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Sammanfattning
WSP har av Riksbyggen Ekonomisk Förening fått i uppdrag att upprätta en riskbedömning i samband
med ny detaljplan för kvarteret Tranan 4 i Kalmar kommun.
Syftet med riskbedömningen är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk. Målet med riskbedömningen är att belysa risker förknippade med
drivmedelsstationen som angränsar till detaljplaneområdet. De risker som har beaktats är plötsligt
inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för tredje man, d.v.s. risker som
påverkar personers liv och hälsa.
Föreslagen detaljplan uppfyller de krav på skyddsavstånd som listas MSB:s handbok ”Hantering av
brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer”. Dock underskrids de generella avstånd som
rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län vid nyplanering. De olyckor som bedöms kunna
uppkomma inom drivmedelsanläggningen har konsekvensavstånd som understiger aktuella
skyddsavstånd varvid denna riskpåverkan betraktas som acceptabel. Likaså har en
överslagsberäkning gällande olyckor med drivmedelsleveranser till anläggningen visat på acceptabla
risknivåer.
Sammanfattningsvis bedöms risknivåerna för föreslagen detaljplan kunna accepteras utan
tillkommande krav på riskreducerande åtgärder.
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INLEDNING

WSP har av Riksbyggen Ekonomisk Förening fått i uppdrag att utföra en riskbedömning i samband
med upprättandet av en ny detaljplan för Kv. Tranan 4 i Kalmar kommun.
Riksbyggen Ekonomisk Förening planerar att bygga nya bostäder inklusive service i kvarteret Tranan
4. Öster om detaljplaneområdet ligger en befintlig drivmedelsstation som ägs av OKQ8. Det kortaste
avståndet mellan fasad på det närmst planerade bostadshuset och drivmedelsstationens mätarskåp
uppgår till drygt 45 meter. Avstånd till lossningsplats uppgår till drygt 80 meter.

1.1

SYFTE OCH MÅL

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk.
Målet med riskbedömningen är utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån
riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder.

1.2

OMFATTNING

Riskbedömningen avser beskriva riskbilden med syfte att möjliggöra en bedömning av detaljplanens
lämplighet med avseende på liv och hälsa i enlighet med krav för markanvändning i Plan- och
bygglagen, samt att vid behov föreslå riskreducerande åtgärder. Rapporten innefattar följande moment:
1. Beskrivning av planerad detaljplan och befintliga verksamheter.
2. Jämförelse av rekommenderade avstånd enligt aktuella riktlinjer/anvisningar mot de avstånd
som uppmätts för föreslagen detaljplan.
3. Om avstånden i punkt 2 är kortare än de som rekommenderas i riktlinjerna kompletteras
rapporten med mer kvantitativa beräkningar av sannolikhet och konsekvens i händelse av
olycka. Aktuell risknivå kan därefter uppskattas och utifrån resultatet ges sedan förslag på
riskreducerande åtgärder.
I det inledande skedet genomförs således riskbedömningen i huvudsak kvalitativt, men kompletteras
vid behov med vissa kvantitativa ingångsvärden.

1.3

AVGRÄNSNINGAR

I riskbedömningen belyses risker förknippade med drivmedelsstationen. De risker som har beaktas är
plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för tredje man, d.v.s. risker
som påverkar personers liv och hälsa.
Bedömningen beaktar inte påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av
långvarig exponering av buller eller luftföroreningar. Resultatet av riskbedömningen gäller under
angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna behöver riskbedömningen uppdateras.
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1.4

STYRANDE DOKUMENT

I detta avsnitt redogörs för de dokument som huvudsakligen varit styrande i framtagandet och
utformningen av riskbedömningen.

1.4.1 Plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig
plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)
Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§)

1.4.2 Riktlinjer från Länsstyrelsen och MSB
Länsstyrelsen i Stockholms dokument Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med
transporter av farligt gods samt bensinstationer [1] rekommenderar följande för fysisk utformning kring
drivmedelsstationer:


Inom 100 meter från en drivmedelsstation med medelstor försäljningsvolym ska alltid
risksituationen och olägenheterna för människor och miljö analyseras och bedömas.



Ur både risk-, miljö- och hälsoskyddssynpunkt bör ett minimiavstånd på 50 meter alltid hållas
från drivmedelsstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus samt samlingsplatser
utomhus där oskyddade människor uppehåller sig (exempelvis uteservering, lekplats m.m.).



I nyplaneringsfallet (ny bebyggelse eller ny drivmedelsstation) bör alltid ambitionen vara att
hålla ett avstånd på 100 meter från drivmedelsstation till bostäder, daghem, ålderdomshem
och sjukhus.



Personintensiva verksamheter bör inte lokaliseras närmare än 50 meter från en
drivmedelsstation om de ska inrymma människor som kan ha svårt att snabbt genomföra en
utrymning. Vid ny bebyggelse som rymmer svårutrymbara lokaler ska ett avstånd på minst 100
meter hållas.



Om försäljning av metangas sker eller kan komma att ske i framtiden krävs oftast ett längre
skyddsavstånd än för bensin.



Byggnad bör med hänsyn till brand- och explosionsrisk (oberoende av försäljningsvolym för
fordonsbränsle) inte uppföras inom ett avstånd av 25 meter från:
o
o
o

Tankfordonets lossningsplats.
Avluftningsanordningar från bensincistern.
Tankställe där fordon tankas (pump).

I tillägg till Länsstyrelsens riktlinjer redovisas rekommenderade avstånd till drivmedelsstationer i MSB:s
handbok ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” [2] och beror av
bebyggelsetyp och hanterade ämnen. Nedanstående riktvärden för avstånd utgår från cistern under
jord med brandfarlig vätska klass 1. Tabellen visar vilka avstånd (meter) som bör säkerställas (för
projektering av respektive drivmedelsstation skall handboken studeras i detalj).
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Tabell 1. Avståndskrav i meter inom och runt om drivmedelsanläggning.

Objekt

Påfyllningsanslutning
till cistern

Mätarskåp

Pejlförskruvning

Cisternavluftningens
mynning

Plats där människor vanligen vistas1

25

18

6

12

Stor brandbelastning, gnistbildande
verksamhet, öppen eld

25

18

6

12

Stationsbyggnad

12

6

3

6

Utrymningsväg från stationsbyggnad2

18

9

6

12

Byggnad där människor vanligen inte
vistas3 eller byggnad med låg
brandbelastning

9

3

3

3

Förråd med lösa behållare med
brandfarlig vara

12

3

3

6

Cistern ovan mark för brandfarlig
vätska

3

3

-

-

Starkt trafikerad väg eller gata

3

3

3

3

Parkeringsplatser

6

3

3

6

1. Bostad, kontor, gatukök, butik, servering, busshållplats
2. Gäller för minst en utrymningsväg. Nödutgång bör inte mynna mot pumpområdet.
3. Fristående garage, förråd etc.

1.5

UNDERLAGSMATERIAL

Arbetet baseras på följande underlag:



1.6

Idéskisser, 2016-07-07, Kv Tranan 4, Kalmar (Falk Arkitekter) [3]
Underlag från OKQ8 [4]

INTERNKONTROLL

Rapporten är utförd av Fredrik Larsson (Brandingenjör/Civilingenjör riskhantering). I enlighet med
WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001, omfattas denna handling av krav
på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar
förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Gustav Nilsson
(Brandingenjör/Civilingenjör riskhantering).
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2

OMRÅDESBESKRIVNING

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet med omgivning med syfte att beskriva de
förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen.

2.1

KV TRANAN 4

Planområdet är beläget sydväst om korsningen Galggatan – Norra Vägen i Kalmar. Figur 1 visar en
idéskiss för kvarteret Tranan 4. I figuren finns drivmedelsstationen utmärkt. Detaljplaneförslaget syftar
till att upplåta flerbostadshus om 6-8 våningar med kommersiella lokaler i bottenvåningen samt ett
garage i källaren. Det totala antalet bostäder är enligt förslaget ca 190 st. Avståndet från de planerade
bostäderna till drivmedelsstationen är ca 45 meter. Planområdet gränsar till befintliga bostadsområden
i väster och söder.

Figur 1. Illustrationsskiss för planområdet inklusive placering av drivmedelsstationen [3].

2.2

OKQ8

Verksamheten vid OKQ8 utgörs av en bemannad drivmedelsstation med tillhörande butik och tvätthall.
De drivmedel som förekommer är bensin, diesel och etanol. Antalet leveranser till drivmedelsstationen
varierar, men sker i genomsnitt en gång per vecka. Leveranserna sker med dragbil och släp. [4]
Inom stationsområdet finns två olika typer av spillzoner, en zon för påfyllnadsplatsen och en zon för
drivmedelsmätarna. Vid zonerna på drivmedelsstationen är marken försedd med spillplattor i betong
och kring dessa är övriga ytor asfalterade. Inom respektive spillzon finns brunnar som leder vidare till
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oljeavskiljare. Påfyllningsplats och avluftningsrör är placerade på stationens östra sida, i riktning bort
från de planerade bostäderna, se vidare Figur 2. [4]
Vid anläggningen sker även försäljning av gasolflaskor. Dessa förvaras i brandklassat skåp från AGA,
placerat längs den östra fasaden mot Borgmästaregatan. Det finns i dagsläget inga planer på
försäljning av fordonsgas inom stationsområdet. [4]

Figur 2. Situationsplan över OKQ8 [4].

Avstånd från mätarskåp inom drivmedelsstationen till den planerade bostadsbebyggelsen uppgår till
drygt 45 meter. Till påfyllningsplats för drivmedel är avståndet drygt 80 meter. Dessa avstånd
överstiger de avståndskrav som anges i Tabell 1. De understiger dock Länsstyrelsen i Stockholms läns
allmänna rekommendationer vid nyplanering, se även avsnitt 1.4.2.
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2.3

TRANSPORTER AV FARLIGT GODS

Ingen av vägarna (Galggatan eller Norra Vägen) som angränsar till planområdet är utpekade som
transportleder för farligt gods, se vidare Figur 3. De drivmedelsleveranser som sker till OKQ8 sker
sannolikt norrifrån från väg 137 (primär transportled för farligt gods) och Norra Vägen och passerar
således inte planområdet, se vidare Figur 4.

Figur 3. Transportleder för farligt gods i närhet av planområdet (planområdet markerat med röd ring) [5].

I Figur 4 har antagen transportväg för drivmedelsleveranser till (och från) OKQ8 markerats med röd
streckad linje. Antagandet baseras på avstånd till närmst placerade primära transportled för farligt gods
(väg 137 norr om planområdet).

Figur 4. Antagen transportväg för drivmedelsleveranser till (och från) OKQ8 markerad ned röd streckad linje.
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RISKIDENTIFIERING

I detta kapitel beskrivs riskidentifieringen avseende verksamheten inne på stationsområdet. Det är
olyckor förknippade med hantering och i viss mån transport av brandfarliga vätskor vid/till OKQ8 som
bedöms vara aktuella att studera vidare för planområdet. Inga andra farliga verksamheter har
identifierats i planområdets närhet.

3.1

RISKER MED BRANDFARLIG VÄTSKA

Två olika typer av läckage bedöms vara aktuella vid drivmedelsstationen: olycka vid tankning och
olycka vid påfyllnad av cistern för brandfarlig vätska.
De utsläpp som kan antas inträffa i samband med tankning är exempelvis då någon glömmer att hänga
tillbaka pistolhandtaget på mätarskåpet efter avslutad tankning, låser pistolhandtaget men inte ansluter
handtaget till bilens drivmedelstank etc. Dagens mätarskåp är i regel utrustade med flödesbegränsare
som stryper pumpen efter 100 liter. Med ett pöldjup på ca 1 cm skulle den resulterande pölen bli ca 10
m2.
Större olyckor vid drivmedelsstationer sker generellt i samband med lossning av drivmedels från
tankfordon till cistern. Olyckor kan uppkomma exempelvis om slangen mellan bilen och cisternen
brister eller lossnar, handhavandefel av operatör, påkörning under lossning, felfungerande
pump/nödstopp etc. Vid ett läckage kan det uppkomma en bränslepöl som i sin tur kan antändas och
därmed hota såväl byggnader som tankbilen och omgivningen. Dagens tankbilar gör det dock möjligt
för chauffören att snabbt kunna stoppa lossningen. Det dimensionerande skadefallet för läckage på
drivmedelsstation anges till en bränslepöl på 300 m2 [1]. En bränslepöl på 300 m 2 motsvarar ett
läckage på cirka 10 m3. Detta värde bedöms vara något högt eftersom tankbilar idag är sektionerade.
Ett mer troligt fall är istället att ett helt fack i tankbilen rinner ut, viket motsvarar cirka 5 m 3 bränsle.
Vid antändning av nämnda bränslepölar bildas så kallade pölbränder med varierande storlek baserat
på pölens diameter.
Vid trafikolyckor som involverar tankfordon/drivmedelsleveranser till OKQ8 kan också läckage och
pölbränder uppstå med motsvarande storlekar som nämnts ovan.

3.2

SAMMANSTÄLLNING AV OLYCKSSCENARIER

Baserat på ovanstående scenariobeskrivningar, har ett antal dimensionerande olycksscenarier med
potentiellt dödlig konsekvens sammanställts i Tabell 2.
Tabell 2. Övergripande sammanställning över dimensionerande olycksscenarier baserat på rådande förutsättningar.

Brandfarlig vätska
Liten pölbrand (volym: 100 liter)
Medelstor pölbrand (volym: 5 m3)
Stor pölbrand (volym: 10 m3)
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4

RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING

I detta kapitel beskrivs riskuppskattning och riskvärdering. Som tidigare nämnts överskrids de avstånd
som MSB föreskriver mellan ingående komponenter inom drivmedelsanläggningen och planerade
bostäder. Dock understigs de generella riktvärdena som Länsstyrelsen i Stockholm anger vid
nyplanering. Av denna anledning studeras nedan hur långa konsekvensavstånd som kan uppkomma
vid olyckor inom drivmedelsanläggningen.

4.1

HANTERING AV BRANDFARLIG VÄTSKA

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan uppkomma när vätskan
läcker ut och antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt till följd
av brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m 2. Det är en
strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den
strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av
brandklassad fasad [6] [7].
De pölstorlekar som antas kunna bildas vid läckage av brandfarlig vätska redovisas i avsnitt 3.2.
Normalt kommer ett utsläpp att begränsas av spillzonerna. Risk finns dock att mängden utspilld
brandfarlig vätska är större än vad spillzonen är designad för och att pölstorleken därmed blir mer
omfattande än spillzonsytan. Detta gäller främst för det medelstora och stora utsläppet. För att inte
underskatta risken med de större utsläppen har storlekarna för vätskepölarna antagits kunna bli större
än spillzonerna inom anläggningen. Antagandet bedöms vara konservativt. Vidare antas all brandfarlig
vätska (bensin, diesel och E85) utgöras av bensin, vilket också bedöms vara konservativt.
Strålningsberäkningar för pölbränder har genomförts med hjälp av handberäkningar [6]. I Tabell 3
redovisas konsekvensområden inom vilka personer kan antas omkomma vid olika pölstorlekar.
Tabell 3. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m2) för olika pölstorlekar.

Scenario
Litet utsläpp
Mellanstort utsläpp
Stort utsläpp

Pölbrand av
varierande storlek
50 m2
200 m2
300 m2

Infallande strålning
> 15 kW/m2 från pölkant
12 m
22,5 m
27 m

Resultatet av strålningsberäkningarna visar att vid läget för planerad bostadsbebyggelse uppkommer
inte dödliga strålningsnivåer. Riskpåverkan från drivmedelsstationen (oavsett eventuell sannolikhet för
pölbrand) bedöms därmed vara acceptabel.

4.2

TRANSPORT AV BRANDFARLIG VÄTSKA

Ingen av vägarna i anslutning till planområdet är utpekade som rekommenderade transportleder för
farligt gods. Det är sannolikt att drivmedelsleveranser till OKQ8 sker norrifrån via Norra Vägen och
passage av planområdet sker därmed inte. Olycka som innefattar transportfordon i korsningen
Galggatan – Norra Vägen skulle teoretiskt kunna påverka det norra hörnet av planområdet vid olycka,
läckage och pölbrand i korsningen. En överslagsberäkning av risknivån [8] för detta (givet en leverans
per vecka [4] och ÅDT i korsningen om i storleksordningen ca 10000 fordon/dygn (konservativ
skattning)) ger både individ- och samhällsrisknivå som betraktas som acceptabel [9] för planområdet.
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DISKUSSION

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning.
Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de
beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. Den största osäkerheten i denna rapport är
hur väl anpassad MSB:s handbok ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” är
för samhällsplanering. De avstånd som vägledningarna redovisar verkar till viss del beakta
omgivningen kring drivmedelsstationer men det är oklart i vilken omfattning. Detta innebär att det finns
en osäkerhet kring hur väl vägledningarna uppfyller de krav som ställs i PBL. Då det saknas ett konkret
ställningstagande från aktuella tillsynsmyndigheter avseende riskpåverkan från drivmedelsstationer har
det dock vuxit fram en praxis att använda vägledningarna som en bedömningsgrund av risk.
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SLUTSATSER

Föreslagen detaljplan uppfyller de krav på skyddsavstånd som listas MSB:s handbok ”Hantering av
brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer”. Dock underskrids de generella avstånd som
rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholm vid nyplanering. De olyckor som bedöms kunna
uppkomma inom drivmedelsanläggningen har konsekvensavstånd som understiger aktuella
skyddsavstånd varvid denna riskpåverkan betraktas som acceptabel. Likaså har en
överslagsberäkning gällande olyckor med drivmedelsleveranser till anläggningen visat på acceptabla
risknivåer.
Sammanfattningsvis bedöms risknivåerna för föreslagen detaljplan kunna accepteras utan
tillkommande krav på riskreducerande åtgärder.
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