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bredvid varandra varför båda dessa omfattas av denna handling.
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Sammanfattning
Utformningen av planområdena som föreligger anses inte uppfylla en acceptabel
risknivå för den planerade användningen beroende på vilka områden som
bebyggs. Riskreducerande åtgärder kan behöva vidtas för att erhålla en acceptabel
risknivå som helhet. Tillgänglig information om reningsverkets utbyggnad har
inte varit tillräcklig för att kunna göra en direkt bedömning kring dess lämplighet
av placering. En detaljerad utredning behöver göras när mer information finns
tillhanda om placering och mängd av rötgaslagring. Den här handlingen kan då
ligga till grund för fortsatt utredning.
Följande åtgärder bör vidtas för att erhålla en acceptabel risknivå vid bebyggelse
inom de zoner som presenteras i avsnitt 7 Sammanvägd bedömning avseende den
tänkta användningen:
•

Plank i lägst klass EI 30 sätts upp mot Raffinaderivägen och väg 73. Mot
Oljehamnsvägen ska planket klara lägst klass EI 60. Alternativt utförs
fasader mot dessa vägar obrännbara eller i klass EI 30 (EI 60 mot
Oljehamnsvägen).

•

Friskluftsintag riktas bort från aktuell väg.

•

Vegetation bibehålls som skydd.

•

Utrymningsmöjligheter bör finnas åt 4 olika väderstreck i ny bebyggelse.

•

Eventuellt utförs fasad och tak i brandteknisk klass EI 60 mot lagringsplats
av rötgas (beroende på mängder och placering).

Skyddsåtgärder bör projekteras och beaktas i varje enskilt bygglovsärende vid ny
bebyggelse på området.
Med genomförandet av dessa åtgärder kan större delar av planområdena bebyggas
och den planerade användningen bedöms lämplig. Under avsnitt 7 Sammanvägd
bedömning redovisas vilka ytor inom planområdena som inte ska bebyggas trots
att åtgärder genomförs.
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Inledning
3.1 Bakgrund och syfte
Nynäshamn kommun planerar att ändra användningen för ett område i de norra
delarna av Nynäshamns stad. Området omfattas av två separata detaljplaner som
berörs av ändringen. Området planeras dels för utbyggnad av befintlig
verksamhet, etablering av ny verksamhet samt bevarande av befintliga byggnader.
Kommunen vill ta fram en riskutredning som tar hänsyn till båda detaljplanerna
vid ändringen. En riskutredning är högst befogad då flertalet risker föreligger både
från verksamheter inom samt utanför området.
Syftet med utredningen är att beskriva hur området är tänkt att användas, vilka
risker som finns i och utanför området samt hur de kan hanteras med
skyddsavstånd samt riskreducerande åtgärder. Utredningen ska utgöra en
vägledning för beslutsfattare om den tänkta planläggningen är genomförbar eller
inte.

3.2 Metod
Vid framtagandet av denna utredning har tidigare gjorda arbeten funnits tillhanda,
se avsnitt 3.4 Styrande dokument. Tack vare dessa har denna utredning kunnat
tillämpa ett kvalitativt tillvägagångssätt.
Skyddsvärda objekt har identifierats efter de avgränsningar som gjorts samt
riskkällor bestämts. Dessa har sedan kunnat analyserats och legat till grund för en
riskvärdering. Hänsyn har tagits till risknivån både inom men också utanför
området. Riskreducerande åtgärder har sedan föreslagits för att erhålla en
acceptabel risknivå.

- Gällande riskstrategi
- Styrande dokument
Omfattning och
kartläggning

Riskidentifiering

Riskanalys

Riskvärdering

Riskreduktion
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3.3 Avgränsningar
Utredningen behandlar risker för människors liv och hälsa genom
dimensionerande skadehändelser samt regler och riktlinjer. Med risk avses här en
kombination av konsekvensen av en händelse samt dess sannolikhet.
Utredningen behandlar inte risker som till exempel utgörs av:
•

Miljöpåverkan

•

Buller

•

Långvarig exponering av toxiska gaser och gifter

3.4 Styrande dokument
Nynäshamn kommun har tagit fram en riskstrategi för staden vilken används som
underlag för denna utredning. I riskstrategin har kommunens riskkällor kartlagts
och studerats, dimensionerande skadehändelser har tagits fram och skyddsavstånd
bestämts. (WSP, 2013)
Skyddsavstånden utgörs av tre olika kategorier:
•

Bebyggelsefritt avstånd

•

Avstånd där ytterligare riskbedömning är nödvändig

•

Ingen risk föreligger

Denna utredning har tagit hänsyn till de avstånden som anger att marken ska
utgöras bebyggelsefri.
Vidare har Länsstyrelsen Stockholm tagit fram en handling som ska fungera som
riktlinjer vid planläggning intill farligt gods-leder som utgör underlag till denna
utredning. (Länsstyrelsen Stockholm, 2016)
Båda dessa dokument har hög relevans för denna handling. I de fall dokumenten
har givit motstridiga uppgifter har ett konservativt förhållningsätt antagits.

3.5 Internkontroll
Riskutredningen granskas av annan sakkunnig inom Fire AB som inte varit
delaktig i projektet i ett tidigare skede. Granskningen består av en övergripande
kontroll av rimligheten i de dimensionerande förutsättningarna, scenarierna samt
valda lösningar.
Fire AB är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.
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Områdesbeskrivning
Det aktuella området som de två detaljplanerna reglerar ligger i anslutning till
Östersjön samt norr om Nynäshamns centrum, se figur 1.

Figur 1. Översiktlig bild över geografisk placering av området. De två olika
detaljplanerna som denna handling omfattar är skrafferade i blått (detaljplan 1)
och gult (detaljplan 2).

4.1 Dagsläget
Idag finns ett av kommunens reningsverk i de nordöstra delarna av planområdet.
Söder om reningsverket finns byggnader för småindustri samt i den nordvästra
delen av området en uppställningsplats för husvagnar och bodar. Området gränsar
till väg 73 i väster samt Oljehamnsvägen i norr. I öster angränsar området till
Östersjön, se figur 2.
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Figur 2. Satellitbild över området.
Oljehamnsvägen avgränsar området norrut där industrier som Nynas AB, Fuchs
Lubricants smörjoljeanläggning, Aga Gas AB samt deras LNG-terminal
(Liquefied Natural Gas) finns belägna. På andra sidan väg 73 som avgränsar
området finns idag ett område med detaljhandel. Utanför området i söder finns en
restaurang samt Skyttens Hälls väg som används av fordon som ankommer med
båt från färjeterminalen.
Se även bilaga för beskrivande kartmaterial.
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4.2 Planerad användning
Vid upprättandet av denna handling planeras följande verksamheter i respektive
detaljplan. Figur 3 visar hur verksamheterna planeras geografiskt samt de som är
befintliga och kommer fortsatt vara verksamma.

Figur 3. Visar tänkt användning av området.
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4.2.1 Detaljplan 1

Reningsverket planerar att expandera sin verksamhet och bygga söderut på Kalvö
1:13 samt Lamellen 1. Befintliga hus som är q-märkta på Kalvö 1:13 respektive
1:26 ska bevaras och planeras att användas till småindustri. För att erhålla skydd
för lukt- och bakteriespridning inom och utanför området planläggs skydd väster
om området. (Nynäshamns kommun, 2018)
4.2.2 Detaljplan 2

På del av fastigheten Nynäshamn 2:33 planeras en obemannad drivmedelsstation
och på fastigheten Nynäshamn 2:32 planeras för exploatering med småindustri
och lager. (Nynäshamns kommun, 2018)

Riskanalys
5.1 Skyddsobjekt
Efter att ha undersökt vad som är sårbart och kan påverkas av risker i och utanför
området har följande skyddsobjekt identifierats.
Personer inom området
Personer som besöker eller arbetar på området kan direkt påverkas av de risker
som finns.
Personer utanför området
Personer som vistas utanför områdets närhet kan påverkas av de risker som finns.
Här har handelsområdet och restaurangen identifierats som persontäta
verksamheter utanför området.
Reningsverket
Reningsverket ses som en samhällsviktig funktion varför denna ses som ett
skyddsobjekt.
Befintliga hus
Befintliga hus på området som ska bevaras av kulturminnesskäl ses som
skyddsobjekt.

5.2 Riskidentifiering och värdering
5.2.1 Transportleder och farligt gods

Riksväg 73 är en rekommenderad primär transportled för farligt gods av
Länsstyrelsen i Stockholms län. Alla typer av farligt gods kan komma att
transporteras längs med vägen. Vägar som ansluter till väg 73 och som innefattar
verksamheter med farligt gods är Raffinaderivägen och Mysingsvägen. Även på
Oljehamnsvägen och Skyttens Hälls väg som ligger i anslutning till planområdet
transporteras farligt gods.
Länsstyrelsen Stockholm ger riktlinjer för att underlätta riskhanteringen i
planläggningen. Riktlinjerna anger skyddsavstånd för olika typer av verksamheter
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som i normalfallet kan användas utan vidare riskutredning eller skyddsåtgärder, se
figur 4 nedan.

Figur 4. Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer för skyddsavstånd från transportleder för farligt gods.
(Länsstyrelsen Stockholm, 2016)

Länsstyrelsen ställer även som krav att området 0–25 meter från farligt gods-led
ska vara bebyggelsefritt. För byggnader inom avståndsintervallet 25–30 meter
från farligt gods-led ställer Länsstyrelsen Stockholm följande krav:
För markanvändning bostäder, centrum, vård, handel, tillfällig vistelse,
besöksanläggningar, skola och kontor gäller att:
•

glas ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30

För markanvändning bostäder, centrum, vård, handel, friluftsliv och camping,
tillfällig vistelse, besöksanläggningar, skola, kontor, drivmedelsförsörjning,
industri och verksamheter gäller att:
•

fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk
klass EI 30

•

friskluftsintag ska riktas bort från vägen

•

det ska vara möjligt att utrymma bort från vägen på ett säkert sätt
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I aktuell riskstrategi för Nynäshamns stad hanteras risker med farligt gods på väg
73 och Raffinaderivägen.
Det framgår i strategin att 10 meter från väg 73 ska vara bebyggelsefritt område
och inom 50 meter ska en riskbedömning göras, se avstånden i figur 5.

Figur 5. Skyddsavstånd för väg 73, söder om Raffinaderivägen enligt stadens riskstrategi (WSP,
2013). Bebyggelsefritt område ska vara större än på bilden då Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer
på 25 meter ska användas oavsett resultat från riskutredning.

För Raffinaderivägen anger man att ingen kartläggning av trafiken har gjorts och
riskstrategin har därför använt sig av Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer. I
riktlinjerna ska 25 meter från Raffinaderivägen vara bebyggelsefritt och inom 150
meter ska riskbedömning göras, se figur 6.
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Figur 6. Skyddsavstånd från Raffinaderivägen och väg 73 norr om Raffinaderivägen enligt
riskstrategin. (WSP, 2013)

Skyddsavståndet på 10 meter för väg 73 står i konflikt mot Länsstyrelsen
Stockholms riktlinjer som anger 25 meter intill rekommenderad transportled för
farligt gods oavsett vad riskutredningar visar. Detta motiveras genom att mindre
antal transporter av farligt gods sker söder om Raffinaderivägen, men även på att
transporterna till största del består av ämnen som hänförs till klass 3 (brandfarliga
vätskor). De transporterade mängder farligt gods som används för väg 73 i
riskstrategin har uppskattats vid tidigare planärenden.
Konflikten avseende skyddsavstånden är något Nynäshamns kommun behöver ta
ställning till. Denna handling har dock antagit ett konservativt förhållningssätt och
kommer vidare i riskutredningen ange ett bebyggelsefritt område på 25 meter i
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linje med Länsstyrelsen Stockholms bedömning. Från 25 meter ska
skyddsåtgärder genomföras i enlighet med riktlinjerna.
Efter att ha tagit del av ett mötesprotokoll mellan Nynas AB, SBFF (Södertörns
brandförsvarsförbund) samt Nynäshamns kommun daterat 2015-03-13 framgår
det att endast persontransporter sker på Raffinaderivägen. Alla transporter med
farligt gods sker längs Oljehamnsvägen och då endast med brandfarlig vätska.
Upp till 30 meter från Oljehamnsvägen ska skyddsåtgärder genomföras enligt
avsnitt 6 Riskreducerande åtgärder för att bygga industri eller teknisk anläggning.
Eftersom endast brandfarlig vätska transporteras på Oljehamnsvägen används 30
meter i enlighet med riskstrategins bedömning om strålningsnivåer.
Efter mailkorrespondens samt samtal med Nynas AB framgick det att det kan
förekomma andra typer av transporter med farligt gods på Raffinaderivägen samt
Oljehamnsvägen. Majoriteten av transporterna utgörs dock av brandfarlig vätska
och riskstrategins resonemang för väg 73 bedöms tillämpbart för dessa vägar.
Söder om Nynäshamn 2:33 ligger Skyttens Hälls väg och Mysingsvägen som
hanterar trafik som går till och från hamnen. Dessa vägar är inte rekommenderade
transportleder för farligt gods och behandlas inte i riskstrategin för Nynäshamns
stad eller i Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer. De tas dock med i riskutredningen
eftersom de trots allt trafikeras av fordon med farligt gods i samband med
färjetrafiken och därmed kan utgöra en risk. Vägarna bedöms inte trafikeras mer
än den del av väg 73 som går parallellt med området och därför används
riskstrategin som en utgångspunkt för skyddsavstånd. Ett bebyggelsefritt område
på minst 10 meter ska därför finnas från Mysingsvägen och Skyttens Hälls väg.
Vidare bedöms skyddsåtgärder vara lämpliga för bebyggelse av industri eller
teknisk anläggning inom 40 meter från dessa vägar.
En reviderad bild för vägar runt området har gjorts för att sammanställa risker
kopplade till farligt gods, se figur 7 nedan. Det rödmarkerade området avser den
zon som ska vara fri från bebyggelse medan det gulmarkerade området avser den
zon som det krävs riskreducerande åtgärder för att bebygga. Zonerna är baserade
på industri och teknisk anläggning och gäller således inte för annan typ av
bebyggelse. Obemannad drivmedelsstation berörs inte av dessa avstånd med
hänvisning till Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer.
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Figur 7. Sammanfattad risknivå för ytor som inte ska bebyggas intill vägar med hänseende till
risker med farligt gods.

5.2.2 Verksamheter inom området

Reningsverket
Nynäshamns kommun har tre olika reningsverk varav avloppsreningsverket i
Nynäshamns stad är ett. Reningsverket tar emot spillvatten från Nynäshamn och
Ösmo. Det tar även emot slam från kommunens samtliga avloppsreningsverk och
från de fastigheter som ligger utanför de allmänna VA-anläggningarna och de som
har slutna tankar eller trekammarbrunnar.
Nynäshamns avloppsreningsverk hanterar två olika kemikalier, Ekoflock 90
(fällningskemikalie) samt Zetag (polymer). Vid genomläsning av kemikaliernas
säkerhetsdatablad framgår det att ingen av dessa utgör någon risk för brand eller
explosion.
Reningsverket producerar idag rötgas. Aktuella mängder uppgår till 10 m3 i
gasklocka samt 10 m3 i ledningar och kärl enligt uppgifter från Nynäshamn
kommun. Rötgas är en brandfarlig gas som i huvudsak består av metan och
koldioxid (MSB, 2018). Rötgasen bildas när organiskt material bryts ner i en
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syrefri miljö och kan förädlas till biogas. Delar av gasen i reningsverket facklas
idag av under kontrollerade former och en mindre andel används för uppvärmning
av lokalerna. Reningsverket planeras för att rena avloppsvatten från kommunens
invånare samt eventuellt grå- och svartvatten från fartyg vilket kommer resultera i
att mängden rötgas som produceras kommer att öka. Hur mycket ökningen
kommer bli är idag dock oklart.
Stadens riskstrategi har bedömt att det inte föreligger någon risk från
reningsverket när det används i den omfattning det gör idag. Riskstrategin har
även bedömt att en eventuell utbyggnad som leder till att verksamheten lagrar
rötgas i större mängder kan jämföras med Svenska gasföreningens anvisningar för
metangasdrivna fordon från 2006. Skriften anger avstånd till närbelägna
byggnader vilket presenteras i figur 8 nedan (WSP, 2013).

Figur 8. Visar de skyddsavstånd stadens riskstrategi tagit fram vid en framtida utbyggnad. Bilden
är tagen från den omnämnda handlingen. (WSP, 2013)
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Denna utredning har dock använt sig av MSB:s vägledning om metangasdrivna
fordon från 2011 som är mer aktuell och anger avstånd enligt tabell 1 nedan.
Tabell 1. Avstånd mellan gaslager och byggnad/verksamhet utanför anläggningen
a) Får halveras med brandteknisk avskiljning EI 60.
b) Inget avstånd krävs med brandteknisk avskiljning EI 60.
c) Material med stor brandbelastning: T.ex. brädgård, däckupplag, cistern
Svårutrymd lokal: T.ex. skola, sjukhus, daghem, lokal avsedd att inrymma en publik (t.ex. teater,
biograf). (MSB, 2011)

Gaslager

Byggnad i
allmänhet,
antändbart material
eller brandfarlig
verksamhet

Material med stor
brandbelastning(c)

Utgång från
svårutrymd
lokal(d)

m3

meter

meter

meter

0,06 < V ≤ 1

3 (b)

25(b)

100

1<V≤ 4

6 (a)

25(a)

100

V>4

25 (a)

50(a)

100

Då mängden rötgas idag uppskattas till 10 m3 som mest i samlad mängd är
avstånden för V > 4 m3 i tabellen ovan gällande. Samma avstånd anges även i
MSB:s föreskrifter om Biogasanläggningar för en volym upp till 100 m3 gas i
gasklocka (MSB, 2013). Denna vägledning anger även att tak ska utföras i EI 60
inom 25 meter för att kunna minska det bebyggelsefria avståndet.
Eftersom det idag inte finns någon tänkt placering för utbyggnaden av
reningsverket går det inte att dra några slutsatser om dess lämplighet. Avstånden i
tabellen ovan bör beaktas vid en utbyggnad av reningsverket vilket de befintliga
byggnaderna, samt den planerade småindustrin i väster kommer beröras av.
Riskzonerna som anges i stadens riskstrategi och som syns i figuren ovan är
beslutade efter de tidigare nämna avstånden för svårutrymningsbara lokaler. Att
döma av MSB:s exempel på svårutrymningsbara lokaler i tabellen ovan är detta
inte applicerbart i den tänkta användningen av området. Vidare är avstånden
markerade från gränsen av de ytor som kan komma att bebyggas när avstånden
bör räknas från placeringen av lagringsvolymerna av rötgas.
I figuren nedan presenteras avstånd från tabellen ovan där den röda skyddszonen
sträcker sig 12,5 meter och den blåa 25 meter. Eftersom befintliga byggnader ses
som skyddsobjekt av kulturminnesskäl har detta vägts in i skyddszonerna nedan.
Då placering av eventuell lagring av rötgas är okänd i dagsläget sträcker sig
zonerna från de ytor som kan komma att bebyggas.
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Figur 9. Skyddszoner där lagring av rötgas är styrande. Röd zon sträcker sig 12,5 meter och blå
25 meter. När placering av rötgaslagringen är känd gäller avstånden från lagringsplatsen.

Vidare består rötgas av en viss del svavelväte som kan vara skadligt för
människors hälsa. När placering av rötgaslagringen samt eventuell hantering av
grå- och svartvatten från fartyg är känd bör risken med svavelväte behandlas
närmare.
Obemannad drivmedelsstation
En obemannad drivmedelsstation är planerad att förläggas i de södra delarna av
Nynäshamn 2:33, se figur 10.

Handläggare: Axel Engstrand
www.fireab.se

Sidan 18 av 32

Dokumentnamn:

Dokumentstatus:

RU Nynäshamn FIRE 181112

Riskutredning
Uppdragsnummer:

18-436

Figur 10. Situationsplan för drivmedelsstation upprättad av ARKOO Arkitekter AB.

Vid nyetablering av drivmedelsstation är det viktigt att vissa avstånd till
närbelägna byggnader och verksamheter uppfylls. Enligt MSB (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) krävs avstånden i tabell 2 nedan om inte andra
riskreducerande åtgärder vidtas.
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Tabell 2. Avstånd vid nyetablering av drivmedelsstation. (MSB, 2015)

I det aktuella fallet berörs väg 73 som starkt trafikerad väg, handelsplatsen,
restaurangen samt de befintliga byggnaderna som ska bevaras som plats där
människor vanligen vistas. Påfyllnadsanslutningar får alltså inte placeras inom 25
meter från befintlig byggnad, se det rödmarkerade området på figur 11.
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Figur 11. Rödmarkerat område motsvarar 25 meter från befintlig byggnad som berör fastigheten
Nynäshamn 2:33. Inom det området får inte påfyllningsanslutning till cistern placeras. (MSB,
2015)
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5.2.3 Verksamheter utanför området

Nynas AB
Nynas AB är ett raffinaderi som tillverkar bitumen och oljor genom destillation av
råolja. Verksamheten är klassad som Sevesoanläggning och farlig verksamhet. I
upprättad säkerhetsrapport av verksamheten har ett antal olycksscenarier
identifierats. Följande scenarier har identifierats i säkerhetsrapporten och används
ordagrant i riskstrategin för Nynäshamns stad:
Läckage vid lossning av råolja

Scenariot bedöms enligt säkerhetsrapporten kunna ge
upphov till en pölbrand om 1000 m2, eller en ytbrand i
hamnbassängen. En sådan pölbrand bedöms ge upphov
till skador på upp till 50 meter, medan en ytbrand i
hamnbassängen främst bedöms kunna ge skador på
fartyg och utrustning på kajen.

Utsläpp av vätgas

Scenariot kan leda till en gasmolnsexplosion, men
bedöms i säkerhetsrapporten inte ge några stora
konsekvenser.

Utsläpp av svavelväte

Svavelväten har toxiska effekter på människor och ett
möjligt utsläpp kan vid ogynnsamma förhållanden ge
upphov till dödliga halter på upp till drygt 200 meter
från utsläppskällan. Nynas gör bedömningen att akut
skadliga nivåer endast kan uppkomma inom
anläggningen.

Utsläpp av syrgas

Syrgas är inte skadligt för människor men kan vid höga
koncentrationer och kontakt med brännbart material och
heta utrustningsdelar ge upphov till en explosionsartad
brand.

Riskavstånd har tagits fram enligt figur 12 nedan. Det scenario som utgör störst
riskområde är utsläpp av svavelväte som bedöms kunna ge dödliga halter på upp
till 200 meter från utsläppet.
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Figur 12. Säkerhetsavstånd för Nynas AB i stadens riskstrategi. (WSP, 2013)

Efter samtal med representant 2 från Nynas AB framgår det att verksamheten inte
hanterar svavelväte i de södra delarna av anläggningen och har inga planer på att
göra det inom överskådlig framtid. Risken som utgörs av utsläpp med svavelväte
berör därför inte det aktuella planärendet.
Utsläpp av vätgas eller syrgas bedöms inte heller utgöra en risk i denna utredning
enligt Nynas egen bedömning ovan av riskerna.
Ett utsläpp av råolja kan ske i hamnområdet. Kortaste avstånd från hamnområdet
till närmsta punkt i detaljplanerna uppgår till 300 meter. Riskstrategin anger ett
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skyddsavstånd av 50 meter vilket anses vara lågt tilltaget. Avståndet uppfylls dock
med marginal och denna risk kan därför avfärdas i det aktuella planärendet.
Fuchs Lubricants smörjoljeanläggning
Fuchs Lubricants smörjoljeanläggning (tidigare Statoil) producerar bland annat
fett och oljor för att effektivisera och minska friktionen i maskiner och dylikt.
Anläggningen kommer dock flytta från Nynäshamn till Haninge år 2020. Enligt
stadens riskstrategi ses transporterna till och från anläggningen som den största
risken för människors liv och hälsa. Följande säkerhetsavstånd har tagits fram, se
figur 13.

Figur 13. Säkerhetsavstånd framtagna av stadens riskstrategi. (WSP, 2013)
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Eftersom planerad användning av området berörs av de skyddsavstånd som
presenteras ovan bör riskreducerande åtgärder vidtas, se avsnitt 6
Riskreducerande åtgärder.
LNG-terminalen
Aga Gas AB har en terminal för flytande naturgas som är klassad som
Sevesoanläggning i anslutning till Nynas Raffinaderi. Terminalen är avsedd för att
mellanlagra gasen mellan inkommande fartygstransport och för vidare leverans
till kunder.
Både anläggningens egen säkerhetsrapport (AGA Gas AB, 2018) samt stadens
riskstrategi har studerats för att värdera anläggningens risknivå mot det aktuella
området. Handlingarna har kommit fram till att LNG-terminalen inte utgör någon
risk för det aktuella området varför denna inte kommer beaktas vidare i
riskutredningen.
Nynäshamns hamn
I Nynäshamns hamn förekommer passagerar- och roro-trafik (Roll on - Roll off).
Passagerarfärjorna går till Visby, Gdansk, Gdynia och Ventspils. Enligt stadens
riskstrategi passerar ca 60 000 lastenheter med gods Nynäshamn per år.
Riskstrategin hanterar hamnverksamheten och båttransporterna som farligt godstransporter på väg. Följande säkerhetsavstånd har tagits fram av stadens
riskstrategi, se figur 14.
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Figur 14. Säkerhetsavstånd från Nynäshamns hamn. (WSP, 2013)
Strategin anger ett bebyggelsefritt avstånd från kusten på 10 meter, samt att en
särskild riskanalys bör göras vid bebyggelse i intervallet 10–50 meter från kusten.
Färjelinjer är förlagda över 400 meter från planområdet och närmsta hamnkaj är
förlagd över 300 meter från planområdet. Tillsammans med aktuell höjdskillnad
vid kustlinjen bedöms bebyggelse kunna uppföras med ett säkerhetsavstånd på 10
meter till havet. Hänsyn tas då även till att djupet understiger 6 meter på 20 meters
avstånd från kustlinjen för området. (Navionics, 2018)
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Riskreducerande åtgärder
För att området ska bedömas nå en acceptabel risknivå med avseende på den
planerade användningen bör vissa riskreducerande åtgärder vidtas.
Beroende på placering av eventuell lagring av rötgas kan vissa fasadåtgärder
vidtas för att reducera skyddsavstånden som annars råder enligt tabell 1.
Vegetation bör behållas mellan Nynäshamn 2:32, 2:33 och reningsverkets
fastigheter. Vegetation som skyddsbarriär bedöms kunna minimera
konsekvenserna från en olycka på reningsverket. Denna skyddsbarriär anses
minska koncentrationerna av rötgas i luften i händelse av ett utsläpp.
Koncentrationerna kan minska upp till 50 % på grund av den turbulens
växtligheten orsakar (Räddningsverket, 2006). Ett avstånd om 25 meter från
lagringsplatsen bör därför utföras bebyggelsefritt om inte fasader och tak utförs i
EI 60. Ett bebyggelsefritt avstånd om 12,5 meter ska dock alltid finnas.
Det bör sättas upp ett plank i lägst klass EI 60 mot Oljehamnsvägen. Mot
Raffinaderivägen och del av väg 73 bör ett plank i lägst EI 30 uppföras för att
beakta risken för en olycka med farligt gods, se figur 16. Majoriteten av
transporterna med farligt gods består av brandfarlig vätska vilket kan orsaka en
brand med hög strålningsvärme som följd. Ett plank med ca 2 meters höjd är en
rekommenderad säkerhetshöjande åtgärd (Räddningsverket, 2006). Med hänsyn
tagen till den höjdskillnad som råder i aktuella detaljplaner bedöms minst 3 meter
behövas för att hantera denna risk så den blir acceptabel. Vidare hanteras även
risken från smörjoljeanläggningen av denna skyddsåtgärd då den största risken
smörjoljeanläggningen utgör är dess transporter med farligt gods. (WSP, 2013)
En alternativ åtgärd för att beakta risken med farligt gods är att fasader som vetter
mot Raffinaderivägen och del av väg 73 utförs i obrännbart material eller utförs i
lägst brandteknisk klass EI 30. Fasader mot Oljehamnsvägen bör utföras i lägst
klass EI 60. Skyddsåtgärder bör projekteras och beaktas vid varje enskilt
bygglovsärende vid ny bebyggelse på området.
Friskluftsintag på byggnader som placeras inom den gula zonen ska vändas bort
från aktuell väg.
Då det finns riskkällor i samtliga väderstreck bör det finnas
utrymningsmöjligheter i 4 olika väderstreck vid ny bebyggelse.

Sammanvägd bedömning
Den utformning av planområdena som är idag anses inte uppfylla en acceptabel
risknivå för den planerade användningen. Riskreducerande åtgärder behöver
vidtas för att erhålla en acceptabel risknivå som helhet. Tillgänglig information
om reningsverkets utbyggnad har inte varit tillräcklig för att kunna göra en direkt
bedömning kring dess lämplighet av placering. En detaljerad utredning behöver
göras när mer information finns tillhanda om placering och mängder av
rötgaslagring. Den här handlingen kan då utgöra en utgångspunkt.

Handläggare: Axel Engstrand
www.fireab.se

Sidan 27 av 32

Dokumentnamn:

Dokumentstatus:

RU Nynäshamn FIRE 181112

Riskutredning
Uppdragsnummer:

18-436

Med det underlag som tillhandahållits har följande skyddszoner tagits fram, se
figur 15. Röda zoner markerar bebyggelsefria områden medan gul och blå zon kan
bebyggas förutsatt att riskreducerande åtgärder vidtas, se även avsnitt 6
Riskreducerande åtgärder. Observera att den tänkta drivmedelsstationen inte
berörs av dessa områden i enlighet med Länsstyrelsen Stockholms riktlinjer.

Figur 15. Sammanvägd bedömning där skyddszoner tagits fram. Röd zon markerar bebyggelsefritt
område medan blå och gul zon markerar områden där skyddsåtgärder måste vidtas. Observera
dock avsnitt om obemannad drivmedelsstation för skyddsavstånd från påfyllningsanslutning.
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För att kunna bebygga den gula zonen krävs åtgärder som hanterar de risker som
föreligger från vägar som trafikeras av farligt gods. Den planlagda småindustrin
på Nynäshamn 2:32 berörs av den gula zonen medan drivmedelsstationen på
Nynäshamn 2:33 undgår krav på åtgärder. För att kunna bebygga Nynäshamn
2:32 bör följande åtgärd vidtas:
•

Plank i lägst klass EI 30 och med en höjd på minst 3 meter sätts upp mot
Raffinaderivägen och väg 73. Mot Oljehamnsvägen sätts ett plan upp lägst
klass EI 60. Alternativt utförs fasader på byggnader som vetter mot dessa
vägar obrännbara eller i klass EI 30 (EI 60 mot Oljehamnsvägen).

•

Friskluftsintag riktas bort från aktuell väg.

Vid en utbyggnad av reningsverket i den gula zonen på Lamellen 1 bör följande
åtgärd vidtas:
•

Plank i lägst klass EI 60 och med en höjd på minst 3 meter sätts upp mot
Oljehamnsvägen. Ett plank mot Oljehamnsvägen bör sättas upp även om
det inte planeras bebyggelse i den gula zonen. Det bör genomföras
eftersom zonen redan är bebyggd och att reningsverket ses som en
samhällsviktig funktion. Alternativt utförs fasader på reningsverkets
byggnader obrännbara eller i klass EI 60.

•

Friskluftsintag riktas bort från Oljehamnsvägen.

För den blåa zonen är lagring av rötgas styrande. Då placering av rötgaslagring är
okänd i skrivande stund antas denna kunna ske överallt där reningsverket kan
bygga ut sin verksamhet. Därför bör ett bebyggelsefritt avstånd om 25 meter
planeras innan mer information finns tillgänglig. När placering av rötgaslagringen
är känd bör avstånden i tabell 1 istället uppfyllas från lagringsplatsen. Den
bebyggelsefria zonen om 25 meter kan halveras om följande åtgärd vidtas enligt
tabell:
•

Fasad och tak som vetter mot lagringsplatsen utförs i brandteknisk
avskiljning EI 60.

Om samtliga åtgärder ovan vidtas blir den uppdaterade översikten med
skyddszoner enligt figur 16 nedan.
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Figur 16. Skyddszoner efter att riskreducerande åtgärder vidtagits.
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Förklaringar
Nedan följer kortfattade och förenklade förklaringar till vissa beteckningar. För
utförliga beskrivningar hänvisas till Boverkets byggregler.
Brandtekniska klasser (t.ex. EI 60, R 30)
Byggnadsdelar indelas beroende på funktion i klasserna:
R- (bärförmåga)
RE- (bärförmåga och avskiljning)
REI- (bärförmåga, avskiljning och isolering )
E- (avskiljning)
EI- (avskiljning och isolering)
EI1- (avskiljning och isolering och täthetskrav för öppningsbara fönster)
EI2- (avskiljning och isolering och täthetskrav för branddörrar)
EW- (avskiljning med strålningsreducering)
M- (mekanisk påverkan)
C- (dörr med självstängare i klass 1-5)
beteckningarna åtföljs av tidskrav: 15, 30, 60, 90 o.s.v.
De äldre klasserna A 60 och B 60 jämställs i praktiken med EI 60 även om temperaturkraven då var annorlunda.
Sa, S200- (brandgastäthet för dörrar, a är testad med kalla brandgaser och 200 är testad med varma brandgaser
(200 gr C)). S200 kallades i tidigare utgåva av SS-EN 13501-1 för Sm.
Ytskikt
Yttre delen av en byggnadsdel (färg, tapet m.m.)
A1,A2 (obrännbart material)
B – E (brännbart material)
Klasserna A2-D har följande tilläggsklasser:
s1 -produkten får avge mycket begränsad mängd med brandgaser.
s2 -produkten får avge begränsad mängd med brandgaser.
s3 -inget krav på begränsad produktion av brandgaser.
d0 -brinnande droppar eller partiklar får inte avges från produkten.
d1 brinnande droppar eller partiklar får avges i begränsad mängd.
d2 inget krav på begränsning av brinnande droppar och partiklar.
Översättning till den äldre klassningen från de nya Euroklasserna;
B-s1,d0 motsvarar bäst klass I
C-s2, d0 motsvarar bäst klass II
D-s2, d0 motsvarar bäst klass III
Exempel på ytskikt (gamla klasserna):
Klass I- (t.ex. målat gips eller målad betong)
Klass II- (t.ex. vanlig tapet (max 175g/m2) på gips eller betong)
Klass III- (t.ex. obehandlad träpanel)
BL -s1, d0 - klass på rörisolering
B1CA -S1, d0, a1 – klass på kablar
Cfl-s1 och Dfl-s1 motsvarar golv klass G
BROOF (t2) motsvarar taktäckning klass T
K210/B-s1,d0- Tändskyddande beklädnad är en obrännbar beklädnad som under minst 10 minuter förhindrar
antändning av bakomliggande material.
Svårantändligt material
Brännbart material som inte fortsätter att brinna då tändlågan avlägsnas. Klassning sker alltid genom provning
(NT Fire 002).
Exponerad yta kablar
Exponerad yta ska för kablar som är exponerade från alla sidor beräknas enligt Aexp = D x L x 3 x n där D är
kabeldiameter, L är kabellängd och n är antal kablar. I en korridor som är två meter bred motsvaras 5 % av cirka
3 cm total kabeldiameter (D x n). Kablar som förläggs bakom en tändskyddande beklädnad (K210/B-s1, d0)
eller som byggs in i brandklassade schakt kan anses skyddade i det tidiga brandförloppet och behöver inte
räknas in i den exponerade arean.
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