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Sammanfattning 
Briab Brand & Riskingenjörerna har fått i uppdrag av Arlandastad Projekt AB att ta fram en kvantitativ 
riskbedömning med beräkningar av sannolikheter och konsekvenser för olycksrisker vid sjätte 
stadsdelen av Arlanda stad, på del av fastigheten Norslunda 50:1. Detta är ett nytt planområde i 
Arlanda stad, som ligger i nära anslutning till Stockholm Arlanda Airport, där exploatering i form av nya 
kontor, hotell, verksamheter och ytor/anläggningar för idrottsändamål planeras.  

De riskkällor som analyseras i denna riskutredning är transporter av farligt gods på väg E4.65 och 
flygplansolyckor. Denna riskutredning har genomförts med utgångspunkt i ovanstående riskkällor och 
med horisontåret 2040. 

I figur 1 nedan visas placeringen av planområdet i förhållande till Stockholm Arlanda Airportflygplats 
och dess tre landningsbanor  

 

Figur 1. Översiktsbild över Stockholm Arlanda Airportoch planområdet. De tre start- och landningsbanorna är 
markerade i blått.  

Källa: hitta.se (redigerad av Briab). 

 
Riskbidraget från transporter av farligt gods är relativt lågt i jämförelse med riskerna för 
flygplansolyckor, förutsatt att bebyggelse inte tillåts alltför nära väg E4.65. Med följande åtgärder 
bedöms den planerade exploateringen vara möjlig: 

• Ett bebyggelsefritt område på minst 30 meter från Arlandabanan 
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• Ett bebyggelsefritt område på minst 30 meter från närmsta vägkant på väg E4.65. Det är 
möjligt att ytterligare reducera avståndet till 25 meter med byggnadstekniska åtgärder. 

• Ingen verksamhet som uppmuntrar till stadigvarande vistelse bör uppföras inom 25 meter från 
närmsta vägkant på väg E4.65 eller 30 meter från Arlandabanan.  

• Det sydvästra hörnet av planområdet bör planeras så att låga exploateringstal nyttjas för att 
minimera befolkningstätheten inom området. Exploateringstalet bör ej överstiga 0,4. 
Kvarteret bör utgöra en resurs för exempelvis lågintensiv rekreation, småindustri med måttlig 
omgivningspåverkan, parkering eller lager. 

• Friskluftsintag ska placeras så att de sitter så högt upp som möjligt inom hela planområdet.  

• De byggnader som ligger närmast väg E4.65 ska ha utrymningsmöjligheter som vetter bort 
från vägen.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Briab Brand & Riskingenjörerna har fått i uppdrag av Arlandastad Projekt AB att ta fram en kvantitativ 
riskbedömning med beräkningar av sannolikheter och konsekvenser för olycksrisker vid sjätte 
stadsdelen, Arlanda stad.  

Tidigare har en inledande riskinventering för området genomförts av Briab, daterad 2018-06-29. I 
detta arbete inventerades riskkällor i området i form av farliga verksamheter, rekommenderade 
transportleder för farligt gods samt övriga risker förknippade med plötsliga olyckor som leder till 
påverkan på människors liv och hälsa inom planområdet. De riskkällor som identifierades och som 
kräver en djupare riskutredning är transporter av farligt gods på väg E4.65 (Arlandaleden) samt den 
förhöjda risken för flygplansolyckor i och med närheten till landningsbanorna. Risker förknippade med 
järnvägen Arlandabanan bedömdes ej påverka planområdet förutsatt att ett riskavstånd på 30 meter 
implementeras.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att genomföra en fördjupad riskutredning för den del av fastighet 
Norslunda 50:1 som planeras utgöras av den sjätte stadsdelen inom Arlanda stad, Sigtuna kommun. 
Riskutredningen görs som en påbyggnad på den riskinventering som tidigare gjorts för att närmare 
bestämma risknivåer och den exakta omfattningen av skyddsåtgärder så att risknivåerna för de 
personer som vistas inom planområdet blir acceptabla 

Analysen ska besvara följande centrala frågeställningar: 

 Hur stor är risknivån med anledning av att det transporteras farligt gods på väg E4:65 i 
planområdets närhet? 

 Hur stora är riskerna med anledning av närheten till Stockholm Arlanda Airportmed 
lågtgående, inkommande och avgående flygplan? 

 Hur kan riskhänsyn visas och finns det ett behov av åtgärder eller begränsningar för att 
möjliggöra föreslagen utveckling av planområdet? 

Målet är att ge rekommendationer till Arlandastad Holding AB om hur riskhänsyn kan visas i 
detaljplanen. 

1.3 Metod 

Analysen arbetar efter följande frågeschema (se även avsnitt 0 om riskvärdering): 

 Vad kan hända? 

 Hur ofta kan det hända? 

 Vilka blir konsekvenserna? 

 Hur stor är risken? 
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1.4 Omfattning och avgränsningar 

Denna fördjupade riskutredning är begränsad till att omfatta de riskkällor som identifierades i den 
inledande riskinventeringen som genomfördes av Briab, daterad 2018-06-29, nämligen transport av 
farligt gods på väg E4.65 (Arlandaleden) samt flygplansolyckor. Övriga potentiella risker inkluderas ej i 
utredningen. 

1.5 Underlag 

Nedanstående tabell anger underlaget för handlingen: 

Handling Datering Upprättad av 

Arlandastad sjätte stadsdelen – inledande 
riskinventering och rekommendationer 

2018-06-29 Briab 

Förstudie Arlandastad 6:e stadsdelen – utkast 2017-11-09 Urban Minds 

Strukturskiss Arlandastad stadsdel 6 – under arbete 2018-04-18 Urban Minds 

MKB för detaljplan, femte stadsdelen, Arlandastad, 
Märsta, Sigtuna kommun - Antagandehandling 

2017-10-17 WAADE 

Fördjupad riskanalys 5:e stadsdelen Arlanda stad, 
kvarter F59 & F60, Sigtuna kommun 

2009-04-17 Briab 

Analys av risker för tredje man i närheten av 
Stockholm-Arlanda flygplats [1] 

Januari 2003 NLR 

1.6 Kvalitetssystem 

Handlingen omfattas av kontroll enligt anvisningarna i Briabs ledningssystem, vilket är certifierat enligt 
ISO 9001. Handläggaren, uppdragsansvarig samt en särskild utsedd kontrollant inom Briab kontrollerar 
att relevanta krav och råd tillgodoses. Kontroll utförs mot särskild checklista och dokumenteras. 
Granskare i projektet har varit Fredrik Nystedt, brandingenjör och tekn. lic. 

1.7 Revideringar 

Handlingen är en första version. 
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2 Riskhänsyn vid fysisk planering 
I detta avsnitt förklaras några centrala begrepp som används i utredningen, samt redogörs för de 
styrande lagar, regler och rekommendationer som ett planområde måste förhållas till. Dessutom 
förklaras de principer och kriterier som används vid riskvärdering i utredningen.  

2.1 Fysisk planering 

Fysisk planering regleras av plan- och bygglagen och miljöbalken och är en delprocess i 
samhällsplaneringen. Den fysiska planeringen reglerar användningen av mark- och vattenområden i tid 
och rum. Den fysiska planeringen tar oftast sin form i översiktsplaner och detaljplaner, som båda tas 
fram av kommunen som har så kallat planmonopol.  

2.2 Risk 

Begreppet risk kan tolkas på olika sätt. I denna utredning tolkas risk som en oönskad händelses 
sannolikhet multiplicerat med omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara kvalitativt eller 
kvantitativt bestämda. I utredningen kvantifieras risk med två olika riskmått, individ- respektive 
samhällsrisk. 

Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken för en enskild individ att omkomma av en specifik 
händelse under ett år på en specifik plats. Individrisken är oberoende av hur många människor som 
vistas inom ett specifikt område och används för att se till att enskilda individer inte utsätts för 
oacceptabelt höga risknivåer [2]. 

Samhällsrisken, eller kollektivrisken, visar den ackumulerade sannolikheten för det minsta antal 
människor som omkommer till följd av konsekvenser av oönskade händelser. Till skillnad från 
individrisk tar samhällsrisken hänsyn till den befolkningssituation som råder inom undersökt område 
[2].  

2.2.1 Riskhänsyn 

Kommunernas planer prövas alltid av länsstyrelsen med avseende på miljö, hälsa och risken för 
olyckor. Riskhänsyn i fysisk planering är därför högst relevant, och viktigt att ta med i 
planeringsprocessens tidiga skeden för att minska sårbarhet och öka planområdets robusthet [3].  

Alla verksamheter är förknippade med risker som människor till viss grad accepterar, och nytta i en 
aspekt balanseras med en riskkostnad i densamma. I planprocessen innebär en alltför strikt riskhänsyn 
mycket stora skyddsavstånd från transportleder och verksamheter, vilket i sin tur kan innebära dålig 
stadsuppbyggnad och ineffektiv markanvändning. En riskanalys i en planprocess syftar därför till att 
optimera markanvändningsnytta till en låg riskkostnad. 
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2.3 Styrande dokument 

2.3.1 Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och bygglagen (2010:900) anger att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som är 
lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och säkerhet. Vidare ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn 
till bl.a. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

2.3.2 Riktlinjer och rekommendationer från Länsstyrelsen i Stockholms län 

För att tydliggöra vilken mark som, med hänsyn till människors hälsa och säkert och risken för olyckor, 
är lämpad för ändamålet har flera länsstyrelser i Sverige presenterat vägledningar och riktlinjer för 
riskhänsyn vid fysisk planering. Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rekommendationerna 
Riktlinjer för riskanalys som beslutsunderlag (2003) [4] och Riskanalyser i detaljplaneprocessen (2003) 
[5]. Dessa är generella rekommendationer beträffande krav på innehåll i riskanalyser i planprocessen. 

Länsstyrelsernas i Stockholms län har även tagit fram ett gemensamt dokument tillsammans med 
Skånes och Västra Götalands län, Riskhantering i detaljplaneprocessen, som i likhet med 
rekommendationerna ovan anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid markanvändning inom 
150 meter från en transportled för farligt gods [6]. De i detta dokument presenterade 
rekommendationerna för lämplig markanvändning i anslutning till transportleder för farligt gods har 
inga fasta gränser mellan zonerna, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för 
markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan därmed tillhöra olika zoner. 

2.3.2.1 Farligt gods 

Med farligt gods avses varor eller ämnen som har sådana egenskaper att de kan vara skadliga för 
människor, miljö och egendom om de inte hanteras rätt under transport [7]. Med transportleder för 
farligt gods avses sådana leder som är utpekade som primära eller sekundära transportleder eller 
vägar där det sannolikt kan gå farligt gods-transporter. En primär transportled för farligt gods är 
avsedd för genomfartstrafik, varför där kan förväntas gå farligt gods-transporter i alla klasser1, medan 
en sekundär transportled är avsedd för lokala transporter till och från de primära lederna. 

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerade specifika rekommendationer rörande bebyggelse intill 
vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer år 2000 [8]. Länsstyrelsen 
anser att ny bebyggelse inte bör medges så nära farligt gods-leder att transporterna med farligt gods 
till slut omöjliggörs. I Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods [9] anges att 
riskerna alltid ska bedömas vid fysisk planering inom 150 meter från transportled för farligt gods.  

I de senast utgivna riktlinjerna från år 2016, Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där 
det transporteras farligt gods [10], rekommenderas att markanvändning intill transportleder för farligt 
gods generellt bör planeras med de i Figur 2 angivna skyddsavstånden (zon A, B och C).  

                                                           

1 Transporter med farligt gods delas in i nio olika klasser för ämnen med liknande risker vid transport på väg. Klassificeringen 
benämns ofta ADR-klasser efter ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på landsväg.   
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Figur 2. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods (väg och järnväg) och olika typer av 

markanvändning. Avstånden mäts från närmaste vägkant respektive närmaste spårmitt. Källa: [10]. 

Intill primära transportleder för farligt gods ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 
25 meter. Intill sekundära transportleder bör det bebyggelsefria avståndet vara minst 15-20 meter 
[10]. Farligt gods får även transporteras på vägar som inte utgör rekommenderade transportleder och 
även intill dessa vägar ska riskerna beaktas om det är sannolikt att farligt gods kan transporteras på 
dem [10]. 

2.3.2.2 Övrig riskhänsyn vid ny bebyggelse 

Farliga verksamheter, som till exempel Sevesoanläggningar och verksamheter som hanterar stora 
mängder brandfarlig vara kan utgöra en riskkälla för ett planområde och bör därför beaktas i 
riskutredning för nya områden. Områdets närhet bör därför alltid inventeras för risker. 
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2.4 Principer och kriterier för riskvärdering 

2.4 

I detta avsnitt redovisas principer och kriterier för riskvärdering från flera olika källor. Avsnittet är 
allmänt skrivet och i avsnitt 2.6 nedan redovisas de kriterier för riskvärdering som tillämpas i denna 
riskutredning. 

2.4.1 Allmänt 

Kriterier för riskvärdering kommer att användas för att avgöra om risknivån är acceptabel eller inte. 
Acceptanskriterierna uttrycks vanligen som sannolikheten för att en olycka med en given konsekvens 
skall inträffa. Risker kan delas in i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, acceptabla med 
restriktioner eller oacceptabla. Figur 3 nedan beskriver principen för riskvärdering [15]. 

 

Figur 3. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier. 

Om en risk anses vara acceptabel med restriktioner innebär det att man befinner sig i ett område som 
vanligtvis benämns ”ALARP”, vilket är en förkortning av ”As Low As Resonable Practicable”. Befinner 
sig risken för en olycka inom detta område bör riskerna reduceras så mycket som är möjligt utifrån 
samhällsekonomiska och praktiskt perspektiv. Konkret innebär det en kombination av olika 
säkerhetshöjande åtgärder som t.ex. separering (avstånd till transportleden), differentierad 
bebyggelse, hastighetsbegränsning och utformning av spårområde. I Figur 4 visas hur ALARP-zonen 
kan definieras med kvantitativa mått.  
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Figur 4. Illustration av ALARP-zonen för riskmåttet ”samhällsrisk” med exempel på riskvärderingskriterier från 
Davidsson m.fl. [15]. 

2.4.2 Räddningsverkets (MBS:s) fyra principer för riskvärdering 

För risker förknippade med människors hälsa och säkerhet bedöms risknivåerna övergripande utifrån 
de fyra principer som anges av Räddningsverket, nuvarande MSB [2]:  

 Rimlighetsprincipen - Risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan elimineras 
eller reduceras ska alltid åtgärdas (oavsett risknivå). 

 Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nytta i 
form av exempelvis produkter och tjänster som verksamheten medför. 

 Fördelningsprincipen - Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara skäligt 
fördelade inom samhället. 

 Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av 
händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

Proportionalitets- och fördelningsprincipen och principen om undvikande av katastrofer uppfylls vid 
värdering med de kvantitativa värderingskriterierna för individ- och samhällsrisk. Rimlighetsprincipen 
kan uppfyllas genom exempelvis så kallad kostnad-nytta-analys [2]. 

2.4.3 Risker för tredje man 

När riskvärdering och kriterier för risktolerans diskuteras ska graden av frivillighet att utsätta sig för 
den aktuella risken tas med, och därför skiljer man på personer som har anknytning till den aktuella 
riskkällan, och personer ur allmänheten, så kallat ”tredje man”. Denna uppdelning grundar sig i 
fördelningsprincipen som menar att enskilda grupper inte ska utsättas för oproportionerligt stora 
risker i förhållande till den nytta som den riskfyllda verksamheten genererar för dem (se avsnittet 
ovan). Tredje man är alltså för verksamheten utomstående individer som inte är direkt inblandade i 
verksamhetens riskbild men som ändå kan löpa risk att skadas vid en olycka. Till tredje man i 
förhållande till luftfart räknas exempelvis de personer som befinner sig på marken, men inte de som 
befinner sig i flygplanet. När det gäller transport av farligt gods eller andra risker i den fysiska 
planeringen räknas exempelvis boende, personer som befinner sig på offentliga platser eller i affärer 
som tredje man. Risknivåtoleransen för tredje man bör vara mycket låg, eftersom dessa personer 
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endast har liten eller ingen nytta av att verksamheten bedrivs. För att risknivån ska anses tolerabel för 
tredje man kan säkerhetshöjande åtgärder bli nödvändiga, och markanvändning kan behöva regleras 
genom att planera för exploatering avsedd för låg persontäthet.  

2.4.4 DNV:s föreslagna kriterier 

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas 
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas 
(DNV) förslag på riskkriterier gällande individ- och samhällsrisk [15]. 

För individrisk föreslog DNV följande kriterier: 

 Övre gräns för område där risker, under vissa förutsättningar, kan accepteras:  
10-5 per år 

 Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga: 10-7 per år 

För samhällsrisk föreslog DNV följande kriterier: 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: F=10-4 per år för 
N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 

 Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga: F=10-6 per år för N=1 med 
lutning på F/N-kurva: -1 

Samhällsrisken avser 1 km2 med den tillkommande bebyggelsen placerad i mittpunkt och beräknas 
med frekvenser för 1 km transportled. 

2.5 Kriterier för värdering av risk och acceptans av risknivåer för 
planområdet  

I vägledningarna från Stockholms läns landsting finns inga tydliga riktlinjer för vilka individrisknivåer 
som ska vara relaterade till respektive verksamhet. I denna riskutredning används därför de kriterier 
som föreslagits av DNV, med utgångspunkt från zonindelningen i Figur 2: 

 För markanvändning som rekommenderas i röd zon kan individrisknivån överstiga 10-5 per år. 

 För markanvändning som rekommenderas i gul zon ska individrisknivån ligga i intervallet 10-5 -10-7 
per år.  

 För markanvändning som rekommenderas i grön zon ska individrisknivån understiga 10-7 per år. 

Oavsett bebyggelsetyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området understiga 10-5 per 
år för N = 1 och 10-7 per år för N = 100. ALARP-området definieras lika det som anges av DNV (se 
avsnitt 2.4.4) 
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3 Förutsättningar 

3.1 Planområdet 

3.1.1 Kommunala planer 

Området där Arlanda stads sjätte stadsdel planeras omfattas av Sigtuna kommuns översiktsplan från 
2014 (ÖP 2014), som sträcker sig fram till år 2030 [16]. En översiktsplan upphäver normalt tidigare 
översiktsplaner, dock är den fördjupade översiktsplan (FÖP 2006 av ÖP 2002) över Arlandaområdet 
(Arlanda flygplats och Arlanda stad) fortfarande gällande [17]. 

Visionen i FÖP 2006 för Arlanda stad kan sammanfattas med att området ska bli en pulserande 
internationell marknads- och mötesplats och bli en av de mest ansedda företagsparkerna i norra 
Europa. FÖP 2006 nämner dock endast Fjärde stadsdelens utveckling inom Arlanda stad. 

Detaljplanen för femte stadsdelen i Arlanda stad vann laga kraft 2018-01-16 [18]. Någon detaljplan för 
sjätte stadsdelen har ännu inte vunnit laga kraft [19]. 

3.1.2 Geografisk placering 

Arlanda stad är beläget utanför Märsta, norr om Stockholm och söder om Uppsala och har till idag 
utvecklats fram till femte stadsdelen. Nu planeras för sjätte stadsdelen, som ska ligga närmre 
Stockholm Arlanda Airport än de tidigare stadsdelarna, och planområdets yttersta kant kommer vara 
belägen ca 1 km från flygplatsens närmsta landningsbana. I figur 5 nedan visas planområdets 
placering.  

 

Figur 5. Ungefärlig placering av Arlanda stad sjätte stadsdelen markerad i gult. 

Planområdet är ca 1 km långt och sträcker sig längs med väg E4.65. Dess area är ca 40 hektar. 
Planområdet angränsar till området för femte stadsdelen längs hela södra kanten.  

Sjätte stadsdelen 
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3.1.3 Planerad bebyggelse 

Planerad bebyggelse innefattar nya kontor, hotell, verksamheter och ytor/anläggningar för 
idrottsändamål. Inga bostäder planeras uppföras i området. I figur 6 nedan visas en strukturskiss över 
den planerade bebyggelsen inom planområdet 

 

Figur 6. Strukturskiss under arbete, daterad 2018-04.18 av Urban Minds. Ett skyddsavstånd från vägen på ca 35 
meter (varierande mellan 32 och 40 m) samt ett skyddsavstånd från Arlandabanan på ca 30 meter finns med i 
skissen. Källa: Urban Minds [20]. 
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3.2 Befolkning 

Eftersom inga bostäder planeras uppföras inom planområdet så kommer antal personer inom sjätte 
stadsdelen variera kraftigt över dygnet. På dagarna antas många personer arbeta och besöka 
stadsdelen, men på natten kommer relativt få befinna sig i området. Eftersom det planeras för hotell 
kommer dock personer att övernatta inom planområdets gränser. 

Även i närbelägna områden förväntas en stor del av de personer som uppehåller sig vara arbetande 
eller besökare. På Arlanda flygplats är 17 500 personer anställda (2016) och flygplatsen har mer än 24 
miljoner passagerare per år.  

Sigtuna kommuns totala area är 352 kvadratkilometer. Om man räknar bort den areal som utgörs av 
vatten, strand, skog och jordbruksmark blir beboelig area 15,6 kvadratkilometer. Aktuell5 folkmängd är 
47 146 personer, vilket ger en genomsnittlig befolkningstäthet på ca 3000 invånare per 
kvadratkilometer beboelig mark. Mellan 2002 och 2016 ökade befolkningen i snitt med 1,9 % per år 
[21]. Givet att denna befolkningsutveckling håller i sig blir befolkningstätheten i kommunen vid 
horisontåret 2040 istället ca 4 600 personer/kvkm. Eftersom siffrorna gäller bebyggda områden anses 
denna befolkningstäthet vara representativ för sjätte stadsdelen inom Arlanda stad.  

 

Figur 7. Befolkningsutveckling i Sigtuna kommun. Siffrorna spänner från 36 771 år 2002 till (prognostiserade) 72 686 
år 2040. Observera att siffrorna från 2018 och framåt är en prognos som bygger på den genomsnittliga tillväxten av 
1,9 % per år. Statistik år 2002 – 2016 är inhämtat från Sigtuna kommun [21]. 

3.3 Omgivning 

3.3.1 Omgivningsbeskrivning 

Arlanda stad ligger i nära anslutning till Stockholm Arlanda Airport. Arlanda stad planeras bestå av 
flera stadsdelar, varav sjätte stadsdelen är den av stadsdelarna som ligger närmast flygplatsen.  

                                                           

5 Senaste uppgiften är från 31 december 2017. 
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3.3.1.1 Arlanda stad, femte stadsdelen 

Av de tidigare planerade stadsdelarna i Arlanda stad är femte stadsdelen den som ligger närmast både 
flygplatsen och planområdet. Tidigare riskutredningar, miljökonsekvensbeskrivningar och planprogram 
för femte stadsdelen har därför viss relevans för aktuellt detaljplanearbete. 

Riskutredningen för femte stadsdelen inom Arlanda stad, som gjordes av Briab 2009 [22], kom fram till 
att det största riskbidraget för området utgörs av flygtrafiken, följt av transport på väg av giftig eller 
brandfarlig gas. Ett skyddsavstånd från vägen på 40 meter var en av de föreslagna åtgärderna för att 
minska risken till acceptabla nivåer. Riskanalysen gjordes för ett tillstånd om 372 100 flygrörelser per 
år, vilket nu minskat till 350 000 flygrörelser per år. Resultatet bedöms därför fortfarande vara giltigt. 

3.3.2 Trafiksituation 

3.3.2.1 Vägtrafik 

I figur 8 nedan har väg E4.65(1), E4.65(2) samt Väg 273 i planområdets närhet markerats ut. 

 

Figur 8. Vägkonfiguration omkring planområdet och flygplatsen. Källa: hitta.se (redigerad av Briab) 

Årsmedeldygnstrafiktal (ÅDT) presenteras nedan för vägarna. ÅDT för väg är antalet bilar som i 
medeltal passerar på vägen varje dag. ÅDT presenteras både med uppmätta data från Trafikverket 
[23] från år 2015, samt uppräknat till prognos för år 2040 med trafikuppräkningstal EVA för Stockholm 
[24], 1,63 för E-vägar och 1,65 för övriga vägar. Uppräkningsfaktorerna motsvarar en ökning på ca 2 % 
per år. 

E4 

E4.65 (2) 

E4.65 (1) 

Väg 273 
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Tabell 1. Årsmedeldygntrafikstal (antal fordon per dag i genomsnitt över året) för väg E4.65 som passerar 
planområdet, samt de två närmaste vägarna. Mätdata från Trafikverket [23]. 

Väg*1 ÅDT 2015 (mätt) ÅDT 2040 (uppräknat) 

E4.65 (1)  
Alla fordon Varav lastbilar** Alla fordon Varav lastbilar 

30 550 2 800 49 800 4 620 

E4.65 (2) 25 870 2 290 42 170 3 730 

Väg 273 9 220 760 15 200 1 250 

*1 E4.65(1) är vägen som går längs med planområdet innan cirkulationsplatsen, E4.65(2) är vägen som går från planområdet till 
Stockholm Arlanda Airport. Trafikavsnittets benämning på (1) och (2) på vägtrafikflödeskartan [23] är 11810114 respektive 
11810142. 
** Observera att kategorin lastbilar även inbegriper bland annat bussar  

 

Antalet lastbilar, vilket även inkluderar bussar för persontrafik, per dag som kör in och vänder vid 
Arlanda (väg E4.65(2)) kommer enligt prognos för år 2040 vara omkring 3 700 per dag. Huvuddelen av 
de övriga tunga fordon som passerar planområdet på väg E4.65(1) fortsätter sannolikt norrut på väg 
273.  

3.3.2.2 Järnvägstrafik 

Järnvägstrafiken i området är begränsad till Arlandabanan och utgörs enbart av persontrafik. Årlig 
trafik på sträckan förbi planområdet är ca 116 000 tåg, vilket motsvarar ca 360 tåg per dygn6.  

3.3.2.3 Flygtrafik 

Flygtrafiken över planområdet är kraftigt förhöjd i jämförelse med rikssnittet i och med närheten till 
Stockholm Arlanda Airport, som ligger ca 1 km från planområdet. Dessutom är planen i nästan alla fall 
i färd med att starta eller landa, vilket förutom att planen befinner sig betydligt närmare marken också 
innebär att sannolikheten för en olycka är betydligt högre. Omkring 70% av alla flygplansolyckor sker i 
direkt anslutning till start och landning [1].  

Stockholm Arlanda Airport  är Sveriges huvudflygplats. Den har innevarande miljötillstånd för 350 000 
flygplansrörelser per år [25].  

Flygplatsen har tre start- och landningsbanor, Bana 1, 2 och 3. Bana 1 och 3 är parallella med varandra, 
vinklade 10/190 grader från kompassriktning i nord-sydlig riktning, och Bana 2 är vinklad 80/260 
grader från kompassriktning, och sträcker sig i öst-västlig riktning. Bana 1 och 2 är från sent 50-tal 
medan Bana 3 invigdes 2003. Samtliga tre banor är 45 meter breda, och mellan 2 500 (Bana 2 och 3) 
och 3 300 (Bana 1) meter långa. Avståndet i öst-västlig riktning mellan Bana 1 och 3 är 2 300 meter, 
vilket gör att banorna kan användas samtidigt. [26] 

Del av planområdet i Arlanda stad sjätte stadsdelen ligger längs den förlängda linje som utgår från 
Bana 1, vilket är flygplatsens huvudbana.  

 

                                                           

6 Trafikverket använder s.k. årsmedelvardagsdygnstrafik för tågtrafik, vilket innebär att medeltrafiken räknas på 250 
dagar per år för godstrafik och 320 dagar per år för persontåg.  
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Figur 9. Karta över Stockholm Arlanda Airportoch planområdet, med förlängda linjer längs flygplatsens tre 
landningsbanor. Källa: hitta.se (redigerad av Briab). 

3.4 Transporter av farligt gods 

3.4.1 Rekommenderade transportleder för farligt gods på väg 

Nedan visas en kartbild över området med de vägar som är primära transportleder för farligt gods 
markerat i lila (fast streck) och sekundära transportleder för farligt gods i streckat lila. 
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Figur 10. Rekommenderade transportled för farligt gods (markerad i lila) och ungefärlig utsträckning av 
planområdet (markerat i gult). Källa: Länsstyrelsens WebbGIS [27], redigerad av Briab. 

Den rekommenderade transportleden för farligt gods som går intill planområdet (E4.65 (1)) delas upp i 
två vägar i höjd med planområdet. E4.65 (2) vänder vid Stockholm Arlanda Airport, och är alltså inte 
en genomfartsled. Den andra vägen, väg 273 fortsätter med genomfartstrafik åt nordost från Arlanda. 
Väg 273 är dock en mindre landsväg och huvuddelen av trafiken väntas åka runt via exempelvis väg E4. 

3.4.2 Farligt gods-transporter på väg E4.65 (1) 

Antalet transporter av farligt gods brukar ofta uppskattas som en andel på ca 3% av den tunga 
trafiken, baserat på ett genomsnitt av nationell statistik. Eftersom E4.65 (1) är relativt tungt trafikerad 
har en djupare analys av mängden transporter av farligt gods utförts, för att riskerna inte ska 
överskattas i allt för stor grad.  

Godstransporterna in till Arlanda medför gods som används inom flygplatsens verksamhet, eller 
skickas vidare med fraktflygplan. I princip alla kategorier av farligt gods kan transporteras på fraktflyg 
så länge det är korrekt inpackat7. På flygplatsen finns en drivmedelsstation för flygplatsens besökare, 
ett tankställe för de fordon som används inom flygplatsen av anställda med endast diesel samt en 
naturgastankplats8. Transport av dessa drivmedel till flygplatsen sker via lastbil. 

Eftersom farligt gods som skickas med flygplan måste vara väl förpackat så är det rimligt att anta att 
de även på vägen är förpackade som styckegods. Styckegods innebär att godset är paketerat i särskilda 

                                                           

7 Muntlig information från DGM Arlanda över telefon, 2018-08-01. 
8 Muntlig information från Arlandas brandavdelning (referens?) över telefon, 2018-08-01. 

E4.65 (1) 

E4 

Väg 273 

E4.65 (2) 
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förpackningar och i reglerade, ofta små mängder. Regelverket ställer bl.a. krav på hur förpackningar 
ska utformas för att skydda innehållet under transport och hantering. T.ex. ska en tappad förpackning 
inte börja läcka. Denna typ av gods kan skickas med vanliga budbilar skyltade med generisk farligt 
gods-markering.  

Styckegodshanteringen kan troligen inte ge upphov till olyckor som drabbar omgivningen då det krävs 
många samtidiga fel. Först krävs en olycka med stort våld för att orsaka en brand eller ett läckage. 
Läckagen sker i mindre omfattning då det farliga godset förvaras i små förpackningar. Oftast krävs det 
dessutom en extern brand som efter en viss tid sprider sig till lasten. Innan brandspridning har skett 
kan antingen föraren eller räddningstjänsten släcka branden. 

Gastransporter in mot Arlanda sker framförallt i form av biogas till fordonsgastankstationen, som 
används av såväl taxibilar som privatbilar. 2015 var leveranserna av gas på vägen in mot Arlanda i 
storleksordningen 6 normalkubikmeter (m3n) per dygn. Dessa transporteras i avlånga gasbehållare i 
kompositmaterial, som är gjorda för att klara högt tryck. Den känsliga delen av behållaren där läckage 
troligast uppstår är vid anslutningsventilen9.  

Under 2000-talet kom mycket flygbränsle via lastbil som körde den rekommenderade transportleden 
för farligt gods (E4.65). Vid denna tid passerade ca 60-65 stora lastbilar dagligen på E4.65 till Arlanda 
[17]. Sedan dess har dock en annan försörjningskedja för flygbränslet etablerats vilket helt har avlastat 
vägtransporten i detta avseende.  

Green Cargo levererar flygbränsle via tåg, som går från Gävle hamn till Bista utanför Arlanda, och 
därifrån går bränslet i pipeline in till depån inne på Arlanda10. Flygbränslet som används på Arlanda är 
fotogenbaserat vilket innebär att det har relativt hög flampunkt, och det klassificerar sig som en klass 
3-vätska. Förut användes även andra mer brandfarliga flygbränslen, men idag är allt flygbränsle av 
samma sort.  

Inget flygbränsle transporteras på väg E4.65. De transporter i ADR-klass 3 (brandfarliga vätskor) som 
passerar området är de som servar de befintliga bensinstationerna inom Arlandas verksamhetsområde 
samt de som ligger längs väg 273 norrut från aktuell vägsträcka. Dessa är i dagsläget totalt 4 st. 
Eftersom många personer passerar på flygplatsen och många därmed kan behöva tanka görs ett 
konservativt antagande att dessa drivmedelsstationer mottar 1 leverans per dag, vilket kan jämföras 
med en befintlig bensinstation av genomsnittlig storlek som tar emot 2-4 leveranser i veckan.  

Med bakgrund av ovan bedöms det vara osannolikt att mängderna av farligt gods som anländer till 
Arlanda via väg E4.65 motsvarar rikets snitt. Inte heller de transporter som passerar planområdet och 
fortsätter till väg 273 norrut förväntas transportera några större mängder farligt gods. Passerande 
farligt godstransporter antas inbördes ha samma relativa proportioner som snittet av respektive ADR-
klass i Sverige, och beräknas utifrån en dimensionerande mängd av 10 transporter av ADR-klass 3 per 
dygn. På detta vis är alla vanligt inräknade olycksscenarier som kan orsakas av farligt gods-transporter 
representerade, men i mängder som bedöms rimliga för aktuell vägsträcka. 

3.4.3 Olycksrisker med farligt gods 

De parametrar i vägarnas utformning som påverkar olyckskvot, samt aktuell olyckskvot, presenteras i 
tabell 2 nedan. Uppgifterna är hämtade från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta och NVDB (Nationell 
vägdatabas). Olyckskvoten är hämtad från Trafikverkets publikation Effektsamband för 
transportsystemet [28] utläst ur tabeller för vägar med motsvarande specifikationer. Befintlig 

                                                           

9 Muntlig information från Stockholms Gas över telefon, 2018-08-30 
10 Muntlig information från AFAB Arlandas flygbränslehantering AB över telefon, 2018-08-01. 



Arlanda stad – sjätte stadsdelen 
Riskutredning för detaljplan 
Version 1 
2018-08-30 

 

 
 
 

22 av 37 

olycksstatistik för respektive väg undersöktes också i STRADA, men antalet inträffade olyckor de 
senaste tio åren var för få för att ge ett tillförlitligt underlag. Olyckshistoriken på vägen tyder dock på 
att använda olyckskvoter ej är för låga, utan snarare kan anses vara konservativa antaganden.  

Tabell 2. Specifikationer och olyckskvot för den aktuella vägen. 

Väg Hastighetsgräns Antal fält Mötesfri Vägbredd Olyckskvot* 

E4.65 100 km/h 4 Ja 23 m 0,055 

* Olyckskvoten anges i enheten ”antal olyckor per miljon fordonskilometer”.  

3.4.4 Riskhanteringsavstånd för transport av farligt gods 

Riskhanteringsavståndet för transport av farligt gods från transportleden är 150 meter. Detta 
riskhanteringsområdes ungefärliga utsträckning visas i figur 11 nedan. Inom riskhanteringsområdet 
från väg E4.65 återfinns delar av planområdet.  

Arlandabanan passerar planområdet, se figur 11 nedan, men eftersom endast persontågstrafik 
förekommer är inget riskhanteringsavstånd med avseende på farligt gods aktuellt. Däremot krävs ett 
visst skyddsavstånd med avseende på urspårningsrisker (se avsnitt 4.2 – Mekanisk skada vid 
urspårning nedan).  

 

Figur 11. Riskhanteringsavstånd (ungefärligt utmarkerat) på 150 meter från väg E4.65 avseende risker från transport 
av farligt gods markerat i rött. Arlandabanan är markerad i blått. Källa: hitta.se (redigerad av Briab) 

  

E4 

E4.65 (1) 

Arlandabanan 

E4.65 (2) 
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4 Riskidentifiering och riskbeskrivning 

4.1 Riskkällor  

Riskkällor som identifierats i området är tre former av trafikolyckor 

• Tågolyckor på Arlandabanan 

• Olyckor på i samband med transport av farligt gods på väg E4.65 

• Flygolyckor till följd av lågtgående, startande och landande flygplan vid Stockholm Arlanda 
Airport. 

Riskkällorna och dess respektive olycksscenarior beskrivs närmare i avsnitten nedan. 

4.2 Tågolyckor på Arlandabanan 

4.2.1 Möjliga olyckor 

Eftersom inget farligt gods transporteras på sträckan är den enda betydande riskpåverkan från 
Arlandabanan på planområdet risker associerade med mekanisk skada vid urspårning. 

I samband med en urspårning finns en risk att urspårade vagnar orsakar mekanisk skada på 
intilliggande byggnader. Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för om-givningen. 
Huruvida personer i omgivningen skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter 
urspårning. Vanligen hamnar urspårade vagnar i omedelbar anslutning till spåret, men det är också 
möjligt att de når avstånd upp till 25–30 m från spåret, se Figur 12. 

 

Figur 12. Urspårningsolycka på järnväg. Bildkälla: Länsstyrelsen Stockholms län [30]. 

4.2.2 Val av olycksscenarier 

I och med Arlandabanans närhet till planområdet så är mekanisk skada vid avkörning det 
dimensionerande olycksscenariot från denna riskkälla. 
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4.3 Vägolyckor i samband med transporter av farligt gods 

4.3.1 Transportklasser (ADR/RID) 

Transport av farligt gods på land regleras i ADR12 för transport på väg och i RID13 för transport på 
järnväg. I ADR och RID delas farligt gods in i klasser beroende på vilka farliga egenskaper som ämnet 
har (se Figur 13 och Figur 14). 

 

Figur 13. Indelning av farligt gods i ADR/RID-klasser. 

  

                                                           

12 ADR är europeiska föreskrifter för transport av farligt gods på väg och i terräng. I Sverige används den nationella 

anpassningen ADR-S (MSBFS 2015:1). 
13 RID är europeiska föreskrifter för transport av farligt gods på järnväg. I Sverige används den nationella anpassningen 

RID-S (MSBFS 2015:2). 
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Figur 14. Indelning av farligt gods i ADR/RID-klasser. 

4.3.2 Möjliga olyckor 

Huvuddelen av olyckorna med farligt gods inblandat är i grunden trafikolyckor och åtgärder för att 
förbättra väg- och järnvägssäkerheten medverkar därför också till att minska risken för en olycka med 
farligt gods. Det finns andra händelser än trafikolyckor som kan ge ett utsläpp av farligt gods, t.ex. 
fordonsbränder och handhavandefel vid lastning, kan också ge upphov till olyckor med farligt gods. En 
brittisk studie visar att andelen sådana händelser är i storleksordningen 5 % och det antas därmed att 
dessa händelser inryms i de konservativa skattningar av olycksfrekvenserna som rapporten bygger på 
[31]. 

Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. Vid ett 
utsläpp kan olika typer av konsekvenser inträffa beroende på ämnets egenskaper. Principiellt kan en 
indelning ske i massexplosiva ämnen, giftiga kondenserade gaser, brandfarliga kondenserade gaser, 
giftiga vätskor, brandfarliga vätskor och frätande vätskor. Fyra olika typer av konsekvenser kan 
härledas; brand, explosion och utsläpp av giftiga och frätande kemikalier. 

Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor och transport. Skadeverkan är en blandning av 
strålnings- och tryckskador. Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. Vid 
utströmning kommer en del av vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen ger upphov 
till ett gasmoln som driver i väg med vinden. Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och 
bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort.  
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Brand och explosion kan uppstå sekundärt efter ett utsläpp av brandfarlig gas eller vätska. Antänds en 
vätskepöl uppstår en pölbrand och om en gas antänds direkt vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. 
Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE14 och BLEVE15. UVCE inträffar om ett 
gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE är ett resultat av att en pga. 
värmepåverkan kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en bristande tank 
och exploderar med stor kraft. En BLEVE är att beakta som en sekundär konsekvens av en farligt-
godsolycka då den kräver en kraftig uppvärmning till följd av en brand för att kunna inträffa. 

Ovanstående konsekvenser kan härledas till farligt gods i RID-klass 1, 2, 3, 6 och 8. Brandfarliga fasta 
ämnen i RID-klass 4, oxiderande ämnen och organiska peroxider i RID-klass 5, radioaktiva ämnen i RID-
klass 7 och övriga ämnens i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvenserna 
koncentreras till fordonets närhet. Det finns naturligtvis undantag, t ex kan oxiderande organiska 
peroxider (klass 5) som blandas med brandfarliga vätskor (klass 3) orsaka explosioner. Föroreningar i 
en tank med väteperoxid (klass 5) kan orsaka ett skenande sönderfall med en tanksprängning som 
följd. 

4.3.3 Val av olycksscenarier 

Vid transport av farligt gods utgör nedanstående olycksförlopp de dimensionerande 
olycksscenarierna: 

 Detonation av massexplosiva ämnen som ger tryckverkan och brännskador. 

 Utsläpp och antändning av kondenserad brännbar gas som kan ge upphov till BLEVE, 
gasmolnsexplosion, gasmolnsbrand och jetflamma, vilket leder till brännskador och i vissa fall även 
tryckpåverkan. 

 Utsläpp av kondenserad giftig gas som ger förgiftning vid inandning. 

 Utsläpp och antändning av brandfarliga vätskor vilka ger pölbrand med efterföljande brännskador. 

 Utsläpp av giftiga brandfarliga vätskor vilka ger förgiftning vid inandning när de driver iväg som 
gasmoln. 

 Detonation till följd av blandning av oxiderande ämne med brandfarlig vätska. 

 Utsläpp av giftiga vätskor som ger förgiftning vid inandning när de driver iväg som gasmoln. 

 Utsläpp av frätande vätskor, vilka ger frätskador vid hudkontakt.  

                                                           

14 UVCE = Unconfined Vapour Cloud Explosion. 
15 BLEVE = Boiling Liquid Expanding Vapour Cloud Explosion. 
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4.4 Flygolyckor 

Flyg räknas som ett av de säkraste transportsätten, med relativt låg olycksstatistik i jämförelse med 
exempelvis vägtrafik. Trots detta förekommer olyckor som även kan drabba tredje man, det vill säga 
personer på marken (se avsnitt 2.4.3 – Risker för tredje man ovan).  

Eftersom planområdet ligger i närheten av start- och landningsbanor är de olyckor som inträffar runt 
start och landning de som är relevanta. Ca 70% av alla flygplansolyckor sker i direkt anslutning till start 
och landning, trots att dessa stadier av flygresan endast utgör en liten del av den totala restiden. [1] 

Flygolyckor i samband med start och landning kan delas in i tre huvudsakliga kategorier, s.k. veer off-
olyckor (flygplanet kör av banan åt sidan), overrunolyckor (flygplanet kör av banan i banans riktning) 
samt over-/undershoot-olyckor (planet kraschar i marken vid landning eller kort efter start) [1]. Alla 
dessa tre olyckstyper kan ske vid både ut- och inflygning. Vid overrun-olyckor innebär det alltid att 
planet stannar efter landningsbanan, medan det i de andra två olyckstyperna är svårare att säga var 
planet till slut kommer att stanna.  

Fördelningen av flygolyckor koncentreras därmed runt flygplatsens landningsbanor och runt flygvägen. 
Olyckor som kan tänkas drabba Arlanda stad är endast sådana olyckor som sker före eller efter 
landningsbanan. De s.k. veer off-olyckorna kommer ej att drabba planområdet. 

4.4.1 Tidigare utförda riskanalyser för flygolyckor som drabbar tredje man 
för Stockholm Arlanda Airport 

En utredning av riskbilden från flygolyckor för tredje man i närheten av Stockholm Arlanda Airport 
genomfördes år 2003 av Nederländska NLR (National Aerospace Laboratory). I rapporten redovisas 
individriskkurvor för nivåerna 10-4, 10-5, 10-6  och 10-7. 

Större delen av planområdet ligger mellan individriskkonturerna för 10-6 och 10-7. En del i sydvästra 
hörnet av planområdet ligger dock innanför konturen för 10-6, d.v.s. individrisken där överstiger 10-6. 
Detta gäller för de sydliga delar som ligger i nära anslutning till inflygningslinjen och utflygningslinjen 
av flygplanen.  

Analysen genomfördes för 2003 och för då gällande 382 000 flygplansrörelser per år. Den visar också 
att veer off står för det större riskbidraget gällande samhällsrisk, med en skillnad på 1-3 tiopotenser. 
Dock är denna uträkning gjort för betydligt mindre befolkningsmängd. På grund av dessa skillnader 
baseras riskbedömningen främst på individrisken.   
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5 Riskbedömning 

5.1 Mekanisk skada vid olycka 

I det PM som innehöll inledande riskinventering och rekommendationer (uppfört av Briab, 2018) 
konstaterades det att avstånd från närmsta spårmitt till byggnader med stadigvarande vistelse ska 
generellt vara minst 25 meter. Trafikverket [32] anger även att ny bebyggelse generellt sett inte ska 
tillåtas inom 30 meter från järnvägen. Avståndet baseras på utrymme för räddningsinsatser om det 
skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen.  

Arlandabanan bedöms inte påverka planområdet förutsatt att riskavstånd (bebyggelsefritt avstånd 
mätt från närmsta spårkant) på 30 meter enligt Strukturskiss daterad 2018-04-18 [20] bibehålls.  

5.2 Transport av farligt gods 

5.2.1 Transport av farligt gods på väg E4.65  

5.2.1.1 Risknivåer längs med väg E4.65 

Beräkningar av risknivåer för olyckor med lastbilar som transporterar farligt gods redovisas i Bilaga F. 
Resultatet i form av beräknade risknivåer redovisas nedan. 

 

Figur 15. Individrisknivåer med avseende transport med farligt gods på väg E4.65 förbi planområdet. Individrisken 
understiger 10-6 på alla avstånd, samt 10-7 vid ett avstånd från närmsta vägkant på ca 25 meter. Grönt fält betecknar 
kriteriet för känslig bebyggelse, gult kriteriet för normalkänslig, orange kriteriet för mindre känslig och rött kriteriet 
för okänslig bebyggelse. 
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Figur 16. Samhällsrisknivå med avseende på transport av farligt gods på väg E4.65 förbi planområdet, för ett 
bebyggelsefritt avstånd på 10, 20, 30 och 40 meter. Befolkningstätheten är satt till 5000 individer / km2. 
Samhällsrisken understiger ALARP-området (gult) för ett bebyggelsefritt avstånd på 20 meter. 

Individrisken för området (se Figur 15 ovan) understiger risknivån 1 × 10-7 (grönt område), vilket är den 
nivå där risker kan kategoriseras som låga, på ett avstånd om ca 25 meter från närmsta vägkant. 
Risknivåerna överstiger inte heller 1 × 10-5 på något avstånd (rött område).  

Samhällsrisken (se Figur 16 ovan) understiger ALARP för ett bebyggelsefritt avstånd på 20 meter. Efter 
detta avstånd krävs därmed inga säkerhetshöjande åtgärder enligt ALARP-principen. 

Resultatet av beräkningarna av risknivåerna sammanfattas i Tabell 3  nedan. Avstånd till individrisk blir 
dimensionerande värde.  

Tabell 3. Redovisning av avstånd till viss individrisknivå samt erforderligt bebyggelsefritt avstånd avseende 
samhällsrisk för väg E4.65 

Vägsträcka Avstånd till viss individrisknivå (per år) 
Erforderligt bebyggelsefritt 
avstånd avseende samhällsrisk 

E4.65 
< 10-5 < 10-6 < 10-7 

20 m 
0 m 0 m 25 m 

5.3 Flygolyckor 

Risken för flygolyckor som drabbar tredje man och därmed de personer som kan vistas inom 
planområdet Sjätte stadsdelen inom Arlanda stad är påtaglig, eftersom flygplan passerar över 
flygområdet upp till 70% av dagarna, vilket motsvarar 255 dagar per år. Trots att flygplansolyckor i 
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regel är mycket ovanliga så är risken för störtande flygplan kraftigt förhöjd i området omkring 
flygplatsen, och framförallt i inflygnings- och utflygningslinjen från start- och landningsbana 1, där 
planområdet är placerat.  

En utredning av riskbilden från flygolyckor för tredje man i närheten av Stockholm-Arlanda flygplats 
genomfördes år 2003 av Nederländska NLR (National Aerospace Laboratory). Trots att detta är 15 år 
sedan anses denna riskutredning fortsatt vara gällande. Som förutsättning för denna utredning 
användes den då aktuella siffran på antal flygplansrörelser om 382 000, men med rådande 
miljötillstånd är det maximala antalet rörelser per år endast 350 000 st. Detta gör att den riskbild som 
kartlades 2003 kan räknas fortsatt gällande för situationen 2018 och även för ett visst antal år 
framöver. Antalet flygrörelser beräknas att öka fram till horisontåret 2040, men med åren även 
flygsäkerheten.  

Beräknade individrisknivåer från denna utredning presenteras i avsnitt 4.4.1 - Tidigare utförda 
riskanalyser för flygolyckor som drabbar tredje man för Stockholm-Arlanda flygplats ovan. I Figur 17 
nedan presenteras hur planområdet delas upp av dessa riskkurvor.  

 

Figur 17. Principskiss över det sydvästra hörnet, som är den del av planområdet som ligger innanför individrisknivån 
som överstiger 10-6. Vid byggnation ska detta område dock mätas från skalenligt ritningsunderlag och ej från denna 
skiss. Källa: Urban Minds [20], redigerad av Briab. 
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Den rödmarkerade delen nere i sydvästra hörnet är belägen innanför individriskkonturen för 10-6. I 
resterande område ligger individrisken mellan 10-7 – 10-6. Dessa områden benämns fortsättningsvis 
som ”Sydvästra hörnet” och ”resterande planområde” i denna rapport. Eftersom det inte finns någon 
ytterligare nyansering av individrisknivåerna från flygplansolyckor görs det förenklade antagandet att 
individrisknivån är 10-6 för det sydvästra hörnet av planområdet. För resterande planområdet används 
medelvärdet 5 x 10-6 , eftersom det ligger mellan de två individriskkonturerna för 10-6  respektive 10-7. 
Dessa individriskbidrag har sedan adderats till riskbidraget från transport av farligt gods på väg E4.65. 

5.3.1 Sammanlagd risknivå  

I Figur 18 och Figur 19 nedan har individrisken för flygplansolyckor och farligt gods-olyckor adderats 
för sydvästra hörnet och för resterande planområde. För jämförelse plottas även individriskbidraget 
från väg E4.65. Se figur 24 ovan för närmare beskrivning av utsträckningen av respektive område.  

 

Figur 18. Grafen visar individriskbidraget från väg E4.65 samt total individrisk som är summan av riskbidragen från 
vägen samt flygolyckor (1 × 10-6 (konstant). Grönt fält betecknar kriteriet för känslig bebyggelse, gult kriteriet för 
normalkänslig, orange kriteriet för mindre känslig och rött kriteriet för okänslig bebyggelse. 
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Figur 19. Grafen visar individriskbidraget från väg E4.65 samt total individrisk som är summan av riskbidragen från 
vägen samt flygolyckor (5 × 10-7 (konstant). Grönt fält betecknar kriteriet för känslig bebyggelse, gult kriteriet för 
normalkänslig, orange kriteriet för mindre känslig och rött kriteriet för okänslig bebyggelse. 

 

I Figur 20 nedan har samhällsrisken för flygplansolyckor och farligt gods-olyckor adderats för sydvästra 
hörnet av planområdet. För jämförelse plottas även samhällsrisken från väg E4.65 givet ett 
bebyggelsefritt avstånd på 50 meter från vägen, i enlighet med Strukturskiss daterad 2018-04-18 [20]. 
De siffror som använts för samhällsriskbidraget från flygolyckor är från NLR:s rapport och för området 
fjärde stadsdelen i Arlanda stad. Risknivåerna som används i denna rapport kan anses vara relevanta 
för planområdet eftersom de är geografiskt närbelägna samt ligger inom samma avstånd från in- och 
utflygningslinjen från Bana 1 på Arlanda, samt inom samma individrisk-kurva. Någon motsvarande 
siffra, som kan anses representativ för resterande planområdet, saknas. 
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Figur 20. Samhällsrisk 

Eftersom risken för flygplansolyckor finns för hela området kan den totala individrisknivån aldrig 
understiga 10-7 på någon del av planområdet, oavsett hur långt från vägen som byggnaderna och 
anläggningarna placeras. Det finns inga säkerhetshöjande åtgärder som kan avhjälpa de konsekvenser 
som förväntas föreligga i händelse av en flygplanskrasch i området.  

Med hänsyn till detta rekommenderas endast uppförande av den typ av bebyggelse som är tillåten 
inom röd eller gul zon och som medför en låg befolkningstäthet i det sydvästra hörnet av 
planområdet, exempelvis lågintensiv rekreation, småindustri med måttlig omgivningspåverkan, 
parkering eller lager. För resterande delar av planområdet kan verksamheter som normalt tillåts i gul 
eller grön zon placeras utan att det ger upphov till oacceptabla individrisknivåer. Känslig bebyggelse, 
exempelvis större sjukhus eller skolor, bör dock inte förläggas inom någon del av planområdet. 

Samhällsrisken överskrider ALARP-området för sydvästra hörnet och sannolikt även för resterande 
planområde. Dock anses risken inte vara högre i sjätte stadsdelen än vad den var under projektering 
av fjärde och femte stadsdelarna av Arlanda stad. 
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Slutsatser 
Etablering av en ny stadsdel inom Arlanda stad planeras i nära anslutning till Stockholm-Arlanda 
flygplats. Det nya planområdet planeras innefatta kontor, hotell, verksamheter samt 
ytor/anläggningar för idrottsändamål. För att denna exploatering ska kunna ske på ett säkert sätt har 
en kvantitativ riskbedömning med beräkningar av risknivåer genomförts.. En tidigare utförd 
riskinventering identifierade transporter av farligt gods på väg E4.65 och flygplansolyckor som 
riskkällor vilka behövde utredas utförligare. Denna utredning är därför avgränsad till att utreda dessa 
risker, samt risker med tågolyckor på Arlandabanan. 

Risknivåberäkningar har genomförts avseende närheten till väg E4.65 där transporter av farligt gods 
förekommer, och tidigare utförda beräkningar av risker för området som är associerade med 
flygolyckor har sammanställts samt summerats. Utredningen har visat att risknivåerna överstiger 10 -7 
för hela planområdet samt 10 -6 för delar av planområdet. För det sydvästra hörnet medger risknivån 
endast bebyggelse enligt röd eller gul zon som medför en låg befolkningstäthet. I resterande delar av 
planområdet är bebyggelse enligt gul eller grön zon möjlig. Känslig bebyggelse, exempelvis större 
sjukhus eller skolor, bör dock inte förläggas inom någon del av planområdet. 

Den rekommenderade markanvändningen med avseende på individrisk inom planområdet  
presenteras i Tabell 4 nedan:  

Tabell 4. Rekommenderad markanvändning i planområdet utifrån individrisken 

Placering Typ av bebyggelse Exempel på bebyggelse 

< 25 meter från väg 
och järnväg 

Bebyggelsefritt område 
Ingen bebyggelse eller anläggning som 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse får 
uppföras inom området.  

Sydvästra hörnet 
Bebyggelse enligt röd eller 
gul zon som medför en låg 
befolkningstäthet 

E – tekniska anläggningar 
J – industri  
P – parkering  

Övriga planområdet 

Bebyggelse enligt gul eller 
grön zon. Verksamheter som 
tillåts i gul zon bör placeras 
närmast väg E4.65 
 

B -bostäder 
C – centrum 
H – detaljhandel 
K – kontor 
Z – verksamheter  

 

Utöver detta har samhällsriskberäkningar genomförts avseende närheten till väg E4.65 där transporter 
av farligt gods förekommer samt summerats med tidigare genomförda samhällsriskberäkningar för 
flygplansolyckor. Dessa risknivåer hamnar över ALARP-nivån men i samma storleksordning som 
tidigare accepterats i Fjärde och Femte stadsdelen i Arlanda stad. Därmed anses det vara rimligt att 
uppföra bebyggelse av typen normalkänslig verksamhet inom planområdet, exkluderat det sydvästra 
hörnet, om motsvarande och/eller mer säkerhetshöjande åtgärder införs i Sjätte stadsdelen som det 
gjordes i de tidigare etablerade stadsdelarna. 

De åtgärder som rekommenderas är följande: 

• Ett bebyggelsefritt område på minst 30 meter från Arlandabanan 

• Ett bebyggelsefritt område på minst 30 meter från närmsta vägkant på väg E4.65. Det är 
möjligt att ytterligare reducera avståndet till 25 meter med byggnadstekniska åtgärder. 

• Ingen verksamhet som uppmuntrar till stadigvarande vistelse bör uppföras inom 25 meter från 
närmsta vägkant eller 30 meter från Arlandabanan.  
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• Det sydvästra hörnet av planområdet bör planeras så att låga exploateringstal nyttjas för att 
minimera befolkningstätheten inom området. Exploateringstalet bör ej överstiga 0,4. 
Kvarteret bör utgöra en resurs för exempelvis lågintensiv rekreation, småindustri med måttlig 
omgivningspåverkan, parkering eller lager. 

• Friskluftsintag ska placeras så att de sitter så högt upp som möjligt inom hela planområdet.  

• De byggnader som ligger närmast väg E4.65 ska ha utrymningsmöjligheter som vetter bort 
från vägen.  

  



Arlanda stad – sjätte stadsdelen 
Riskutredning för detaljplan 
Version 1 
2018-08-30 

 

 
 
 

36 av 37 

6 Referenser 
 

[1]  J. Weijts and M.P. Loog, ”Analys av risker för tredje man i närheten av Stockholm-Arlanda 
flygplats, del 2: Svensk version. NLR-CR-2003-042-PT-2,” Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium (NLR), Amsterdam, the Neatherlands, 2003. 

[2]  Räddningsverket, ”Värdering av risk,” Statens Räddningsverk, Karlstad, 1997. 

[3]  MSB, ”Riskhänsyn i fysisk planering,” 2009. [Online]. Available: 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsplanering/Riskhansyn-i-fysisk-planering/. 
[Använd 19 03 2018]. 

[4]  Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag,” Länsstyrelsen i 
Stockholms län, Stockholm, 2003. 

[5]  Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Riskanalyser i detaljplaneprocessen – vem, vad, när & hur?,” 
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm, 2003b. 

[6]  Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, ”Riskhantering i 
detaljplaneprocessen - riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods,” 2006. 

[7]  MSB, ”Transport av farligt gods,” 2016. [Online]. Available: 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/. 

[8]  Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med 
transporter av farligt gods samt bensinstationer,” Räddnings- och säkerhetsavdelningen, 
Stockholm, 2000. 

[9]  Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, ”Riskhantering i 
detaljplaneprocessen – Riskpolicy för markanvändinng intill transportleder för farligtgods,” 2006. 

[10]  Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods,” 2016. 

[11]  Länsstyrelsen i Skåne län, ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering 
intill väg och järnväg med transport av farligt gods,” 2007. 

[12]  Lunds kommun, ”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering intill 
rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods,” Byggnadsnämnden, Lunds kommun, 
2015. 

[13]  Helsingborgs kommun, ”PM till fördjupning av översiktsplan, FÖP H+, Risk och miljöstörningar i 
H+,” Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs kommun, Helsingborg, 2012. 

[14]  Hässleholms kommun, ”Hässleholms stad 2030,” i Framtidsbild och Markanvändning 2030, 
Hässlehom, Hässleholms kommun, 2015.  

[15]  G. Davidsson, M. Lindgren och L. Mett, ”Värdering av risk,” Räddningsverket, Karlstad, 1997. 

[16]  Sigtuna kommun, ”Översiktsplan 2014 Sigtuna kommun - Hållbarhet i en växande kommun,” 
Antagen av kommunfullmäktige 15 maj 2014, 2014. 



Arlanda stad – sjätte stadsdelen 
Riskutredning för detaljplan 
Version 1 
2018-08-30 

 

 
 
 

37 av 37 

[17]  Sigtuna kommun, ”FÖP Arlandaområdet - Arlanda flygplats Arlandastad - en fördjupning av 
översiktsplan 2002,” 2006. 

[18]  Sigtuna kommun, ”Detaljplan för Femte stadsdelen inom Arlandastad,” 25 05 2018. [Online]. 
Available: https://www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--
Trafik/Planering/Detaljplanering/Marsta2/Detaljplan-for-Femte-stadsdelen-inom-Arlandastad2/. 
[Använd 31 07 2018]. 

[19]  Sigtuna kommun, ”Lagakraftvunna detaljplaner,” [Online]. Available: 
https://www.sigtuna.se/sv/Bygga-bo--Trafik/Planering/Detaljplanering/Antagna-detaljplaner/. 
[Använd 31 07 2018]. 

[20]  Urban Minds, ”Strukturskiss - under arbete,” 2018. 

[21]  Sigtuna kommun, ”Befolkning,” [Online]. Available: https://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-
kommun/Kommunfakta/Statistik/Befolkning-1/. [Använd 31 07 2018]. 

[22]  Briab Brand & Riskingenjörerna AB, ”Fördjupad riskanalys - 5:e stadsdelen, Arlanda stad, kvarter 
F59 & F60, Sigtuna kommun,” Stockholm, 2009. 

[23]  Trafikverket, ”Vägtrafikflödeskartan version 1.4.0.1,” [Online]. Available: 
http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation. [Använd 04 07 2018]. 

[24]  Trafikverket, ”Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060,” Trafikverket, Borlänge, 2016. 

[25]  Waade, ”Antagandehandling - MKB för detaljplan, femte stadsdelen Arlandastad, Märsta, 
Sigtuna kommun,” 2017. 

[26]  Swedavia, ”Stockholm Arlanda Airport - för grannar,” [Online]. Available: 
https://www.swedavia.se/arlanda/grannar/#gref. [Använd 01 08 2018]. 

[27]  Länsstyrelsen, ”Länsstyrelsens WebbGIS, länskarta Stockholm län.,” [Online]. Available: 
http://ext-webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/. [Använd 02 07 2018]. 

[28]  Trafkverket, ”Bygg om eller bygg nytt - Kapitel 6 Trafiksäkerhet - Effektsamband för 
transportsystemet,” 2017. 

[29]  H. Alexandersson, ”Vindstatistik för Sverige 1961 - 2004,” SMHI Meteorologi, Norrköping, 2006. 

[30]  Länsstyrelsen Stockholms län, ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med 
transporter av farligt gods samt bensinstationer,” 2000. 

[31]  HMSO, ”Major hazard aspects of the transport of dangerous substances - report and appandice,” 
Advisory Committee on Dangerous Substaces, Health & Safety Comission, London, 1991. 

[32]  Trafikverket, ”Transportsystemet i samhällsplaneringen - Rapport 2016:148,” Trafikverket, 
Borlänge, 2016. 

[33]  F. Nystedt, ”Deaths in Residental Fires - an Analysis of Appropriate Fire Safety Measures,” 
Department of Fire Safety engineering, Lund University, Lund, 2003. 

 

 

 


