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1 Inledning 
Denna PM har upprättats i syfte att fastställa riskhanteringsbehovet i samband med framtagande av detaljplan 

för Kv. Hanna/Burlöv C.  
 
AFRY har tidigare genomfört en riskutredning för aktuellt planområde, som en del i riskhanteringsarbetet för hela 
Kronetorpsområdet. Denna riskutredning redovisas i tre slutrapporter daterade 2017-11-10 (del A, B och C). 
Sedan den riskutredningen genomfördes har Trafikverket tagit fram en ny prognos avseende tågtrafik för år 
2040. Vidare har Burlövs kommun arbetat vidare med utveckling av området, bl.a. genom en 

markanvisningstävling för aktuellt planområde. Detta har inneburit att de förutsättningar, avseende 
olycksfrekvens och antal personer inom ett potentiellt skadeområde, som var gällande vid genomförandet av 
riskutredningen inte längre är helt aktuella. Mot bakgrund av detta redovisas i denna PM dessa förutsättningar, 
hur dessa har förändrats samt om och hur denna förändring påverkar resultatet av den genomförda 
riskutredningen. 

 
Riskutredning för del A, B och C, som redovisas i tre slutrapporter daterade 2017-11-10, benämns i det följande 

”riskutredningen”. 
 
Revideringar i denna PM har markerats med ett streck i vänstermarginalen. 

2 Förutsättningar i genomförd riskutredning 
Farligt gods-trafik 
De mängder transporterat gods som användes i riskutredningen redovisas i Tabell 1 nedan. Övrig indata och de 
bedömningar som har gjorts redovisas i riskutredningen. 

Tabell 1. Transporterat farligt gods på järnväg förbi planområdet 

Järnväg Godståg 

per dygn 

Vagnar 

per dygn 

Vagnar med FG 

per dygn 

FG per år 

(260 dagar) 

Lommabanan 40 1 160 87 22 620 

Södra Stambanan 100 2 900 218 56 680 

Södra Stambanan med all trafik 140 4 060 305 79 300 

 
Indatan i tabellen baserades på data från Trafikverket, (Trafikverket, 2016) (Trafikverket, 2015), och en tidigare 

riskanalys utförd av WSP (WSP, 2008). Även Kronetorpsvägen ingick i riskutredningen eftersom den används för 
transporter till och från verksamheter i området. Kronetorpsvägen är dock inte en rekommenderad led för 
transport av farligt gods. I riskutredningen uppskattades antalet farligt godstransporter på Kronetorpsvägen 
konservativt till 72 st per dygn.  
 
  

mailto:henrik.georgsson@afry.com
mailto:johan.hellstrand@afry.com


PM Riskbedömning Kv. Hanna/Burlöv C, Burlövs kommun 2020-08-26 Uppdrag: 786426 

Uppdragsansvarig Handläggare Internkontroll  

Henrik Georgsson 
henrik.georgsson@afry.com 

010-505 73 53 

Johan Hellstrand 
johan.hellstrand@afry.com 

010-505 70 73 

Anders Starborg  

 

  Sid 2 (5) 

Personantal 

Planområdet Kv. Hanna/Burlöv C motsvarar den del som benämndes del B i riskutredningen, se Figur 1 nedan. I 
planförslaget hamnar bebyggelse som närmast 16 meter från närmaste räl. 

 

Figur 1. T.v. redovisas utredningsområdet med redovisning av placering för Kv. Hanna och t.h. redovisas ungefärlig storlek på 
området med dess befintliga utformning. Planområdets area har uppskattats till ca 81 000 m2 

I riskutredningen gjordes följande uppskattning av antal personer i del B: 
 

- Antal personer dagtid i verksamheter: 545  
- Antal personer resterande tid i verksamheter: 30  
- Antal boende: 0,005682 personer/m2 

 
Uppskattningen av antal boende baserades på ett antagande om ca 7300 boende totalt i Kronetorpsområdet (del 
A). Detta medför ca 460 boende i del B, som bland annat innefattar planområdet Kv. Hanna/Burlöv C. 
 

I direkt anslutning till aktuellt planområde, på cirka 150 m avstånd, ligger Burlöv Center där personantalet vissa 
tider kan vara väldigt stort. Det har dock bedömts endast vara olyckor med mycket omfattande konsekvenser, 
såsom utsläpp av giftig gas, som har potential att påverka Burlöv Center. 
 
Vid Burlövs C kan det förväntas vistas ett stort antal personer under vissa tider och dessa personer vistas 
dessutom vistas väldigt nära riskkällan (spåren). Riskutredningen har i första hand beaktat tredje person d.v.s. 

personer som inte kan förväntas vara medvetna om en riskkälla, inte medvetet utsätter sig för risken eller har 
någon nytta av den. Resenärer bedöms normalt använda sig av tågtrafiken som ett medvetet val. I 
riskutredningen har detta hanterats genom att de personer som vistas på eller mycket nära perronger och 
plattformar ej har inkluderats i analysen. Personer som rör sig till och från stationen sprids relativt snabbt ut i 
närområdet och/eller reser vidare med bil, buss eller cykel. Samtidigt så anländer nya tåg frekvent vilket gör att 
det under vissa delar av dygnet kan vara en relativt stadig ström av personer. För att beakta detta har 
”stationshuset” inkluderats i riskutredningen med en permanent personbelastning på 15 personer. 

 
Risknivå 
Den samhällrisk som beräknades i riskutredningen var relativt hög inom planområdet. I syfte att reducera 
samhällsrisken föreslogs följande åtgärder: 

- Ventilationsåtgärder, 
- Brandtekniskt skyddade fasader,  
- Byggnaderna utförs med tunga konstruktionselement (betong/tegel). 
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Effekterna av dessa åtgärder bedömdes och den resulterande samhällsrisken redovisas Figur 2 nedan. 

 

Figur 2. Redovisar FN-kurva för del B (stationen) från riskutredningen. I FN-kurvan åtgärder enligt ovan inkluderats. 

 
Utöver ovanstående åtgärder har även följande åtgärder vidtagits: 

- Bostäder placeras i skydd från mindre känslig bebyggelse i form av kontorsverksamhet (ej sovande 
personer), 

- Bullerskärm placerad mellan Södra Stambanan och bebyggelsen, 
- Byggnader utformas med utrymningsmöjlighet i riktning bort från farligt godsled. 

Dessa åtgärder har dock inte värderats kvantitativt. 

3 Bedömning av riskutredningens giltighet och relevans 
Transporterade mängder 
Baserat på genomförd inventering av godstransporter kan det konstateras att trafikintensiteten har minskat 
något sedan riskutredningen genomfördes, se Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Transporterat farligt gods på järnväg förbi planområdet i samband med riskutredningen och vid den kompletterande 
bedömningen 

Järnväg Godståg 

per dygn 

Vagnar 

per dygn 

Vagnar med FG 

per dygn 

FG per år 

(260 dagar) 

Södra Stambanan  

(riskutredning) 

100 2 900 218 56 680 

Södra Stambanan 

(Kompletterande analys) 

891 2 581 193 50 329 

Skillnad (antal) -11 -319 -25 -6351 

Skillnad (%) -11 

 
Inventeringen har gjorts med utgångspunkt i Trafikverkets prognos för godstransporter 2040. Resultatet av 
inventeringen visar att de antaganden om godstrafik på järnväg som gjordes i riskutredning alltjämt är att 
betrakta som konservativa. Detsamma bedöms gälla även för Kronetorpsvägen. Den är ingen rekommenderad 

led för transport av farligt gods varför godstrafiken inte bedöms påverkas särskilt mycket av en generell ökning 
av trafik i samhället. Dessutom så genomgår området en omfattande förändring mot mer stadsbebyggelse vilket 
gör det osannolikt, och även olämpligt, att nya verksamheter med stora behov av transporter av farligt gods 
etableras i området. 
 
Sammantaget konstateras att tidigare uppskattningar är fortsatt konservativa och att Trafikverkets prognos för 
2040 faktiskt visar på ett något lägre flöde av farligt gods. Baserat på detta kan det även konstateras att 

resultatet av inventeringen skulle generera en lägre individrisk. 

                                                
1 Information erhållen via mail från Trafikverket 2020-05-28 
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Personantal 
Inom Kv. Hanna planeras följande verksamheter och förväntade personantal: 
 

- Bostäder: 150 st bostadslägenheter, bedöms motsvara ca 300 boende. 
- Verksamheter: ca 220 personer, baserat på ett antagande om 25 m2 BTA per person. 

 
Dessa bedömningar av personantal har baserats på uppgifter från Trianon. De planerade verksamheterna 

innefattar främst kontor men även en vårdcentral, padelbanor, butiker och caféer. Det kan konstateras att det 
uppskattade personantalet (totalt ca 520 personer) understiger det som använts i riskutredningen, se avsnitt 2. 
Dock bedömts persontätheten i hela del B bli högre än den som använts i riskutredningen i det fall även 
kommande detaljplaner innefattar verksamheter med stora personantal. Det är viktigt att notera att Kv. Hanna 
motsvarar en relativt begränsad del av del B i riskutredningen. I det fall en persontäthet som motsvarar den i Kv. 
Hanna blir aktuell även för övriga delar av del B, i och med kommande detaljplaner, så kan det konstateras att 
persontätheten i riskutredningen är för låg och inte längre återspeglar verkligheten. 

 
Vad gäller flödet personer utomhus så bedöms majoriteten av dessa personer vara inräknade bland de boende 
och verksamma i området. Det är dock viktigt att notera att utvecklingen av området i sig medför att fler 
människor kan komma att vistas samtidigt i området. Det finns i dagsläget ingen prognos avseende förväntat 
antal resande till/från området. 
 

Risknivå 
Det har inte konstaterats någon ökning avseende frekvensen av olyckor sedan riskutredningen genomfördes. Det 
har inte heller kunnat konstateras att persontätheten inom del B medför en samhällsrisk som överskrider den i 
riskutredningen.  
 
Det kan dock konstateras att persontätheten inom Kv. Hanna överskrider den genomsnittliga persontäthet som 

användes i riskutredningen. Detta innebär att en fortsatt utveckling av området, i kommande detaljplaner, med 
motsvarande persontäthet som i Kv. Hanna medför en högre risknivå än vad riskutredningen visar. Observera 
dock att några av de föreslagna riskreducerande åtgärderna inte har värderats kvantitativt. Det finns en 
möjlighet att en ny riskutredning kan visa att en ökad persontäthet, och som följd en ökad samhällsrisk, kan 

kompenseras i någon mån av dessa åtgärders riskreducerande effekt.  
 

Risknivån inom området har sedan tidigare konstaterats vara inom det s.k. ALARP-området. Genom att studera 
FN-kurvan i Figur 2 kan det konstateras att en mindre ökning av persontätheten inte bör ge någon avsevärd 
effekt. Däremot finns det naturligtvis en begränsning i hur stor persontäthet som kan accepteras och dels ett 
utökat ansvar att vid högre risknivå vidta ytterligare riskreducerande åtgärder.  

4 Slutsats 
I denna PM har det visats att de antaganden avseende godstransporter och olycksfrekvens som har gjorts i 
riskutredningen alltjämt är att betrakta som konservativa. Det har även visats att den persontäthet som är 

aktuell i och med detaljplanen för Kv. Hanna/Burlöv C inryms i de antaganden som gjorts i riskutredningen. 
Detta innebär att riskutredningen är att betrakta som relevant och tillämpbar för aktuell detaljplan.  
 
Det är dock viktigt att notera att persontätheten i Kv. Hanna, räknat i antal personer per m2, är högre än vad 
som generellt har ansatts för del B. Detta bör beaktas i det kommande arbetet med övriga detaljplaner. Detta 

görs förslagsvis genom att en ny riskutredning genomförs för hela del B baserat på uppdaterade uppgifter om 
persontäthet (när sådana uppgifter finns tillgängliga) och när en analys av förväntat antal resenärer/besökare i 

området har genomförts. Det rekommenderas därmed inte att riskutredningen uppdateras i samband med 
aktuell detaljplan då det redan har konstaterats att riskutredningen är tillämpbar. 
 
Notera även att riskutredningen föreslår ett antal riskreducerande åtgärder som inte har kvantifierats. Dessa 
åtgärder innebär en riskreduktion som potentiellt kan medge att ökad persontäthet i området utan att 
samhällsrisken nödvändigtvis blir högre. 
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