S AMMANFATTNING
Förslag till Vattenland med kontor i
Rosersberg, Sigtuna kommun, har med
sin närmiljö mycket omsorgsfullt och
noga utformats för att inte resultera i
risker som inte kan accepteras. Stora
nivåskillnader till Arlandabanan,
acceptabla avstånd mellan
trafikområden och den nya byggnaden,
skyddsbarriärer i form av stödmurar
och vägräcken, allt medverkar till
bedömningens slutsats. I detta PM
beskriver vi hur risker och
sårbarhetsfrågor har analyserats och
den slutsats vi har dragit, nämligen att
förslaget till detaljplan som möjliggör
uppförandet av en byggnad med
vattenland och kontor uppfyller de
säkerhetskrav som ställts.
Hans Lindberg
Arkitekt SAR/MSA, stadsarkitekt
emeritus.
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PM RISK OCH SÅRBARHET VATTENLAND I ROSERSBERG

FÖRUTSÄTTNINGAR
BESKRIVNING AV PROJEKTET, VATTENLAND OCH KONTOR VID ROSERSBERG, ÖSTER
NORRSUNDAVÄGEN
Byggnad
Den föreslagna byggnaden är ca 190 meter lång och ca 40 meter bred. Under hela byggnaden anläggs ett
parkeringsgarage med en bredd på 35 meter. Källargaraget sträcker sig ytterligare 42 meter mot norr men nu
enbart som garage under mark. Del av byggnaden som innehåller vattenlandet med vattenrutschbanor är en
hallbyggnad i en våning som har sin dominerande fönsterfasad i byggnadens kortsida mot norr. I den östra
fasaden, mot Arlandabanan och E 4 finns enbart utrymningsvägar.
Trafik
All angöringstrafik sker samordnat med den trafiklösning som utformats för hotellbyggnaden. Hotellet uppförs
med stöd av den gällande detaljplanen 276 laga kraft i december 2010. Vattenlandet med kontor har placerats i
linje med denna byggnad. För att angöra hotellbyggnaden anläggs två entrégator, en på vardera sidan om
hotellet, samt två nedfarter för dubbelriktad trafik till källargaraget. Detta är trafiklösningen som även används
för angöringstrafik till Vattenlandet med kontor.

Figur 2 Detalj från gällande detaljplan 276
som vann laga kraft i december 2010. Bilden
visar byggrätten för det hotell som projekteras för den
internationella hotellkedjan AC Hotels by Marriott,
med byggstart 2021

Figur 2 Förslag till detaljplan. Bilden visar att byggrätten för
vattenlandet följer den byggrätt, i avseende på läget utmed
Arlandabanan, som gäller för hotellet i den detaljplan som vann
laga kraft i december 2010.
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Utmed Vattenlandets långfasader i anslutning till fastighetsgränsen, anläggs 6 meter breda räddningsvägar.
Räddningsvägen avgränsas mot Arlandabanan och Norrsundavägen av motfyllda stödmurar. Räddningsvägarna
ansluts till den befintliga underhållsvägen i anslutning till planområdets norra gräns. Utöver för räddning och
underhålls sker inga fordonstransporter på dessa vägar.
.

Figur 3 Bild som visar hallbyggnaden med vattenlandet sedd från norr med räddningsvägar utmed Arlandabanan och Norrsundavägen.

Planområdets areal
Denna del av detaljplanenen som ligger öster om Norrsundavägen, har en areal på ca 25 350 kvm. Av denna
kommer ca 14 850 kvm1 att fortsatt, efter utbyggnad av besöksmålet vattenland, att utgöra natur med ängsytor,
trädvegetation, och fördröjningsdammar med översilningsytor. Utmed Harald Almgrens väg anordnas
korttidsparkering. Denna del av planområdet omfattar 6 650 kvm.

Figur 4 Bild som visar detaljplanens två delområden Till vänster korttidsparkering utmed Harald Almgrens väg och besöksmålet
vattenland med kontor, öster om Norrsundavägen och norr om det hotell som projekteras för byggstart 2021.
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Enligt Programskiss och illustration till förslaget till detaljplan
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BESKRIVNING AV PROJEKTET, PARKERING VID HARALD ALMGRENS VÄG
Parkering utformning
Denna del av planområdet ligger väster om Norrsundavägen, i anslutning till Harald Almgrens väg.
Parkeringen föreslås att anläggas med ett minimum av hårdgjorda ytor. Enbart körytorna, ca 2 080 kvm avses
bli hårdgjorda med t.ex. asfalt. Markbeläggningen på övriga ytor, de som används för korttidsparkering, ca
2 070 kvm ska anläggas så att regnvatten kan sila igenom markytan. Därutöver reserveras mark för att anlägga
gräsbevuxna planteringsytor med träd och buskar. Dessa gröna ytor omfattar ca 2 500 kvm vilka ska utformas
som svackdiken, för att få en dagvattenrenande funktion, till vilka parkeringsytor och körbanor ska luta.
Natur
Mellan planområdet och Rosersbergs villastad finns ett välutnyttjat närrekreationsområde med motionsspår.
Detta område berörs inte av förslaget till detaljplan.
Trafik
Denna västra del av planområdet angörs via Harald Almgrens väg. För att skapa ett magasin för fordon till
parkeringen har infarten från Harald Almgrens väg placerats ca 160 meter från rondellen vid Norrsundavägen.
Parkeringen möjliggör korttidsparkering för 10 bussar, 18 husbilar. Dessa fordon är för höga för att kunna
parkera i Vattenlandets källargarage. Bussar och husbilar angör parkeringen efter det att passagerare har
lämnats av vid Vattenlandets entrétorg. I korttidsparkeringen anläggs också ett begränsat antal p-platser, 60 st
för ”prioriterad” personal.
Planområdets areal
Den föreslagna korttidsparkeringen (P-område) omfattar 6 650 kvm inklusive översilningsytor, svackdiken och
trädplantering. Genom att minimera den hårdgjorda markbeläggningen till enbart körytorna får enbart 2 080
kvm hårdgjord markbeläggning.

Figur 5 De fyra bilderna visar: karta från planillustrationen, foto från gång och cykel-vägen utmed Harald Almgrens väg,
bild från 3D modellen med flygfoto och inlagd byggnad för Vattenland med kontor, samt slutligen ett foto från lågpunkten
i anslutning till den befintliga transformatorstationen. Bilden synliggör nivåskillnaden mellan Harald Almgrens väg och det
område som föreslås för parkering.
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PROCESSEN FÖR RISK OCH SÅRBARHETSBEDÖMNINGAR

Figur 6 Schema över riskhanteringsprocessen. ”Riskhantering och detaljplaneringsprocessen”, Länsstyrelsen i Stockholms län m.fl.

Riskhanteringsprocessen
I detaljplaneskedet kan risker identifieras och beskrivas med stöd av en riskanalys. Analysen ska visa hur
risken påverkar planområdet och vilka åtgärder som behövs för att minska risken. I detaljplanen kan
kommunen föreskriva en utformning av den byggda miljön som minskar skadorna vid en olycka. Om risker
och konsekvenser till följd av planerna för området är acceptabla är det inte nödvändigt att fortsätta
riskhanteringsprocessen. Det är dock viktigt att detta ställningstagande finns med i planhandlingarna.
Om en riskanalys bör tas fram beror på befintlig bebyggelse, riktlinjer hos kommunen och länsstyrelsen samt
typen av väg eller järnväg. Underlag och ställningstagande ska redovisas i planhandlingarna.

BEDÖMDA RISKER
Inom ramen för detta planarbete har vi identifierat följande tre risker kopplade till transporter:
1. Risker som kan härledas till väg 829, Norrsundavägen
2. Risker som kan härledas till Arlandabanan
3. Risker som kan härledas till väg E4, Uppsalavägen
1. Risker som kan härledas till väg 829 Norrsundavägen
Trafiken på Norrsundavägen har noga utretts i rapporten
Mesosimulering Slottsvägen, Rosersberg 2019-12-13. Syftet har i
den rapporten varit att beskriva trafiken före och efter att
Slottsvägen öppnas för trafik och ansluts till Norrsundavägen. I
rapporten analyseras därvid trafikutvecklingen i övriga
Rosersberg och särskilt den på Norrsundavägen.
Simuleringen har gjorts ner till korsningsnivå och för enskilda
körfält på dygnsnivå och enskilda maxtimmar.
Vi använder aktuell trafikdata från denna utredning.
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Figur 8 Trafik enligt mätning 2016 resp. (blå)
simulering (svart) med dagens situation med
Slottsvägen avstängd

Figur 8 B Trafik simulerade flöden, 1000-tal fordon per
vardagsdygn Prognos 2045 med Slottsvägen utbyggd
med planskildhet. (Norr om det område kartan visar.)

Trafikmängd: Dagens trafik på Norrsundavägen är 7 200 fordon / vardagsdygn. Då trafikintensiteten är mindre
på helger blir årsdygnstrafiken också lägre. Enligt den prognos som utförts fram till år 2045 antas att nuvarande
trafik ska skrivas upp till 8 300 f/mvd.
I prognosen fram till år 2045! Om Slottsvägen fortsatt är stängd för trafik, blir ökningen på Norrsundavägen
norr om cirkulationsplatsen Skansvägen/Norrsundavägen men även norr om cirkulationsplatsen Harald
Almgrens väg/Norrsundavägen, 1 500 fordon per vardagsdygn. Vårt planområde ligger 330 meter norr om
trafikplatsen Rosersberg.
När Slottsvägen byggs ut med planskild förbindelse över Ostkustbanan minskar trafiken med 3 400 f/mvd
enligt prognos år 2045. Vilket innebär att trafikbelastningen i cirkulationsplatsen Skansvägen/Norrsundavägen
trafikplatsen Rosersberg, blir ungefär som i nuläget då Slottsvägen är stängd.
Enligt utredningens slutsatser är framkomligheten tillfredsställande på Norrsundavägen. Cirkulationsplatsen vid
Rosersberg, söder om planområdet beskrivs som kapacitetsstark med två cirkulerande körfält och två körfält för
in och ut ur cirkulationen.
Vid riskbedömningen är det således rimligt att utgå från en trafikmängd på Norrsundavägen med 9 700 f/åmd
vilket är maxtrafik vid sämsta läge där Slottsvägen fortsatt är stängd år 2045.
Hastighet: Hastigheten på Norrsundavägen i anslutning till planområdet är begränsad till 60 km/h. Vid
cirkulationsplatsen vid Harald Almgrens väg/Norrsundavägen finns ett obevakat övergångsställe, med
vägmärken påbjuden gång- och cykelbana samt övergångsställe. Övergångsstället har en bred mittrefug och
tillgodoser i övrigt alla krav som ställs ur trafiksäkerhetssynpunkt. Utbyggnad av ett övergångsställe i
anslutning till en cirkulationsplats innebär att trafikanterna, utöver att de har väjningsplikt för gångtrafikanter,
också har väjningsplikt för fordon som är inne i cirkulationsplatsen. Fordonsförare ska också beakta
varsamhetsreglerna vilka kräver att fordonsföraren ska hålla betydligt lägre hastighet än den för vägens högsta
tillåtna när så påfordras. Sammanfattningsvis är hastigheten i anslutning till cirkulationsplatsen betydligt lägre
än skyltad hastighet 30 - 40 km/h.
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Norrsundavägen som transportväg: Norrsundavägen är inte upptagen i någon av de klassningar som
Trafikverket har gjort för att upplysa om vilka vägar som är av vikt för transport av farligt gods.
Säkerhetsanordningar: Utmed Norrsundavägen finns ett längre vägräcke, som monterats i syfte att höja
trafiksäkerheten genom att hindra fordon från att köra av vägen, in i farliga objekt. Räckets funktion kan också
vara att hindra fordon från att köra in i objekt som behöver skydd för påkörande fordon.

Figur 9 Två bilder som visar befintligt vägräcke utmed Norrsundavägen. Dess längd är ca 250 meter. Räckets längd och placering
motsvarar det som föreslås i förslaget till detaljplan till skydd för påkörning av ny byggnad, Vattenland med kontor.

Riskanalys Norrsundavägen
Antalet besökare i byggnaden: Föreslagen ny byggnad utmed Norrsundavägen föreslås att rymma besöksmålet
vattenland med kontor. Vattenlandet ska kunna rymma ca 2 000 samtida besökare, vid helger och
semesterperioder och då vid enstaka timmar under tiden då besöksmålet är öppet. Detta beräknas ske vid ett 70tal tillfällen under ett verksamhetsår. En besökare beräknas mot bakgrund av internationella jämförelser vistas i
vattenlandet 4-5 timmar. Då besöksmålet hålls öppet mellan klockan 10 och 21 kommer besökarna ”att bytas
ut” under dagen. Besöken i vattenlandet sker på tider som inte sammanfaller med rusningstrafik. Det över tid
vanligen förekommande antalet samtidiga besökare i Vattenlandet beräknas till 900 personer.
Vattenlandet är en hallbyggnad i ett våningsplan. Utrymning kan ske mot alla väderstreck och till särskilt
anordnade räddningsvägar. Utrymning kan ske mot naturpark i norr, mot räddningsväg i öster utmed
Arlandabanan, om olycka sker på Norrsundavägen och mot räddningsväg i väster utmed Norrsundavägen om
olycka sker på Arlandabanan. Den del som inrymmer kontor antas rymma ca 200 arbetsplatser under normal
kontorsarbetstid 9-17. Kontorsbyggnaden har två separata utrymningstrappor.
Byggnadens läge: Byggnaden ligger som närmast 13 meter från Norrsundavägens körbanekant. Byggnadens
södra del ligger ca 1 meter under körbanan och är avskild från vägen utav befintligt berg. Byggnadens norra del
ligger i nivå med Norrsundavägen. I alla sektioner ligger en 6 meter bred räddningsväg mellan byggnaden och
Norrsundavägen. Dubbla vägräcken föreslås utmed hela byggnaden, dels längs Norrsundavägen (som idag) och
dels utmed räddningsvägen. Det senare kombineras med fastighetens tillträdesskydd.

Figur 10 Sektion genom vattenlandet med Norrsundavägen till vänster och E4 Uppsalavägen till höger.
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Slutsats med bedömning Norrsundavägen: I detta skede av planprocessen redovisas en översiktlig
riskbedömning. I det fall en detaljerads riskbedömning skulle erfordras kan den utföras i ett senare skede av
planprocessen och i samband med de ytterligare utredningar som kan tillkomma inför granskningsskedet.
Intill ett vägområde får inte byggnader eller anläggningar uppföras som kan vara till olägenhet för vägens
bestånd, drift eller brukande. Generellt bebyggelsefritt område längs allmänna vägar är 12 meter. Väglagen
reglerar alltså i allmänna termer behovet av skydd för vägens anordningar och trafiksäkerheten.2 I förslaget till
detaljplan föreslås ingen byggrättighet inom det bebyggelsefria område som väglagen föreskriver.
I samband med upprättande av den angränsande detaljplanen 276 utfördes en detaljerad riskanalys3. I denna
redovisas bl.a. att Länsstyrelsens riktlinjer för vilka skyddsavstånd som bör tillämpas mellan bebyggelse och
vägar med transporter av farligt gods. Det uttalas att reglerna är tillämpliga för t.ex. E4 men att utmed
Norrsundavägen som har betydligt mindre trafik, färre transporter med farligt gods4 och lägre hastighet, bör
kortare skyddsavstånd kunna tillämpas.
I den tidigare redogörelsen har vi redogjort för fakta rörande dagens och framtida simulerad trafik på
Norrsundavägen. Vi kan notera att inget har förändrats i sak sedan PM riskbedömning för verksamheter vid
Rosersbergs trafikplats gjordes.
I ett referensprojekt nytt besöksmål vid Liseberg i
Göteborg har en likvärdig byggnad placerats i direkt
anslutning till Mölndalsvägen som har en
trafikmängd på 9 700 f/åmd enligt mätning 2016. Ej
heller Mölndalsvägen är utpekad som transportled för
farligt gods. Placering av vattenpark och hotell intill
Mölndalsvägen har således inte blivit föremål för
överväganden i riskanalysen.
Några ytterligare överväganden rörande risk från
transport av farligt gods erfordras inte med hänsyn till
gällande anvisningar.
Figur 11 Illustration hämtad från referensobjekt Vattenpark vid
Liseberg i Göteborg.

Vi identifierar och kommenterar som risk, att
avåkning från väg kan förorsaka skador på byggnad:
Risken för att olycka ska inträffa bedöms som låg
med hänvisning till besöksmålet är ingen byggnad
där man stadigvarande vistas, trafikmängd5 och
hastighet (Relevanskriterie 2) är låg när vattenlandet
är öppet för besökare. Genom att anordna vägräcken
säkerställs ett skydd mot fordon som vid avåkning
skulle kunna skada byggnaden. Vägräcken ska finnas
utmed Norrsundavägen lika det befintliga vägräcket.
Dessa kompletteras med vägräcken och där så
bedöms lämpligt med en stödmur som anordnas i
anslutning till den nya fastighetsgränsen / den
föreslagna räddningsvägen utmed byggnadens
långfasad.

Figur 12 Befintligt vägräcke utmed Norrsundavägen i höjd med
föreslagen ny byggnad, vattenland med kontor

Väglagen SFS 1971:948. Infrastrukturrelaterade skyddsavstånd Den Goda Staden 2010
PM Säkerhet Detaljplan för verksamheter vid Rosersbergs trafikplats. Ramböll 2008-10-21.
4 Norrsundavägen är enligt Länsstyrelsens geodata RUFS 2050 inte en väg som rekommenderas för transport av farligt gods.
5 Vattenlandets öppettider sammanfaller inte med de timmar när högtrafik förmiddag infaller. Enligt PM Trafikutredning motsvarar dessa
två förmiddagstimmar 52% av ådt. Återstående trafik fördelas på resterande timmar. Översiktligt är det korrekt att säga att antalet fordon
per timma som passerar vattenlandet innan vattenlandet har öppnat är ca 2 800f/h och under tiden det är öppet varierar trafikintensiteten
mellan 180 och 355 fordon per timma.
2
3
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2. Risker som kan härledas till Arlandabanan
Trafiken på Arlandabanan: Arlandabanan är utbyggd som dubbelspårig järnväg. Banan ägs av staten genom
Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB). AIABs uppgift är att inneha och förvalta järnvägen från Rosersberg
via Arlanda flygplats till Odensala (Arlandabanan) samt upplåta den och vissa andra rättigheter som krävs för
driften av järnvägstrafik mellan Arlanda flygplats och Stockholm C till A-Train. Banan trafikeras av Arlanda
Express (X3 motorvagnar) som går 6 gånger/timma under högtrafik och var 15 minut övrig tid till 22:35.
Därefter var 30 minut.
SL kör även pendeltåg Stockholm – Uppsala via Arlanda och slutligen så kör också SJAB ett antal regionaloch fjärrtåg via Arlanda.
Godståg förekommer inte på denna bana utan dessa går på Ostkustbanan via Märsta. Arlandabanan är således
inte en av de järnvägar som utpekas som rekommenderad transportled för farligt gods.6
Järnvägens läge i förhållande till befintlig mark: Järnvägen är på den sträcka som gränsar till det aktuella
planområdet byggt i en bergs- och jordskärning. Banan ligger mellan 8 – 12 meter under befintlig mark på
angränsande fastighet Vallstanäs 2:344 (exploateringsfastigheten).

Figur 13 Foto som visar Arlandabanans läge i förhållande till befintlig mark i anslutning till järnvägsanläggningens teknikbod.

Riskanalys Arlandabanan, utförlig Risk har utretts av Structor. Se bilaga.
Antalet besökare i byggnaden: Föreslagen ny byggnad ska inrymma besöksmålet vattenland med kontor.
Vattenlandet planeras för att kunna rymma 2 000 samtidiga besökare vid helger och semesterperioder och då
vid enstaka timmar under den tid som besöksmålet är öppet. Detta antas inträffa vid ett 70-tal tillfällen under ett
verksamhetsår. En besökare beräknas mot bakgrund av internationella jämförelser vistas i vattenlandet 4-5
6

Arlandabanan är enligt Länsstyrelsens geodata RUFS 2050 inte en järnväg som rekommenderas för transport av farligt gods.
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timmar. Då besöksmålet hålls öppet mellan klockan 10 och 21 kommer besökarna ”att bytas ut” under dagen.
Besöken i vattenlandet sker i huvudsak på tider som inte sammanfaller med högtrafik på vägnätet. Sett över tid
beräknas antalet samtidiga besökare i vattenlandet vanligen uppgå till ca 900 personer.
Denna del av byggnaden är en hallbyggnad i ett våningsplan. Utrymning kan ske mot alla väderstreck och till
avskilda räddningsvägar. Utrymning kan således ske mot naturpark i norr, räddningsväg i öster mot
Arlandabanan och räddningsväg i väster mot Norrsundavägen.
Kontoret kan rymma ca 200 arbetsplatser under normal kontorsarbetstid 9-17. Kontorsbyggnaden har två
separata utrymningstrappor.
Byggnadens läge: Byggnaden ligger som närmast 24 meter från närmaste spårmitt (horisontalt avstånd).
Parallellt med byggnadens fasad anläggs en 6 meter bred räddningsväg. Föreslagen höjdsättning på Vattenland
med kontor är att golvnivån ska ligga på lägst +21,8 RH 2000. Räddningsvägen kommer då att ligga på lägst
+21,5 m och avskild i fastighetsgräns mot Arlandabanan med en motfylld stödmur.

Figur 14 Sektion genom terrängmodell med höjddata från lantmäteriet 5 m rutnät RH 2000, från vänster Norrsundavägen, vattenlandets
hallbyggnad, Arlandabanan och E4.

Figur 15 Illustration hämtad från 3D modellen. Terrängmodellen har
höjder från Lantmäteriets GSD-höjddata.

Slutsats med bedömning Arlandabanan: Structor, Riskbyrån har i PM RISK – Dp Vattenlandet Rosersberg
2020-04-03 utrett projektriskerna som primärt är kopplade till detaljplanens närhet till Arlandabanan, som utgör
riksintresse för kommunikation. Handlingen är en bilaga till planhandlingen. Här redovisas en sammanfattning
av den slutsats som dragits och som presenteras på sidan 17 i Structors PM.
De risker som har identifierats är:
. Risker kopplade till eventuellt intrång i riksintressets markanspråk eller påverkansområde, vilket omfattar
avsteg från riktlinje avseende skyddsavstånd.
. Risker för påverkan på Arlandabanan i samband med byggskedet.
Sammantaget bedöms samtliga undersökta projektrisker kunna lösas inom den fortsatta detaljplaneprocessen,
bland annat i samband med kommande samråd, samt i projekterings- och byggskedena. Med möjliga
riskreducerande åtgärder bedöms inga projektrisker vara av sådan karaktär att de behöver påverka planens
genomförbarhet.
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3. Risker som kan härledas till Uppsalavägen, väg E4
Trafiken på E4: Trafiken på väg E4 uppgår till ca 74 000 fordon per vardagsdygn7 och har beräknats öka till år
2045 till 104 000 fordon per vardagsdygn. Andelen tung trafik på körfältet närmast planområdet (de som ska
lämna E4 till Rosersbergs trafikplats uppgår till 201-400 f/ådt. Övrig tung trafik på E4 är 801-1 200f/ådt vilket
kan antas motsvara ca 4% av totaltrafiken.
Hastighet: Hastigheten på E4 är begränsad till 110km/h. Körfältet för fordon som lämnar E4 till Rosersbergs
trafikplats är 70 km/h.
E4 Uppsalavägen som transportväg: E4 är rekommenderad väg för transport av farligt gods enligt
Länsstyrelsens geodata RUFS 2050.
Riskanalys väg E4 Uppsalavägen
Antalet besökare i ny byggnad: Föreslagen ny byggnad föreslås att rymma verksamheten Vattenland med
kontor. Vattenlandet ska vid helger och semesterperioder och då vid enstaka timmar under tiden besöksmålet är
öppet, kunna rymma ca 2 000 samtida besökare vilket inträffar enbart vid sällan förekommande timmar under
ett verksamhetsår. En besökare beräknas mot bakgrund av internationella jämförelser vistas i vattenlandet 4-5
timmar. Då besöksmålet hålls öppet mellan klockan 10 och 21 kommer besökarna ”att bytas ut” under dagen.
Besöken i Vattenlandet sker således i huvudsak på tider som inte sammanfaller med rusningstrafik p.g.a.
arbetspendling mm. Det över tid vanligen förekommande antalet samtidiga besökare i Vattenlandet beräknas
till 900 personer.
Denna del av byggnaden är en hallbyggnad i ett våningsplan. Utrymning kan ske mot alla väderstreck och till
avskilda räddningsvägar. Utrymning kan således ske mot naturpark i norr, räddningsväg i öster mot
Arlandabanan, om olycka sker på Norrsundavägen och räddningsväg i väster mot Norrsundavägen om olycka
sker på Arlandabanan.
Kontoret kan rymma ca 200 arbetsplatser under normal kontorsarbetstid 9-17. Kontorsbyggnaden har två
separata utrymningstrappor.
Byggnadens läge: Byggnaden ligger som närmast 90 meter från närmaste körbanekant på väg E4. Parallellt
med Vattenlandets fasad anläggs en 6 meter bred räddningsväg. Föreslagen höjdsättning på Vattenland med
kontor är att golvnivån ska ligga på lägst +21,8 RH 2000. Närmast Arlandabanan anläggs en räddningsväg med
motfylld stödmur i betong. Detta innebär att byggnadens golvnivå ligger ca 6 meter över E4. Mellan föreslagen
byggnad och E4 finns två sänkor där Arlandabanan är den sänka som ligger närmast.

Figur 16 Sektion från Norrsundavägen till E4 till höger i bild.
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Enligt Mesosimulering Slottsvägen, Rosersberg. M4Traffic 2019-12-13
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Slutsats med bedömning E4: Den risk som kan uppkomma är olyckor på väg E4 vid transport av farligt gods.
Enligt den riskbedömning som gjordes vid planläggning av verksamhetsområde vid Rosersbergs trafikplats
redovisades Länsstyrelsen i Stockholms län riktlinjer för Riskhänsyn vid ny bebyggelse invid vägar och
järnvägar med transporter av farligt gods. I dessa riktlinjer vilka följdes i detaljplan 276 rekommenderas ett
byggnadsfritt avstånd på 75 meter från vägkant till personintensiv verksamhet.
I det nu aktuella förslaget till detaljplan för att möjliggöra utbyggnaden av Vattenland med kontor är avståndet
90 meter vilket uppfyller den ovan nämnda rekommendationen.
Enligt idag kända fakta gäller bl.a. följande:
. Gasmolnsbränder har ett effektområde på ca 93 meter. Föreslagen byggnad tillgodoser detta säkerhetsområde
. Giftiga och brandfarliga gaser är tunga gaser som vid utsläpp håller sig nära markytan. En nivåskillnad på ca
58 meters höjd innebär att dessa gaser inte bedöms kunna nå byggnaden.

Den föreslagna byggnaden, besöksmålet vattenland har ett betydande antal besökare. Byggnaden föreslås att i
huvudsak vara fönsterlös i den fasad som vänder sig mot E4 och Arlandabanan. Vattenlandets fasad mot öster
kommer att utföras tät, i brandklass REI 90. All ventilation kommer att placeras högt och vänd bort från E4 och
järnvägen. Ventilationen ska vara möjlig att enkelt stängas av. Utrymning kan ske trafiksäkert mot den
räddningsväg som anläggs på fastigheten parallellt med Norrsundavägen, bort från E4 och järnvägen om olycka
sker i dessa områden.

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS
Föreslagen etablering av besöksmålet vattenland med kontor enligt förslaget till detaljplan uppfyller de
säkerhetskrav som ställs. I detta PM redovisas även bygg- och anläggningstekniska lösningar som ska beaktas
vid fortsatt projektering då de är rimliga och reducerar bedömda risker så att konsekvenser kan anses tolerabla.
Detta PM har kompletterat med Structors PM Risk, upprättats för att i ett tidigt skede analysera kända risker
och bedöma om det föreligger behov av en mer detaljerad risk- och sårbarhetsutredning. Vår bedömning är att
Structor PM Risk- dp vattenland Rosersberg 2020-04-03 och detta PM tillgodoser behovet i detaljplanens
samrådsskede.

Stockholm 2020-04-04
Arkitektkontoret arkitekt SAR/MSA Hans Lindberg

Hans Lindberg
Arkitekt SAR/MSA
Stadsarkitekt emeritus
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Enligt CFD beräkningar som har utförts av Norconsult 2010.
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