer ifrån Länsstyrelsen i Stockholms 

rekommendationer. Om utökningen av bostäder planeras inom 50 m eller 100 m från 

riskkällor på OKQ8 kan en riskpåverkan på dessa bostäder förväntas. Följer man WSPs 

tillvägagångssätt innebär detta att dessa områden är olämpliga för bostadsbebyggelse. 

Av att döma från kartor återfinns aktuell etapp bortom de 100 m som nämns i WSPs 

rapport. 

 

3.3 Kvantitativ hantering 

De tre händelser som analyserats kvantitativt har redovisats som både individrisk och 

samhällsrisk. Dessa har i sin tur redovisats som orsakade av Stockholmsvägen samt 

Mälarbanan. Detta innebär att händelserna som berör urspårning samt olycka av 

farligt gods på järnväg redovisats tillsammans. 

Då förutsättningarna för var byggnationen ska uppföras har ändrats så mycket jämfört 

med WSPs rapport är det svårt att bara flytta över beräkningarna från ett område till 

ett annat. I synnerhet påverkas frekvens för de identifierade händelserna, 

konsekvensen av potentiella utsläpp och antal personer som potentiellt kan 

omkomma. Dessa punkter diskuteras nedan. Antalet personer som potentiellt kan 

omkomma påverkar samhällsrisken och diskuteras i avsnitt 3.3.4. 

3.3.1 Frekvens för urspårning/olycka 

Frekvensen för urspårning styr risken för både urspårning och farligt gods-utsläpp. 

Denna är i sin tur beroende av ett antal antaganden som gjorts av WSP och redovisas i 

avsnitt A1. De flesta av dessa antaganden bör fortfarande vara relevanta för den del 

av Mälarbanan som kan tänkas påverka etapp 1, förutom att sträckan där ett läckage 

kan påverka etapp 1 bör vara något kortare. I WSPs rapport har en sträcka på en km 

använts. Då detta PM endast avser etapp 1 så bör nog sträckan där ett läckage kan 

inträffa och påverka etapp 1 vara kortare än så. Dock så är det så att vissa av de 

konsekvensavstånd som WSP angett i avsnitt B2.2 nästan når 900 meter från en 

utsläppspunkt. Därför, för att fortsatt vara konservativ, antas i denna kvalitativa studie 

att samtliga antaganden fortsatt gäller, men om en ny kvantitativ studie görs bör 

dessa indata ses över. Samma resonemang gäller för trafikolyckor på väg och 

antaganden som gjorts där redovisas i avsnitt A3. 

3.3.2 Konsekvens av utsläpp 

De händelser som analyserats av WSP gällande konsekvenser är alla fortsatt relevanta 

då typen av transport av farligt gods är oförändrad. Den faktor som kan ge en viss 

skillnad för beräkning av risk är avståndet från utsläppspunkt till aktuell etapp. Dock 

görs bedömningen att avståndet är oförändrat då Stockholmsvägen och Mälarbanan i 

princip är lika långt bort från etapp 1 som de var i WSPs studie. Därmed gäller fortsatt 

samtliga konsekvensscenarier som återfinns i bilaga B. Dessa scenarier med 

tillhörande konsekvensavstånd redovisas nedan (från WSPs rapport avsnitt B2): 
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RID 

Klass 

Typ av fara Scenario Konsekvens-

avstånd (m) 

1 Explosiva ämnen 50-100 kg ammunition < 25 

2 Brännbara gaser BLEVE Cirkulärt 200 

m radie 

2 Brännbara gaser Punktering, hål i tank, (2,4 kg/s), 

jetflamma/gasmoln 

18/18 

2 Brännbara gaser Punktering, hål i tank, (60 kg/s), 

jetflamma/gasmoln 

91/21 

2 Giftiga gaser Punktering, hål i tank, (0,45 kg/s), 

vindstyrka 3/8 m/s 

38/34 

2 Giftiga gaser Stort hål i tank, (112 kg/s), 

vindstyrka 3/8 m/s 

755/880 

3 Brandfarlig 

vätska 

Liten pölbrand bensin 22 

3 Brandfarlig 

vätska 

Stor pölbrand bensin 40 

5 Oxiderande 

ämnen och 

organiska 

peroxider 

3 ton oxidator - bränsleblandning 70 

 

Notera att konsekvensavstånd innebär ett område där personer förväntas omkomma. 

Då persontätheten förväntas ökas med fler planerade lägenheter, förväntas också fler 

personer att omkomma inom det konsekvensområden som anges i jämförelse med 

WSPs rapport. 

 

3.3.3 Individrisk 

Individrisken anger risken att omkomma för en person som antas befinna sig 

kontinuerligt på en specifik plats, oftast ett avstånd från en riskkälla, såsom en 

transportled för farligt gods. Individrisken är platsspecifik och är oberoende av hur 

många personer som vistas i området. Syftet med riksmåttet är att se till att enskilda 

individer inte utsätts för oacceptabla risknivåer. 

Utifrån definitionen av individrisk framgår det implicit att ett ökat antal bostäder, och i 

förlängningen fler personer, inom området inte kommer att påverka individrisken. Med 

andra ord gäller de representationer av individrisk som redovisats av WSP i sin 

rapport, om man antar att frekvensen och förutsättningarna för urspårning och 

kollision är oförändrade.  

3.3.4 Samhällsrisk 

Till skillnad från individrisk är samhällsrisk till stor del beroende av populationsdata, då 

antalet personer som omkommer till följd av en händelse beräknas. Samhällsrisken 

redovisas ofta med en F/N-kurva (Frequency/Number) som visar den ackumulerade 

frekvensen för N eller fler antal omkomna per år till följd av de antagna 

olycksscenarierna. I F/N-kurvan kan ses hur ofta (frekvensen) olyckor sker med ett 
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givet antal omkomna personer, och det går således att särskilja på frekvensen av 

olyckor med en liten konsekvens och olyckor med stor konsekvens. Eftersom axlarna i 

grafen är logaritmiska är det svårt att avgöra hur stor skillnaden mellan två (eller 

flera) givna kurvor är. 

Samhällsrisk beräknas genom att sammanfläta frekvens- och konsekvensberäkningar 

tillsammans. Dessa beräkningar redovisas i bilaga A respektive B i WSPs rapport. För 

varje bidragande händelse till dödsfall beräknas alltså, händelsens frekvens (i 

händelser per år) samt dess konsekvens. Konsekvensen beräknas i vissa fall som 

avstånd till urspårning eller som avstånd till en dödlig dos av värmestrålning eller 

exponering till giftig gas. Konsekvensen omvandlas sedan till antal omkomna, vilket 

medför att varje händelse har en frekvens för inträffande samt ett tillhörande antal 

dödsfall. Detta är vad som redovisas i en f/N-kurva. 

I avsnitt B.3 beskrivs hur persontäthet ansätts i analysen. Där framgår det att en 

persontäthet har antagits för området för respektive fall som utreds, som följer;  

- 0-alternativ – 450 personer/km2 

- 200 nya bostäder – 3500 personer/km2 

- 500 nya bostäder – 7100 personer/km2 

I dessa estimat har man tagit höjd för både personer i bostäder och i kontor. Ska man 

förlänga detta resonemang för den utökning som analyseras i detta PM så kan man 

anta ca 11 000 personer/km2 som en rimlig persontäthet. Detta innebär alltså en 

ökning med ca 50 % jämfört med 500 nya bostäder-alternativet.  

Om man antar att dessa extra personer befinner sig på samma platser som 

analyserats i WSPs rapport (d.v.s. i förhållande till riskkällorna) innebär det att en 

kurva för 740 nya bostäder skulle kunna ritas in i f/N-kurva och den skulle i princip 

innebära en förskjutning till höger längs med x-axeln.  

Om de tilläggsbostäderna är på andra platser, både närmare och längre ifrån 

riskkällorna, är det svårare att bedöma hur kurvan kommer att se ut. I ett sådant fall 

är det att rekommendera att utföra en uppdaterad version av den kvantitativa 

riskanalysen.  

Det bör också påpekas att påverkan från Stockholmsvägen och Mälarbanan redovisats 

separat. I verkligheten kommer de nya bostäderna att uppleva dessa risker samtidigt, 

varför en mer korrekt bild vore att inkludera bägge kurvor i ett och samma diagram 

för att kunna dra mer korrekta slutsatser.  

I tillägg skall också nämnas att persontätheten på 11 000 personer/km2 tar höjd för 

boenden och eventuella kontorsplatser (precis som i WSPs rapport). Dock så är det så 

att i området som benämns som etapp 1 så ingår även ett resecentrum och andra 

befintliga verksamheter där det förekommer en allmänhet. Dessa personer finns redan 

där, innan de nya bostäderna byggs, och för att få en helhetsbild bör de också ingå i 

persontätheten. I synnerhet kan ett resecentrum innebära ett stort antal rörliga 

människor som kan påverkas av de händelser som identifierats, och som kommer att 

förskjuta f/N-kurva ännu längre till höger. ÅF har inte fått ta del av underlag som 

uppskattar hur många människor som kan tänkas röra sig inom området. 
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4 Slutsats 
ÅF har sett igenom WSPs tidigare riskbedömning för detaljplan Väppeby, Bålsta med 

anledning av förändrade förutsättningar i form av ökat lägenhetsantal. WSPs studie är 

utförd för ett område som inte motsvarar samma område som utgör etapp 1 i 

etappindelningen för Bålsta Centrum.  

ÅF har analyserat de händelser som WSP bedömt kvalitativt och kan dra slutsatsen att 

dessa händelser ej bör påverka den nya byggnationen då avstånden till de nya 

bostäderna är längre än de säkerhetsavstånd som WSP anger. 

ÅF har också granskat de kvantitativa händelser som WSP analyserat och vad gäller 

dessa är det svårt att göra definitiva slutsatser. De f/N-kurvor som redovisats i WSPs 

rapport kommer att förskjutas till höger, men det är svårt att säga hur långt till höger. 

Anledningar till att det är svårt att dra definitiva slutsatser är: 

- Vägsträckorna har ändrats något, vilket kan medföra att frekvenser för 

urspårning och kollision och därmed utsläpp av farligt gods kan ändras. 

- Avstånd till bostäderna kan också ha ändrats något 

- Antal personer som tillkommer till följd av det utökade lägenhetsantalet 

innebär en ökning på ca 50 % för persontätheten i området. 

- Det är oklart hur många personer som redan nu befinner sig i området som 

byggnaderna ska uppföras i. 

- Påverkan från Stockholmsvägen och Mälarbanan redovisas separat i WSPs 

rapport. I verkligheten kommer de nya bostäderna att uppleva dessa risker 

samtidigt, varför en mer korrekt bild vore att inkludera bägge kurvor i ett och 

samma diagram för att kunna dra mer korrekta slutsatser.  

- ÅF har inte fått information om det finns andra risker som kan påverka den 

nya platsen för bostäder som av naturliga skäl inte ingår i WSPs studie. 

Med tanke på ovanstående punkter införs en rad osäkerheter som gör det väldigt svårt 

att dra definitiva slutsatser gällande de händelser som hanterats kvantitativt. Därför är 

rekommendationen att man bör antingen utföra en ny kvantitativ studie eller 

uppdatera den befintliga med de nya rådande omständigheterna. Vad gäller de 

riskreducerande åtgärder som WSP anger i sin rapport, så bör dessa fortsatt 

övervägas. 

 

 


