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Sammanfattning
Värmdö kommun upprättar för närvarande en ny detaljplan för PFO Strömma S5 och S7,
Värmdö kommun. I och med planläggning kan exploatering av ett fåtal fastigheter, eller delar
av fastigheter bli aktuellt. En utbyggnad av handelsplatsen är också möjlig. Det finns ett antal
risker att fokusera på i processen:


Genom området löper väg 222 som är genomfartsled till hamn- och
drivmedelsverksamheter längre ut mot kustbandet. Väg 222 är klassad som en
sekundär transportled för farligt gods.
o

Olyckor med farligt gods transporter kan utgöra en risk för människor i
närheten. Dessa risker bör värderas kvantitativt, både för nuläget och ett
framtida scenario.

o

Flera fastigheter i PFO Strömma S7 ligger lägre än väg 222, vilket gör att det
finns risk att läckage från farligt gods kan förorena marken på dessa
fastigheter.

o

På en av fastigheterna ligger det en huvudledning för dricksvatten vilket gör
att det finns risk att läckage från farligt gods kan förorena marken kring
ledningen på denna fastighet och efterhand diffundera in i dricksvattnet.

o

Handelsområdet i PFO Strömma S7 har en riskabel utfart på väg 222.

o

Busshållplatserna på väg 222 är utformade på ett trafikriskabelt sätt.



Vid handelsplatsen invid kanalen i finns en sjömack som utgör en riskkälla för
människor i närheten.



Djurhållning på hästgård och betesmark utgör en risk för människors hälsa med
avseende på spridning av allergener.

Riskanalysen belyser och diskuterar följande:


Risker längs väg 222
o

Riskanalysen visar att väg 222 medför små risker på individ och samhällsnivå
för befintlig byggnation. Därför behövs inga riskreducerande åtgärder längs
väg 222. Vid eventuell nybyggnation rekommenderas ett avstånd till väg 222
på minst 25 meter enligt Stockholms läns riktlinjer. Länsstyrelsen i Stockholms
län har dock med stöd av väglagen beslutat om ett bebyggelsefritt avstånd på
30 meter från väg 222.

o

Vissa fastigheter längs med PFO Strömma S7 ligger lägre belägna än väg
222. Vid dessa fastigheter skulle ett tätt dike samt påkörningsskydd kunna
minska riskerna för miljöskador på fastigheterna vid olyckor med transport av
farligt gods. Diket ska utformas på ett sätt som eliminerar spridning av
eventuellt spill till recipienten.

o

Vid en olycka med läckage av bensin som följd bedöms risken för diffusion
genom huvudledning för dricksvatten på fastigheten Fågelbro 46:1 som låg.
Dålig vattenkvalitet och/eller lukt- och smakpåverkan på dricksvattnet till följd
av genomträngning av markföroreningar förutsätter normalt mycket låg
vattenomsättning vilket inte är fallet i en huvudledning. I det fall en olycka sker
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skulle föroreningen runt ledningen sannolikt hinnas med att saneras innan
genomträngning sker.





o

Busshållplatsen Västertorp upplevs som extra osäker på grund av att gående
hänvisas till en mycket smal vägren på en kurvig väg. Med utbyggd gång- och
cykelbana längs den södra sidan av väg 222 ökar trafiksäkerheten och
tillgänglighet för gående mellan busshållplatser och PFO Strömma S5 men för
planområde PFO Strömma S7 kommer trafiksäkerheten för gående och
cyklister vara fortsatt låg, vilket kan behöva utredas ytterligare. Ett alternativ
skulle kunna vara att anlägga trafiksäker passage vid busshållplatsen.

o

Infarten till handelsplatsen vid Strömma kanal öster om väg 222 har en för
liten svängradie för att vara trafiksäker, vilket kan behöva utredas ytterligare.
En fyrvägskorsning vid handelsplatsen skulle kunna lösa detta. Då väg 222
trafikeras av farligt gods transporter bedöms en sådan korsning vara
prioriterad då den minskar risken för olyckor med farligt gods. Den nuvarande
in- och utfarten leder både till ökad trafik på väg 222 samt blockering av
mötande trafik.

Risker vid sjömacken
o

När det gäller samhällsrisker vid den befintliga handelsplatsen vid sjömacken
visar analysen att det, främst på fastigheterna Lillströmsudd 1:18 och
Lillströmsudd 1:62, kan behövas åtgärder för att minska risken. En
riskreducerande åtgärd kan vara att sänka hastigheten på väg 222 förbi
handelsområdet till 30 km/h. En annan åtgärd skulle kunna vara plantering av
två trädrader mellan väg 222 och restaurangverksamhet. Trädkronorna bör
vara 5 meter i diameter och träden bör nå 1–2 meter över körbanans höjd.

o

En utbyggnad av handelsplatsen på fastigheterna Lillströmsudd 1:18 och
Lillströmsudd 1:62 vid sjömacken är inte lämplig. När det gäller Lillströmsudd
1:61 kan ur risksynpunkt däremot stora delar av fastigheten bebyggas. En
eventuell utbyggnation av handelsplatsen skulle ur risksynpunkt även kunna
ske på fastigheten Strömma 2:5 öster om väg 222.

Risker med hästgård och betesmark
o

Riskerna med spridning av hästallergen inom PFO Strömma S5 bedöms som
små, om inga byggnader för bostadsändamål byggs närmare stallet än de
som redan är befintliga.

o

När det gäller betesmarken inom PFO Strömma S5, där det går får och
nötkreatur, bedöms 20 meters avstånd från beteshage till bostadshus vid
nybyggnation vara rimligt med tanke på topografi, typ av miljö, vindriktning,
liknande fall och forskning på spridning av allergener.
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1 Inledning
Geosigma har fått i uppdrag av Värmdö kommun att göra en riskanalys i samband med
detaljplanearbetet med PFO S5 och S7 i Strömma, Värmdö kommun. Områdena ska
planläggas inför etablering av kommunalt VA. I och med planläggning kan exploatering av ett
fåtal fastigheter, eller delar av fastigheter bli aktuellt. Det kan också bli aktuellt med en
förtätning av handelsplatsen vid bron vid väg 222. I Strömma genomförs alltså ett nytt
detaljplanearbete för befintlig bebyggelse. Nybyggnadskrav ska ställas vid nybyggnation eller
åtgärder som anses vara så stora att de ska omfattas av nybyggnadskrav.

1.1 Identifierade risker
Det finns ett antal risker att fokusera på i processen:


Genom området löper väg 222 som är genomfartsled till hamn- och
drivmedelsverksamheter längre ut mot kustbandet. Väg 222 är klassad som en
sekundär transportled för farligt gods.
o

Olyckor med farligt gods transporter kan utgöra en risk för människor i
närheten. Dessa risker bör värderas kvantitativt, både för nuläget och ett
framtida scenario.

o

Flera fastigheter i PFO Strömma S7 ligger lägre än väg 222, vilket gör att det
finns risk att läckage från farligt gods kan förorena marken på dessa
fastigheter.

o

På en av fastigheterna ligger det en huvudledning för dricksvatten vilket gör
att det finns risk att läckage från farligt gods kan förorena marken kring
ledningen på denna fastighet och efterhand diffundera in i dricksvattnet.

o

Handelsområdet i PFO Strömma S7 har en riskabel utfart på väg 222.

o

Busshållplatserna på väg 222 är utformade på ett trafikriskabelt sätt.



Vid handelsplatsen invid kanalen i finns en sjömack som utgör en riskkälla för
människor i närheten.



Djurhållning på hästgård och betesmark utgör en risk för människors hälsa med
avseende på spridning av allergener.

1.2 Syfte och mål
Syftet med riskanalysen är att beakta riskhanteringsprocessen vid den planerade
markanvändningen. Riskbedömningen upprättas som ett underlag till Värmdö kommun för
fattande av beslut om lämpligheten med planerad markanvändning, med avseende på närhet
till farligt gods led, drivmedelsverksamhet och djurhållning.
Målet med riskanalysen är att för olyckor med farligt gods kvantitativt beräkna risknivåer på
individ- och samhällsnivå vid befintlig bebyggelse och vid uppförande av nybyggnation i
planområdet. Risk på individnivå innebär att en platsspecifik risk vid ett visst avstånd från en
riskkälla räknas fram. Risk på samhällsnivå innebär att hänsyn tas till hur många personer
som påverkas av en viss olyckshändelse.
Riskanalysen ska även översiktligt beröra andra risker som identifierats inom planområdet.
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Slutligen ska förslag ges på åtgärder för att minska eventuella erhållna risker.

1.3 Avgränsningar
De risker som behandlats är plötsligt inträffade olyckor med farligt gods med livshotande
konsekvenser för tredje man och översiktligt skador på miljö, hälsorisker med närhet till
djurhållning och risker som orsakar störning av samhällsfunktioner. Buller och långvarig
exponering av exempelvis avgaser behandlas inte.
Vid eventuell förändring av förutsättningar behöver riskanalysen uppdateras.

1.4 Styrande dokument
Det finns idag styrande dokument i form av lagar, förordningar mm som skall beaktas i
samband med framtagande av riskanalyser för farligt gods.
I Plan- och Bygglagen (2010:900) anges följande i 2 kap 5 §:
5 § 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
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation
samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion. Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion
kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen
och energihushållningen.
Miljöbalken (1998:808) anger att risker för människors hälsa och säkerhet ska beaktas (1 kap

1 § miljöbalken).

1.5 Rekommendationer skyddsavstånd
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands läns policy om Riskhantering i
detaljplaneprocessen (2006) anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid
markanvändning inom 150 meter från en transportled för farligt gods. Figur 1, nedan, är
tagen från denna policy och illustrerar lämplig markanvändning i anslutning till transportleder
för farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet
är avgörande för markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan
därmed tillhöra olika zoner.
Länsstyrelsen i Stockholms län har nyligen publicerat nya riktlinjer för planläggning intill
vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods (2016). I dessa anges att intill primära
transportleder för farligt gods ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25
meter. Intill sekundära transportleder anges att det ofta behöver finnas ett bebyggelsefritt
skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägen och bostäder eller handel. I en del fall
kommer det vara möjligt att bygga närmare än 25 meter, även om det sannolikt inte blir
aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15–20 meter. Detta gäller i de fall där det går få
transporter och/eller där de olyckor som kan inträffa endast kan få allvarliga konsekvenser
inom ett kort avstånd.
Länsstyrelsen i Stockholms län har 2015-03-30 (2583-1088-2013) med stöd av § 47
väglagen (1971:948) beslutat om ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från väg 222. Detta
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beslut kan ha baserats på andra faktorer än endast riskbild. Det byggnadsfria avståndet
enligt § 47 gäller inte inom områden med detaljplan eller då det krävs bygglov.
När det gäller avstånd till bensinstationer rekommenderar Boverket ett skyddsavstånd på
100 meter, där 50 meter motiveras av riskhänsyn och det resterande skyddsavståndet beror
på buller, lukt, ljusstörningar och luftföroreningar (1995). Räddningsverket föreskriver ett
skyddsavstånd på 25 meter från lossningsplats för bensintankfordon till
restaurangverksamhet och andra utrymmen där folk vanligen vistas (2008). Mellan pump och
bostad rekommenderas ett avstånd på 18 meter. Dessa råd gäller endast hanteringen av
fordonsbränsle på bensinstationen. Verksamheter där oskyddade personer uppehåller sig
bör ligga på ett större avstånd ett större avstånd än 25 meter från bensinstationen.

Figur 1. Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd (från Länsstyrelserna i Skåne Län,
Stockholm län och Västra Götalands län, 2006).

Även avstånd till djurhållning i form av hästgård och hage styrs av Plan- och Bygglagen
(2010:900) 2 kap 5 §. I Boverkets vägledning för planering för och invid djurhållning anges
inga fasta avstånd från bostäder till djurhållning utan platsspecifik bedömning
rekommenderas (2011). I denna rapport anges även baserat på forskning att relativt låga
halter av hästallergen som klassas som ett starkt allergen sprids inom en hästanläggnings
närområde, främst inom de närmaste 50–100 m, men spridningen är beroende av de lokala
förhållandena på platsen.

1.6 Underlag
Arbete med riskanalys baseras på följande underlag erhållet av Värmdö kommun:






Startmöte mellan Geosigma och Värmdö kommun. 2016-11-15
Beställning ”Riskanalys med tillägg för bedömning av effekt av ökad
permanentbosättning och eventuell utveckling av handelsplats”. Diarienummer
15KS/127. 2016-10-25
Uppföljningsmöte mellan Geosigma och Värmdö kommun. 2016-04-04
Trafikutredning Värmdö, Structor Mark Stockholm AB, 2017-03-24
Buller vid Strömma S5 och S7, Trivector, 2017-02-27
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2 Platsspecifika förutsättningar
2.1 Planområdena
2.1.1 Fysisk utformning
Planområdena PFO Strömma S5 och S7 är belägna i Värmdö kommun. PFO Strömma S5
avgränsas i norr av Strömma kanal, i öster av väg 222 och Gamla Fågelbrovägen, i söder av
fastigheterna söder om Hästhagsvägen och Norrviken. I väster avgränsas planområdet av
Tranaröfjärden (se Figur 2). PFO Strömma S7 angränsas i norr av Strömma kanal, i nordost
av Brevikssundet och i söder och väster av väg 222 (se Figur 2). Planområdena omfattas av
riksintresse för ett rörligt friluftsliv i enlighet med 4 kap. MB.

Figur 2. Översiktskarta över planområdenas lokalisering. Befintlig handelsplats är inringad i grönt,
sjömacken i rött, väg 222 markeras i svart och befintlig hästgård i lila. Lokalisering av en eventuell
utbyggnad av en handelsplats öster om väg 222 är inringad i blått. Fastighet med betesmark är markerad
med turkos färg (Malma 59:3). Fastigheter som ligger lägre än väg 222 är markerade i orange (Strömma
2:6, 4:2, 4:10, 4:11 och 4:1) och fastighet med dricksvattenledning är markerad med rosa (Fågelbro 46:1).

2.1.2 Geologi och geoteknik
Enligt SGU:s jordarts- och jorddjupskartor (2017) utgörs jordarterna i området närmast väg
222, sjömacken och hästgården av sandig morän med inslag av glacial lera och berg i
dagen. Jordlagrens mäktigheter bedöms till 1–3 meter längs väg 222 och 5–20 meter vid
sjömacken.
2.1.3 Hydrologi och grundvatten
Markytan i planområdena är kuperad med stora höjdskillnader. Längs med väg 222 och vid
sjömacken bedöms infiltration av eventuella spill ske relativt snabbt på grund av den sandiga
moränen. Vid de platser där det finns berg i dagen kommer spill att avgränsas till lågpunkter.
2.1.4 Persontäthet
PFO Strömma S5 består totalt av 117 fastigheter, av vilka 55 bebos permanent. I dagsläget
är 137 personer mantalsskrivna i området. Vid fullt permanentboende, och vid bibehållen
fastighetsindelning, bedöms ca 300 personer bo i området. Av de totalt 117 fastigheterna
ligger ca 30 fastigheter inom 150 m från väg 222, sjömacken eller transportväg för drivmedel
till sjömacken, vilket i genomsnitt motsvarar ca 75 personer vid fullt permanentboende.
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PFO Strömma S7 består totalt av 25 fastigheter, av vilka 11 bebos permanent. I dagsläget är
15 personer mantalsskrivna i området. Vid fullt permanentboende, och vid bibehållen
fastighetsindelning, bedöms ca 60 personer bo i området. Av dessa ligger i stort sett alla
fastigheter inom 150 m från väg 222, sjömacken eller transportväg för drivmedel till
sjömacken, vilket i genomsnitt motsvarar ca 60 personer vid fullt permanentboende.
Ytan är ca 2x2000x150m, d v s 600 000 m2, vilket ger en persontäthet på 0,0002
personer/m2. Mycket grovt uppskattas att personer i planområdena befinner sig utomhus 25
% av året och inomhus 50 % av året, vilket ger en persontäthet på 0,00006 personer/m2
utomhus och 0,0001 personer/m2 inomhus räknat på ett årsgenomsnitt.
Vid handelsplatsen vid sjömacken antas det dagtid under sommarhalvåret befinna sig i
genomsnitt ca 100 personer utomhus och 100 personer inomhus. Under vinterhalvåret
uppskattas persontätheten utomhus till ca 10 personer utomhus och 10 personer inomhus.
Ytan på handelsplatsen är ca 3000 m2, vilket ger en persontäthet på 0,02 personer/m2
utomhus och 0,02 personer/m2 inomhus räknat på ett årsgenomsnitt. När det gäller olika
verksamheter på handelsplatsen bedöms dessa persontätheter även gälla som underlag för
vandrarhem och kontorsverksamhet.
Om handelsplatsen skulle byggas ut öster om väg 222 har en schablontäthet på 0,5
personer/m2 inomhus och på 0,1 personer/m2 utomhus använts, för att inte riskerna ska
underskattas.

2.2 Fokusområden för risker
2.2.1 Längs väg 222
Väg 222 har en hastighetsbegränsning i området Strömma kanal – Alrotsvägen på 50 km/h
fram till Alrotsvägen och därefter 70 km/h och går mitt emellan PFO Strömma S5 och S7.
Vägen har en fil i vardera riktningen och är sekundär transportled för farligt gods. Olyckor
med farligt gods transporter kan utgöra en risk för människor i närheten och riskerna kan
komma att öka vid framtida förutsättningar. Flera fastigheter i PFO Strömma S7 ligger lägre
än väg 222, vilket gör att läckage från farligt gods kan förorena marken på dessa fastigheter.
Läckage från olyckor med farligt gods kan också ge konsekvenser för
dricksvattendistributionen då en huvudledning för dricksvatten till kustbandet ligger på
fastigheten Fågelbro 1:46 som angränsar till väg 222. Väg 222 är smal och kurvig och det
upplevs som svårt att ta sig till busshållplatsen Västertorp där det endast finns en smal
vägren att tillgå. Handelsområdet i PFO Strömma S7 har en osäker utfart på väg 222.
2.2.2 Vid sjömack
Sjömacken ligger vid handelsplatsen i PFO Strömma S5 (Figur 3). Stationen säljer bensin
och diesel. Olyckor vid sjömacken och vid transporter från och till sjömacken kan utgöra en
risk för människor i närheten.
2.2.3 Vid hästgård och betesmark
Hästgården ligger på fastigheten Fågelbro 28:6 inom PFO Strömma S5. Det finns ett mindre
antal hästar på hästgården. Närmaste byggnader, förutom bostadshuset på hästgården,
ligger ungefär 50 meter från stallet. Betesmarken ligger på fastigheten Malma 59:3 inom
PFO Strömma S5, och beträds av får och nötkreatur. Närmaste befintliga byggnader ligger
ungefär 20 meter från betesmarken.
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3 Risker vid väg 222
3.1 Risker för människor vid olyckor med farligt gods på väg 222
3.1.1 Metod
Inledningsvis genomförs en uppskattning av de transporter av farligt gods som trafikerar väg
222. Uppskattningen utförs för transporter i nuläget samt prognostiserade transporter år
2030 då området bedöms ha byggts ut vilket innebär fler fastboende. Uppskattningen av
mängden transporter farligt gods på väg 222 nu och år 2030 har utförts med statistik från
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) samt underlag från Trafikverket
(2016) och Trafikanalys (2015).
Utifrån uppskattningen ovan görs sedan en identifiering och översiktlig värdering av möjliga
olycksscenarion och utmed väg 222.
Risker som bedöms medföra konsekvenser för individer och samhälle inom planområdena
behandlas med en detaljerad analys där frekvens och konsekvens för riskerna samt
risknivån beräknas. Beräkningar utförts enligt Räddningsverkets Handbok för riskbedömning
av transporter med farligt gods på väg eller järnväg, Farligt gods – Riskbedömning vid
transport (1996) samt andra litteraturstudier. Riskanalysberäkningarna redovisas i Bilaga 1.
En översiktlig riskanalys vid eventuell förtätning av handelsplatsen utförs också.
Värderingen av riskerna utförts i enlighet med Det Norske Veritas riktlinjer för värdering av
risk (1997). Värderingen baseras på Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Riskkriterier för individrisk och samhällsrisk.
Riskkriterier

Individrisk

Samhällsriskför en
vägsträcka eller
järnvägssträcka på 1
km (DNV, 1997)

Samhällsrisk för
vägsträcka som påverkar
S5 och S7 (per 1 km)

Samhällsrisk för
vägsträcka för
leveranser till
sjömack (100 m)

Övre gräns för
område där
risker under
vissa
förutsättningar
kan tolereras

10-5

F=10-4 per år för N=1
med lutning på FN-kurva:
-1

F= 1 x 10-4 per år för N=1
med lutning på FN-kurva: -1

F=10-5 per år för N=1
med lutning på FNkurva: -1

Övre gräns för
områden där
risker kan
anses vara
små

10-7

F=10-6 per år för N=1
med lutning på FN-kurva:
-1

F= 1 x 10-6 per år för N=1
med lutning på FN-kurva: -1

F=10-7 per år för N=1
med lutning på FNkurva: -1

Området mellan kriteriernas gränser kallas ALARP (As Low As Reasonably Practicable). I
detta område ska rimliga medel användas för att reducera riskerna.
Rekommendationer gällande de avstånd som planeras och eventuella riskreducerande
åtgärder tas fram utifrån erhållna resultat i riskanalysen med stöd av Boverkets och
Räddningsverkets vägledningsrapport (2006).
3.1.2 Transporterade mängder
Väg 222 är en sekundärled för farligt gods som löper mellan PFO Strömma S5 och PFO
Strömma S7. Enligt ADR/RID finns nio olika klasser av farligt gods. Dessa klasser redovisas i
Tabell 2.
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Transporter av farligt gods på väg 222 bedöms främst vara genomfartstransporter med gods
till flera drivmedelsverksamheter och även varvsverksamheter längre ut vid kusten. Dessa
ämnen ingår i ADR klass 3: brandfarliga vätskor och även till en liten del transporter ur klass
2.1: brännbara gaser.
Tabell 2. Klassificering enligt ADR/RID av farligt gods.
Klass

Ämne

Exempel

1

Explosiva ämnen

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier

2

Gaser

Inerta gaser (kvävgas, helium), oxiderande gaser (syre,
ozon, kväveoxider), brännbara gaser (acetylen, gasol),
icke-brännbara, giftiga gaser (klor, svaveldioxid,
ammoniak)

3

Brandfarliga vätskor

Bensin, diesel, eldningsolja, lösningsmedel och
industrikemikalier

4

Brandfarliga fasta ämnen

Kiseljärn, karbid, vit fosfor

5

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Natriumklorat, väteperoxid, kaliumklorat

6

Giftiga ämnen

Arsenik, bly- och kvicksilversalt, cyanid,
bekämpningsmedel

7

Radioaktiva ämnen

Medicinska preparat

8

Frätande ämnen

Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, lut

9

Magnetiska material och övriga farliga ämnen

Gödningsmedel, asbest, magnetiska material

Enligt 2013 års uppmätning redovisar Trafikverket trafikflödet av total trafik på väg 222 på
den aktuella vägsträckan till 8370 fordon per dygn (Trafikverket, 2016-11-15). Enligt
trafikanalys (2015) prognoser kan den totala persontrafiken i Sverige öka med ca 15 %
mellan år 2014 och 2030. Detta skulle ge en total trafik av 9626 fordon per dygn år 2030.
Följande uppskattningar har gjorts avseende hur många av de passerande fordonen som
transporterar farligt gods är:
Enligt 2013 års uppmätning redovisar Trafikverket trafikflödet av tung trafik på väg 222 till
700 fordon per dygn (Trafikverket, 2016-11-15). SIKA/SCB anger att ca 3.6% av de
godstransporter som sker i landet innehåller någon typ av farligt gods. Detta skulle då ge att
ungefär 25 fordon per dygn (ca 9200 per år) med någon av de 9 klasserna med farligt avfall
passerar förbi planområdet.
Ett sätt att uppskatta transporter av farligt gods på väg 222 är att använda statistik från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (tidigare Räddningsverket) som år
2006 genomförde en kartläggning av transporter med farligt gods på Sveriges vägnät
(Räddningsverket, 2006). Av denna framgår intervall i ton av de olika klasser av farligt gods
som transporterades på sträckan i september 2006. I rapporten framgår att farligt gods i
klass 3 transporterades på väg 222 förbi Strömma S5 och S7. Uppskattat antal transporter
per år förbi det aktuella vägområdet redovisas i Tabell 2.
Antalet ton som har använts i beräkningarna är det högsta i intervallet, för att inga
underskattningar ska göras och varje transport har antagits innehålla 25 ton.
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När det gäller farligt gods klass 2.1, det vill säga brännbara gaser, rapporterar MSB:s statistik
inga flöden på aktuell vägsträcka. Då viss transport av dessa gaser, såsom gasol och
svetsgaser, ändå bör förekomma har följande resonemang dragits.
Tabell 3. Beräknat antal transporter per år med farligt gods på väg 222 utmed planområdet.
Klass

Ämne

Exempel

MSB nuläget

MSB 2030

1

Explosiva
ämnen

Sprängämnen, tändmedel,
ammunition, krut, fyrverkerier

-

-

2

Gaser

Inerta gaser (kvävgas, helium),
oxiderande gaser (syre, ozon,
kväveoxider), brännbara gaser
(acetylen, gasol), ickebrännbara, giftiga gaser (klor,
svaveldioxid, ammoniak)

262

392

3

Brandfarliga
vätskor

Bensin, diesel, eldningsolja,
lösningsmedel och
industrikemikalier

7260

10900

4

Brandfarliga
fasta ämnen

Kiseljärn, karbid, vit fosfor

-

-

5

Oxiderande
ämnen och
organiska
peroxider

Natriumklorat, väteperoxid,
kaliumklorat

-

-

6

Giftiga och
smittförande
ämnen

Arsenik, bly- och
kvicksilversalt, cyanid,
bekämpningsmedel

-

-

7

Radioaktiva
ämnen

Medicinska preparat

-

-

8

Frätande
ämnen

Saltsyra, svavelsyra,
salpetersyra, lut

-

-

9

Magnetiska
material och
övriga
farliga
ämnen

Gödningsmedel, asbest,
magnetiska material

-

-

Enligt MSB:s statistik transporteras högst 19800 ton/år farligt gods av klass 2.1 till
Gustavsberg som ligger längs väg 222 fast innan PFO Strömma S5 och S7. Enligt
trafikverkets trafikflödesstatistik delar trafiken på väg 222 efter Gustavsberg upp sig så att
ungefär en tredjedel går längs den vägsträcka som går förbi Strömma (Trafikverket, 2016-0309). Antalet transporter av klass 2.1 som går förbi Gustavsberg har därför delats med tre.
Detta bedöms vara ett konservativt antagande.
Uppskattat antal transporter per år förbi det aktuella vägområdet redovisas i Tabell 3. Enligt
Trafikanalys (2015) prognoser kan godstransporter i Sverige öka med ca 50 % mellan år
2014 och 2030. Antalet prognostiserade transporter 2030 redovisas även de i Tabell 3.
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Konsekvensområden för möjliga olyckshändelser med de olika klasserna av farligt gods
redovisas i Tabell 4. Genom att ta hänsyn till konsekvensområden kombinerat med
sammanställningen av de typer och antal transporter av farligt gods som uppskattas att
maximalt trafikera väg 222 förbi PFO Strömma S5 och S7 per år, kan en inledande
riskanalys utföras och möjliga risker identifieras.
Tabell 4. Konsekvenser vid olyckor vid transport av respektive ADR/RID-klass av farligt gods.
Klass

Ämne

Riskens omfattning

1

Explosiva ämnen

Riskgrupp 1.1: Risk för massexplosion.
Konsekvensområden kan vid stora mängder (över 2 ton)
överstiga 50-200 meter. Begränsade områden vid
mängder under 1 ton. Riskgrupp 1.2–1.6: Ingen risk för
massexplosion. Risk för splitter och kaststycken.
Konsekvenserna normalt begränsade till närområdet.

2

Gaser

Klass 2.1: Brännbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion,
BLEVE. Konsekvensområden mellan ca 20-200 meter.
Klass 2.2: Inert och oxiderande gas: Konsekvenserna
vanligtvis begränsade till närområdet kring olyckan.
Klass 2.3: Icke brännbar, giftig gas: Konsekvensområden
över 100-tals meter.

3

Brandfarliga vätskor

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden
vanligtvis inte över 40-50 meter.

4

Brandfarliga fasta ämnen

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna
vanligtvis begränsade till närområdet kring olyckan.

5

Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Självantändning, explosionsartade brandförlopp om
väteperoxid med koncentrationer över 60 % kommer i
kontakt med brännbart, organiskt material. Skadeområde
ca 70 meters radie.

6

Giftiga ämnen

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligen begränsade till
närområdet.

7

Radioaktiva ämnen

Utsläpp av radioaktivt ämne. Konsekvenserna
begränsade till närområdet.

8

Frätande ämnen

Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenserna begränsade
till närområdet.

9

Magnetiska material och övriga farliga ämnen

Konsekvenserna begränsade till närområdet.
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Det är för bostäderna i PFO Strömma S5 och S7 huvudsakligen förhöjda risknivåer för
transport av ämnen ur klass 3 och klass 2.1, då det är dessa klasser som transporteras på
väg 222. Broöppning och köbildning på väg 222 bedöms inte medföra ökade risker därför att
hastigheterna är låga vid köbildning vilket ger relativt små sannolikheter för stora farligt
godsolyckor (Räddningsverket, 1996).
3.1.3 Beräkning olycksfrekvens och konsekvens längs väg 222
Frekvens och konsekvensberäkningar har utförts för följande scenarion:



En trafikolycka med brännbar gas (klass 2.1) som innebär att gas läcker ut och
antänds.
En trafikolycka med brandfarlig vätska (klass 3) som innebär att vätska läcker ut och
antänds.

Frekvensberäkningarna är utförda i enlighet med vad som anges i skriften Farligt gods –
Riskbedömning vid transport (Räddningsverket, 1996) och beräkningarna baseras på
underlaget i Tabell 3 och är beskrivna i Bilaga 1.
Konsekvensberäkningar har genomförts genom att för respektive scenario bedöma vilka
skadeområden som personer kan antas omkomma inomhus respektive utomhus. Olika
metoder används för att uppskatta konsekvenserna av respektive olycksrisk. För bedömning
av skadeområden till följd av gasutsläpp och explosioner har modelleringsprogram och
litteraturstudier tillämpats. För strålningsberäkningar för utsläpp och antändning av brännbar
vätska har vedertagna handberäkningar och litteraturstudier utförts.
Konsekvensbedömningarna är beskrivna i Bilaga 1.
3.1.4 Resultat individrisk väg 222
I Figur 3 visas individriskprofilen med avseende på farligt godstransporter på väg 222.
Resultatet visar att individrisken för personer ligger under ALARP-området både nu och år
2030.

Individrisk väg 222
1.00E-04

Individrisk (per år)
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1.00E-06
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1.00E-09
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1.00E-11
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40

60

80

100

Avstånd från väg 222
SVR:Övre gräns för tolerabla risker
SVR:Övre gräns för små risker
Individrisk i nuläge
Individrisk 2030
Figur 3. Individriskprofil för personer som funktion av avståndet från väg 222.

Sidan 15 (27)

Grapnummer

Uppdragsnummer

Version

17032

604571

1.3

Individrisken längs väg 222 är alltså liten och ligger under den gräns där skyddsåtgärder ska
vidtas för att reducera risken.
3.1.5 Resultat samhällsrisk väg 222
I Figur 4 visas samhällsriskprofilen längs väg 222. Endast bostäder närmare än 150 meter
från har tagits med i persontäthetsberäkningarna i riskanalysen, då riskerna främst bedöms
komma från transporter ur klass 3 och klass 2.1 som har ett konsekvensområde på högst
100 meter. Resultatet visar att även samhällsrisken när det gäller risker längs väg 222 ligger
under ALARP både nu och år 2030 och alltså därmed är liten.

Samhällsrisk väg 222

1.00E-03
1.00E-04

Frekvens (F)
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1.00E-06
1.00E-07
1.00E-08
1.00E-09
1.00E-10
1

10

100

Antal omkomna (N)
SRV:Övre gräns för tolerabla risker

SVR:Övre gräns för små risker

Samhällsrisk i nuläget

Samhällsrisk 2030

Figur 4. Samhällsriskprofil för transport av farligt gods på väg 222.

3.1.6 Riskvärdering och åtgärder väg 222
Inga vidare åtgärder för att minska individ och samhällsrisker med avseende på farligt gods
transporter på väg 222 bedöms behövas.
Vid eventuell nybyggnation rekommenderas ett avstånd till väg 222 på minst 25 meter enligt
Stockholms läns riktlinjer. Länsstyrelsen i Stockholms län har med stöd av väglagen beslutat
om ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från väg 222. Risknivåerna längs aktuell del av
väg 222 är dock låga när det gäller både individrisk och samhällsrisk förutsatt att inte
persontätheten förändras signifikant. Ändras persontätheten signifikant bör en ny riskanalys
utföras.

3.2 Risker för miljö och dricksvatten vid olyckor med farligt gods
transport på väg 222
Vissa fastigheter längs med PFO Strömma S7 ligger lägre belägna än väg 222 (se Figur 2).
Vid dessa fastigheter skulle ett tätt dike samt påkörningsskydd kunna minska riskerna för
miljöskador vid olyckor med transport av farligt gods. Diket ska utformas på ett sätt som
eliminerar spridning av eventuellt spill till recipienten.
Läckage från olyckor med farligt gods, främst bensinleveranser, kan också ge konsekvenser
för dricksvattendistributionen då en huvudledning för dricksvatten till kustbandet ligger på
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fastigheten Fågelbro 46:1 som angränsar till väg 222 (se Figur 2), längst österut i PFO
Strömma S7. Här har olyckor rapporterats tidigare (Structor, 2017).
Jordlagerna på fastigheten kan enligt jordlagerkarta från SGU bestå av sandig morän, vilket
skulle kunna medföra att det är tillräckligt genomsläppligt för att en förorening kan sprida sig
till omgivningen. Konsekvenserna vid diffusion av föroreningar in i ledningen vid en olycka
med en drivmedelstransport på väg 222 invid denna fastighet skulle sannolikt bli mycket
stora, då en stor del av ledningen skulle behövas bytas ut.
Risken för diffusion genom ledningen bedöms dock som låg, då dålig vattenkvalitet och/eller
lukt- och smakpåverkan på dricksvattnet till följd av genomträngning av markföroreningar
förutsätter normalt mycket låg vattenomsättning (i princip stillastående vatten under längre
tid) samt höga koncentrationer av markförorening (SVU, 2013). Frekvensen av verkliga fall
av genomträngning som orsakat höga föroreningshalter i dricksvattnet är mycket låg (SVU,
2013).
Det mest genomsläppliga materialet för bensinförorening är PE och att bensen även kan
tränga genom tätningar för PVC- eller järnrör (SVU, 2013). För PE-ledningar finns risk att
gränsvärdet 1 μg/l för bensen i dricksvatten överskrids om halten förorening i marken är hög
under en lång tid. I det fall en olycka sker på Fågelbro 46:1 skulle föroreningen sannolikt
hinnas med att saneras innan en sådan genomträngning sker.

3.3 Trafiksäkerhetsrisker vid väg 222
Kollektivtrafiken trafikerar väg 222 med två hållplatser i direkt anslutning till planområdena,
av vilka busshållplatsen Västertorp upplevs som extra osäker på grund av att gående
hänvisas till en mycket smal vägren på en kurvig väg till och från busshållplatserna (Figur 2).
Det saknas också i nuläget trafiksäkra passager över väg 222 för gångtrafikanter. Enligt
trafikutredningen (Structor, 2017) kan sådana passager anläggas i anslutning till
busshållplatserna. Hastighetsbegränsningen vid sådan passage bör inte överskrida 50
km/timme. Med utbyggd gång- och cykelbana längs den södra sidan av väg 222 ökar
trafiksäkerheten och tillgänglighet för gående mellan busshållplatser och PFO Strömma S5
men för PFO Strömma S7 kommer trafiksäkerheten för gående och cyklister vara fortsatt låg,
vilket kan behöva utredas ytterligare.
Infarten till handelsplatsen öster om väg 222 har en för liten svängradie för att vara
trafiksäker (Structor, 2017). Leveranser kör förbi infarten för att backa ner på fastigheten och
svänger vid utfart höger mot Stavsnäs och vänder någonstans på vägen för att sedan kunna
fortsätt in mot Stockholm. Vid handelsplatsen föreslås i trafikutredningen en fyrvägskorsning,
eventuellt med separat svängfält in till parkeringen vid sjömacken och med en anslutning till
handelsplatsen öster om vägen där båtverksamheten finns. Då väg 222 trafikeras av farligt
gods transporter bedöms en sådan korsning vara prioriterad då den minskar risken för
olyckor med farligt gods. Den nuvarande in- och utfarten leder både till ökad trafik på väg
222 samt blockering av mötande trafik.

Sidan 17 (27)

Grapnummer

Uppdragsnummer

Version

17032

604571

1.3

4 Risker vid sjömack
4.1 Risker för människor vid olyckor med farligt gods vid sjömack
4.1.1 Metod
Risknivåerna vid sjömacken beräknades på ett liknande sätt som är beskrivet i avsnitt 3.1.
4.1.2 Transporterade mängder
Enligt uppgift (Strömma kanals sjömack, 2016) fylls cisternerna på med diesel och bensin via
tankbil två gånger i veckan under ca sex veckor på sommaren. Övrig tid på sommarhalvåret
(ca 20 veckor) fylls den på varannan vecka. På vinterhalvåret sker ingen påfyllning.
Frekvensen för påfyllnad av bränsle till sjömacken är uppskattad till 22 gånger per år och
därmed kör en tankbil där 44 gånger per år (Tabell 5). Även gasolleverenser sker till
Strömma sjömack, ca två gånger per år.
Tabell 5. Beräknat antal transporter per år till sjömacken.
Klass

Ämne

Exempel

Baserat på
intervju i
nuläget

1

Explosiva ämnen

Sprängämnen, tändmedel,
ammunition, krut, fyrverkerier

-

2

Gaser

Inerta gaser (kvävgas, helium),
oxiderande gaser (syre, ozon,
kväveoxider), brännbara gaser
(acetylen, gasol), ickebrännbara, giftiga gaser (klor,
svaveldioxid, ammoniak)

4

3

Brandfarliga vätskor

Bensin, diesel, eldningsolja,
lösningsmedel och
industrikemikalier

44

4

Brandfarliga fasta ämnen

Kiseljärn, karbid, vit fosfor

-

5

Oxiderande ämnen och organiska
peroxider

Natriumklorat, väteperoxid,
kaliumklorat

-

6

Giftiga och smittförande ämnen

Arsenik, bly- och
kvicksilversalt, cyanid,
bekämpningsmedel

-

7

Radioaktiva ämnen

Medicinska preparat

-

8

Frätande ämnen

Saltsyra, svavelsyra,
salpetersyra, lut

-

9

Magnetiska material och övriga
farliga ämnen

Gödningsmedel, asbest,
magnetiska material

-

Lossningarna av drivmedel nere i hamnen vid bryggorna sker via slang ut till tankstationen
(Figur 5). Cisterner och pumpar ligger längst ut på bryggan. Själva tankstationen ligger ca 50
meter ut i vattnet på pontoner (8 cisterner a´6 m3). Lossningsplatsen ligger ca 30 respektive
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40 meter från restaurangverksamhet och bostadshus (Figur 3), Påfyllningspistolerna är
utrustade med nödstopp och spärrar större utsläpp än 50 liter. Omsättningen på ett år är ca
400 m3 och en genomsnittlig tankning bedöms vara ca 0,1 m3.

Figur 5. Sjömacken vid Strömma kanal där lossningsplats för bränsle markerats med röd pil
och pump och cisterner med blå pil.

Vid sjömacken beräknas även riskerna vid en olycka vid lossning av drivmedel. Olycksrisker
med vid tankning på sjömacken bedöms däremot inte påverka planområdena då
tankstationen ligger 50 meter från bostäder och handelsplats och påfyllningspistolerna även
är utrustade med nödstopp. Inte heller bedöms påsegling eller brand i fritidsbåtar påverka
individ- och samhällsriskerna i planområdena, då momentana konsekvenser av sådana
olyckor endast påverkar närområdet.
4.1.3 Beräkning olycksfrekvens och konsekvens för handelsplats vid sjömacken
Frekvens och konsekvensberäkningar har utförts för följande scenarion:




En trafikolycka med brännbar gas (klass 2.1) som innebär att gas läcker ut och
antänds.
En trafikolycka med brandfarlig vätska (klass 3) som innebär att vätska läcker ut och
antänds.
En olycka vid lossning med brandfarlig vätska (klass 3) som innebär att vätska läcker
ut och antänds.

Frekvensberäkningarna är utförda i enlighet med vad som anges i skriften Farligt gods –
Riskbedömning vid transport (Räddningsverket, 1996) och beräkningarna baseras på
underlaget i Tabell 5 och är beskrivna i Bilaga 1.

Sidan 19 (27)

Grapnummer

Uppdragsnummer

Version

17032

604571

1.3

Konsekvensberäkningarna har genomförts genom att för respektive scenario bedöma vilka
skadeområden som personer kan antas omkomma inomhus respektive utomhus. Olika
metoder används för att uppskatta konsekvenserna av respektive olycksrisk. För bedömning
av skadeområden till följd av gasutsläpp har modelleringsprogram och litteraturstudier
tillämpats. För värmestrålningsberäkningar för utsläpp och antändning av brännbar vätska
har handberäkningar och litteraturstudier utförts. Konsekvensberäkningar är beskrivna i
Bilaga 1.
4.1.4 Resultat individrisker vid handelsplatsen vid sjömacken
I Figur 6 visas individriskprofilen för handelsplatsen i sitt nuvarande utseende med avseende
på både farligt gods transporter på väg 222 och när det gäller sjömackens verksamhet.

Individrisk befintlig handelsplats
1.00E-04

Individrisk (per år)

1.00E-05
1.00E-06
1.00E-07
1.00E-08
1.00E-09
1.00E-10
1.00E-11
0

20

40

60

80

100

Avstånd från riskkälla
SRV:Övre gräns för tolerabla risker
SVR:Övre gräns för små risker
Individrisk i nuläge
Figur 6. Individriskprofil som funktion av avstånd till riskkälla när det gäller handelsplatsen vid
sjömacken.

Resultatet visar att individrisken för personer är under ALARP-området i nuläget och att det
således endast föreligger små risker på individnivå.
4.1.5 Resultat samhällsrisker vid handelsplatsen vid sjömacken
I Figur 7 visas samhällsriskprofilen för handelsplatsen i sitt nuvarande utseende med
avseende på både farligt gods transporter på väg 222 och när det gäller sjömackens
verksamhet.
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Samhällsrisk befintlig handelsplats
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Figur 7. Samhällsriskprofil för handelsplats vid sjömacken.

Resultatet visar att samhällsrisken för personer ligger i nederkant men inom ALARP-området
för olyckor med få omkomna och att det kan behövas någon åtgärd för att minska riskerna.
4.1.6 Riskvärdering och åtgärder vid befintlig handelsplats
När det gäller samhällsrisker vid den befintliga handelsplatsen vid sjömacken visar analysen
att risken, främst på fastigheterna Lillströmsudd 1:18 och Lillströmsudd 1:62, ligger inom
ALARP-området och att det därför kan behövas åtgärder för att minska risken.
Lossningsplatsen är dock placerad så eventuella läckage sker bort från byggnader och ner i
ett tråg, vilket minskar samhällsriskerna ytterligare. Det gör även befintligt plank mellan
byggnader och lossningsplats och höjdskillnad på grund av bron på väg 222 förbi
handelsplatsen. En riskreducerande åtgärd kan vara att sänka hastigheten på väg 222 förbi
handelsområdet till 30 km/h. En annan åtgärd skulle kunna vara plantering av två trädrader
mellan väg 222 och restaurangverksamhet. En sådan åtgärd förhindrar till viss del
värmestrålning från små pölbränder på väg 222. Pölbränder medför enligt riskanalysen de
största samhällsriskerna. Trädkronorna bör vara 5 meter i diameter och träden bör nå 1-2
meter över körbanans höjd.
En utbyggnad av handelsplatsen på fastigheterna Lillströmsudd 1:18 och Lillströmsudd 1:62
vid sjömacken är inte lämplig därför att ett avstånd på minst 25 meter till plats där folk
vanligen vistas från sjömackens lossningsplats rekommenderas enligt Räddningsverket
(2008). En utbyggnad av handelsplatsen på dessa fastigheter begränsas också till viss del
av närheten till väg 222. Få transporter till sjömacken medger ett rekommenderat
skyddsavstånd på 15 meter från väg till bebyggelse där folk vanligen vistas. När det gäller
Lillströmsudd 1:61 kan ur risksynpunkt därför stora delar av fastigheten bebyggas, vilket
åskådliggörs i figur 8.
När det gäller olika verksamheter på handelsplatsen kan riskanalysen även gälla som
underlag för vandrarhem och kontor.
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Figur 8. Översiktsbild för rekommendationer vad gäller skyddsavstånd på fastigheterna Lillströmsudd
1:18, Lillströmsudd 1:62 och Lillströmsudd 1:61. Röd cirkel representerar skyddsavstånd till
lossningsplats för sjömack, orange cirklar skyddsavstånd på grund av transporter till sjömack och gröna
rektanglar rekommenderat skyddsavstånd till väg 222.

En eventuell utbyggnation av handelsplatsen skulle ur risksynpunkt även kunna ske på
fastigheten Strömma 2:5 öster om väg 222 (se Figur 2).

Samhällsrisk handelsplats öster om väg 222
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Figur 9. Samhällsriskprofil för utbyggnad av handelsplats öster om väg 222.
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Resultatet visar att samhällsrisken med avseende på transporter av farligt gods på väg 222
ligger i underkant på ALARP-området även om en mycket stor handelsplats byggs på
Strömma 2:5 (Figur 9). Detta scenario är inte aktuellt utan har bara använts som exempel för
att beräkna de värsta risknivåerna som skulle kunna uppstå. Det visar att en utbyggnad av
handelsplatsen är möjlig på denna sida av vägen förutsatt att rimliga åtgärder utförs för att
minska samhällsriskerna.
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5 Risker med hästgård och betesmark
En översiktlig värdering av risker med djurhållningen i form av hästgård och betesmark har
också utförts.

5.1 Risker med hästgård
Ur hälsosynpunkt är det spridningen av allergener från hästar som är den största risken med
djurhållningen på hästgården. Enligt Boverket (2011) sprids allergen främst inom 50–100
meter, men spridningen är beroende av de lokala förhållandena på platsen. I detta fall är den
förhärskande vindriktningen enligt SMHI åt sydost, bort från alla byggnader inom 50–100
meter från stallet på fastighet Fågelbro 28:6. Närområdet består dessutom av tät vegetation,
som ytterligare minskar risken för att allergen sprids (Boverket, 2011). Riskerna med
spridning av hästallergen inom PFO Strömma S5 bedöms därför som små, särskilt om inga
byggnader för bostadsändamål byggs närmare stallet än de som redan är befintliga.

5.2 Risker med betesmark
När det gäller betesmarken på Malma 59:3, där det går får och nötkreatur, kan 20 meters
avstånd från beteshage till bostadshus vid nybyggnation vara rimligt. Området är av lantlig
karaktär där viss påverkan av djurhållning bör accepteras och den förhärskande
vindriktningen är främst mot havet. Vilka typer av djurslag som betesmarken nyttjas till är en
av de parameter som bör beaktas. Nötkreatur och får bedöms inte utmärka sig särskilt med
störande egenskaper så som allergener, lukt och ljud. I beteshagar anses inte djurens
vistelse vara varaktig till skillnad från rasthagar. Detta beror både på att beteshagar endast
används säsongsvis och att dess yta är av sådan storlek att djuren inte behöver uppehålla
sig i samma del av hagen varje dag. Därför bedöms denna typ av hagar inte ha någon stor
inverkan på bedömningen av aktuellt skyddsavstånd (Boverket, 2011) (Länsstyrelsen
Blekinge län, 2008).
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6 Slutsatser och rekommendationer


Riskanalysen visar att väg 222 medför små risker på individ och samhällsnivå för
befintlig byggnation. Därför behövs inga riskreducerande åtgärder längs väg 222. Vid
eventuell nybyggnation rekommenderas ett bebyggelsefritt avstånd till väg 222 på
minst 25 meter enligt Stockholms läns riktlinjer för byggnation vid en sekundärled för
farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholms län har dock med stöd av väglagen beslutat
om ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från väg 222.



Vissa fastigheter längs med PFO Strömma S7 ligger lägre belägna än väg 222. Vid
dessa fastigheter skulle ett tätt dike samt påkörningsskydd kunna minska riskerna för
miljöskador på fastigheterna vid olyckor med transport av farligt gods. Diket ska
utformas på ett sätt som eliminerar spridning av eventuellt spill till recipienten.



Vid en olycka med läckage av bensin som följd bedöms risken för diffusion genom
huvudledning för dricksvatten på fastigheten Fågelbro 46:1 som låg. Dålig
vattenkvalitet och/eller lukt- och smakpåverkan på dricksvattnet till följd av
genomträngning av markföroreningar förutsätter normalt mycket låg vattenomsättning
vilket inte är fallet i en huvudledning. I det fall en olycka sker skulle föroreningen runt
ledningen sannolikt hinnas med att saneras innan genomträngning sker.



Busshållplatsen Västertorp upplevs som extra osäker på grund av att gående
hänvisas till en mycket smal vägren på en kurvig väg. Med utbyggd gång- och
cykelbana längs den södra sidan av väg 222 ökar trafiksäkerheten och tillgänglighet
för gående mellan busshållplatser och PFO Strömma S5 men för planområde PFO
Strömma S7 kommer trafiksäkerheten för gående och cyklister vara fortsatt låg, vilket
kan behöva utredas ytterligare. Ett alternativ skulle kunna vara att anlägga trafiksäker
passage vid busshållplatsen.



Infarten till handelsplatsen vid Strömma kanal öster om väg 222 har en för liten
svängradie för att vara trafiksäker, vilket kan behöva utredas ytterligare. En
fyrvägskorsning vid handelsplatsen skulle kunna lösa detta. Då väg 222 trafikeras av
farligt gods transporter bedöms en sådan korsning vara prioriterad då den minskar
risken för olyckor med farligt gods. Den nuvarande in- och utfarten leder både till
ökad trafik på väg 222 samt blockering av mötande trafik.



När det gäller samhällsrisker vid den befintliga handelsplatsen vid sjömacken visar
analysen att risken, främst på fastigheterna Lillströmsudd 1:18 och Lillströmsudd
1:62, ligger inom ALARP-området och att det därför kan behövas åtgärder för att
minska risken. En riskreducerande åtgärd kan vara att sänka hastigheten på väg 222
förbi handelsområdet till 30 km/h. En annan åtgärd skulle kunna vara plantering av
två trädrader mellan väg 222 och restaurangverksamhet. En sådan åtgärd förhindrar
till viss del värmestrålning från pölbränder på väg 222 som enligt riskanalysen medför
de största samhällsriskerna. Trädkronorna bör vara 5 meter i diameter och träden bör
nå 1–2 meter över körbanans höjd.



En utbyggnad av handelsplatsen på fastigheterna Lillströmsudd 1:18 och
Lillströmsudd 1:62 vid sjömacken är inte lämplig. När det gäller Lillströmsudd 1:61
kan ur risksynpunkt däremot stora delar av fastigheten bebyggas. En eventuell
utbyggnation av handelsplatsen skulle ur risksynpunkt även kunna ske på fastigheten
Strömma 2:5 öster om väg 222.
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Riskerna med spridning av hästallergen inom PFO Strömma S5 bedöms som små,
om inga byggnader för bostadsändamål byggs närmare stallet än de som redan är
befintliga.



När det gäller betesmarken inom PFO Strömma S5, där det går får och nötkreatur,
bedöms 20 meters avstånd från beteshage till bostadshus vid nybyggnation vara
rimligt med tanke på topografi, typ av miljö, vindriktning, liknande fall och forskning på
spridning av allergener.
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