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SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING     
Briab Brand & Riskingenjörerna AB har, på uppdrag av HSB Bostad AB, utrett den riskbild som är 
förknippad med planerad bebyggelse på ett planområde benämnt Klockstapelskogen i Sundbyberg. 
Riskutredningen har gjorts i enlighet med krav på redogörelse för bebyggelsens lämplighet utifrån ett 
säkerhetsperspektiv i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).  

Målet med utredningen har varit att ta fram ett underlag för riskhänsyn i aktuell detaljplaneprocess där 
det planeras för i huvudsak bostadsområden. 

Inledningsvis har en riskinventering genomförts för att identifiera potentiella riskkällor i planområdets 
omgivning. Därefter har en översiktlig bedömning gjorts av riskkällorna med avseende på potentiella 
olyckshändelser som kan belasta planområdet. De olyckshändelser som bedömts kunna bidra till 
planområdets risknivå är olyckor på en bensinstation väster om Ursviksvägen samt olyckor vid 
transport till bensinstationen. Olyckshändelserna har analyserats mer ingående via separata analyser 
för att uppskatta deras bidrag till planområdets risknivå. Risknivån har sedan värderats mot använda 
acceptanskriterier. Resultatet visar att risknivån är acceptabel utan att riskreducerande åtgärder 
behöver vidtagas. En känslighets- och osäkerhetsanalys identifierade och varierade kritiska parametrar 
i analyserna och påvisade en robusthet i beräkningarna.  

I utredningen har presenterats vilken risknivå som ansetts acceptabel utifrån acceptanskriterier 
framtagna i ”Värdering av risk” (1997) av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), 
dåvarande Räddningsverket.  

Slutsatsen från utredningen är att ingen av de riskkällor som har identifierats i planområdets omgivning 
förväntas ge planområdet en oacceptabel risknivå. Ur risksynpunkt finns därför inga restriktioner på 
markanvändning. Planerad bebyggelse, i detta fall bostadsområden, är således möjlig att ha inom hela 
planområdet.   
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1111 INLEDNINGINLEDNINGINLEDNINGINLEDNING    

1.1 Bakgrund 
Briab Brand & Riskingenjörerna AB har, på uppdrag av HSB Bostad AB, att utreda den riskbild som är 
förknippad med planerad exploatering av ett planområde benämnt Klockstapelskogen. Planområdet är 
beläget inom fastigheten Gullvivan 2 i stadsdelen Ör, Sundbyberg. Riskutredningen har gjorts i 
enlighet med Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) krav på att vid planläggning redogöra för 
bebyggelsens lämplighet utifrån ett säkerhetsperspektiv. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna riskutredning är att kartlägga, analysera, värdera och redogöra för riskbilden som är 
förknippad med planerad bebyggelse på planområdet Klockstapelskogen. Vidare är syftet att bedöma 
om den önskade markanvändningen är acceptabel ur risksynpunkt. I utredningen presenteras vilken 
risknivå som anses acceptabel och vid behov ges förslag på riskreducerande åtgärder.  

Målet med utredningen är att ta fram ett beslutsunderlag i aktuell detaljplaneprocess. 

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Riskutredningen omfattar endast sådana skadehändelser för personer som kan komma att inträffa till 
följd av en plötslig olycka i anslutning till planområdet. Olyckor där långvarig exponering krävs för 
skadliga konsekvenser, eventuella skador på egendom och miljö eller uppsåtliga risker samt påverkan 
på människor vistandes på andra kringliggande områden är exkluderade i denna riskutredning.  

Den geografiska avgränsningen utgörs av aktuellt planområde (se avsnitt 3.1). 

Referensåret för påverkansområdet är valt till 2035. 

I denna riskutredning presenteras, vid behov, endast sådana riskreducerande åtgärder som påverkar 
markanvändning eller funktion. 

1.4 Revidering 
Denna tredje version ersätter helt föregående versioner. I version 3 har en fördjupad analys gjorts av 
transporter till bensinstation via Ursviksvägen. 

1.5 Underlag 
Underlag för riskutredningen utgörs huvudsakligen av: 

Handling Datum Upprättad av 

Program för detaljplaner,  
Hallonbergen-Ör 

2011-08-24 Sundbybergs stad 

Planuppdrag för bostadsbebyggelse 
och stadsförnyelse inom stadsdelen 
Ör och del av Hallonbergen 

2009-11-30 Sundbybergs stad 
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1.6 Kvalitetssäkring 
Intern granskning har utförts av en från uppdraget fristående person enligt Briabs processbaserade 
kvalitetssystem som följer anvisningarna i FR 2000.  

Granskare i projektet har varit Johan Norén, civilingenjör i riskhantering och brandingenjör. 

2222 RISKRISKRISKRISKHÄNSYN VID FYSISK HÄNSYN VID FYSISK HÄNSYN VID FYSISK HÄNSYN VID FYSISK PLANERINGPLANERINGPLANERINGPLANERING    
För att få en förståelse för begrepp och definitioner relaterade till riskhänsyn vid fysisk planering 
beskrivs i detta avsnitt riskhanteringsprocessen och dess ingående komponenter. 

2.1 Risk 
Begreppet risk kan tolkas på olika sätt. I säkerhetstekniska sammanhang förstås begreppet som: 

Sannolikheten för en händelse multiplicerat med omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara 

kvalitativt eller kvantitativt bestämda. 

2.2 Olika mått på risk 
I säkerhetstekniska sammanhang används ofta två olika riskmått, individ- respektive samhällsrisk.  

Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken för en enskild individ att omkomma av en specifik 
händelse under ett år på en specifik plats. Individrisken är oberoende av hur många människor som 
vistas inom ett specifikt område och används för att se till att enskilda individer inte utsätts för 
oacceptabelt höga risknivåer (Davidsson, 1997). 

Samhällsrisken, eller kollektivrisken, visar den kumulativa sannolikheten för att ett visst antal 
människor omkommer till följd av konsekvenser av oönskade händelser och presenteras ofta i form av 
ett s.k. F/N-diagram. Till skillnad från individrisk tar samhällsrisken hänsyn till den befolkningssituation 
som råder inom undersökt område, samt om personer befinner sig inomhus eller utomhus (Davidsson, 
1997). 

2.3 Styrande dokument 
Det finns ett flertal styrande dokument som berör riskhantering och som ska beaktas vid exploatering. 

2.3.1 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagens (SFS 2010:900) första paragraf definieras att vid planläggning av mark och 
vatten och byggande, ska hänsyn tas till den enskilda människans frihet. En samhällsutveckling ska 
främjas med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. I lagen förutsetts således att 
frågor om skydd mot olyckor kopplat till föreslagna markändringar ska vara slutligt avgjorda i samband 
med planläggning. 

2.3.2 Rekommendationer och riktlinjer 

Lagstiftningen anger när en riskanalys bör göras men inte i detalj hur en sådan ska utföras eller vad 
den ska innehålla. För att tydliggöra detta har Länsstyrelserna runt om i landet presenterat riktlinjer 
med specifikationer rörande innehållet i riskanalyser för fysisk planering. Riktlinjerna utgör 
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rekommendationer beträffande vilka typer av riskanalyser som bör utföras i olika sammanhang och 
vilka krav som bör ställas på dessa analyser. 

I riktlinjerna ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse” av Länsstyrelsen i Stockholms län (2000) anges att en 
riskanalys ska vara underlag vid planering om bebyggelse avses lokaliseras inom 100 meter från en 
bensinstation och om risk föreligger. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har även gett ut rekommendationerna ”Riktlinjer för riskanalys som 
beslutsunderlag” (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003) och ”Riskanalyser i detaljplaneprocessen” 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003b). Dessa är generella rekommendationer beträffande krav på 
innehåll i riskanalyser för bland annat planärenden.  

Utöver de allmänna rekommendationerna har Länsstyrelsen i Stockholms län publicerat mer specifika 
rekommendationer rörande transporter av farligt gods. I skriften ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill 
vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer” (Länsstyrelsen i Stockholms 
län, 2000) anges att ny bebyggelse inte bör medges så nära att transporter med farligt gods till slut 
omöjliggörs. De avstånd som rekommenderas av Länsstyrelsen, som en möjlighet att minimera risken, 
representerar en sammanvägd bedömning av risk, stadsbild, samhällsekonomi m.m. Avses 
bebyggelse eller verksamheter lokaliseras inom 100 meter från en väg eller järnväg som används för 
transporter av farligt gods eller från bensinstationer och om risk föreligger ska en riskanalys vara ett av 
underlagen vid planering. Som konkreta rekommendationer, utifrån sammanvägd bedömning av risk, 
stadsbild, samhällsekonomi m.m., anger skriften följande i anslutning till väg som utgör transportled 
för farligt gods: 

• 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleder. 

• Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant bör undvikas. 

• Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter närmare än 75 meter 
från vägkant bör undvikas. 

Enligt senare rekommendationer som tagits fram föreslår Länsstyrelsen i Stockholms län att riskerna 
alltid ska bedömas vid fysisk planering inom ett avstånd av 150 meter från transportled för farligt gods 
(Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006). 

2.4 Metodik för riskhantering 
Riskhantering innebär ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att, inom ett givet system, 
kontrollera eller minska olycksriskerna. Att hantera risker är en kontinuerlig process som innebär att 
inventera, analysera, värdera och vidta säkerhetsåtgärder samt uppföljning och kommunikation till 
berörda parter. Schematiskt kan processen beskrivas enligt Figur 1. 
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Figur 1. Metodik för riskhantering (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands 
län, 2006). 

Riskhanteringsprocessens tre delar – riskanalys, riskvärdering och riskreduktion - behandlar allt från 
identifiering av olyckshändelser och riskkällor till beslut om och genomförande av riskreducerande 
åtgärder samt uppföljning av att besluten ger avsedd påverkan på den aktuella riskbilden. 
Riskbedömning utgör enligt denna metodik de två första stegen, riskanalys och riskvärdering, i 
riskhanteringsprocessen. 

Riskanalys 
Riskanalys utgör den första delen i riskhanteringsprocessen. En grundläggande förutsättning för ett 
välgrundat resultat av en riskanalys är att dess syfte och omfattning är tydligt beskrivna. Utifrån det 
kan en riskinventering göras och möjliga olyckshändelser och riskkällor identifieras. Därefter beskrivs 
riskerna genom att kvalitativt eller kvantitativt bestämma sannolikhet och konsekvens och en 
sammanvägning av dessa kan därefter genomföras (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, 
Västra Götalands län, 2006). 

Riskvärdering 
Vid riskvärderingen värderas risken genom att den jämförs mot tydligt motiverade värderingskriterier 
för att åskådliggöra om risknivån ligger på en tolerabel nivå eller ej. Visar riskvärderingen på en icke 
tolerabel risknivå ska åtgärdsförslag tas fram och verifieras, vilket innebär att risken, inklusive 
föreslagna åtgärder, på nytt analyseras och värderas för att påvisa att åtgärderna har en 
riskreducerande effekt (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006). 

Riskreduktion/kontroll 
Riskanalys och riskvärdering utgör tillsammans riskbedömningen. Riskbedömningen utgör i sin tur 
beslutsunderlag och ligger till grund för riskhanteringsprocessens sista del; riskreduktion/kontroll. 
Denna omfattar ställningstaganden och beslutsfattanden, genomförande av eventuella 
riskreducerande åtgärder samt kontroll och återkoppling gentemot riskanalysens syfte och mål 
(Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006). 

2.5 Nyttjad metod 
Utifrån ovan presenterad process för riskhantering redogörs nedan för den arbetsgång som nyttjas i 
aktuell utredning: 
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• En riskinventering genomförs i syfte att identifiera potentiella riskkällor inom planområdet och i 
planområdets omgivning. 

• En översiktlig bedömning av identifierade riskkällor görs med avseende på potentiella 
olyckshändelser som kan belasta planområdet. 

• De olyckshändelser som bedöms bidra till planområdets risknivå analyseras mer ingående via 
separata fördjupade analyser. Händelsernas olycksfrekvenser och konsekvenser studeras via 
logiska argument och/eller via kvantitativa metoder för att uppskatta risknivån.  

• Risknivån värderas därefter utifrån använda acceptanskriterier och vid behov ges förslag på 
riskreducerande åtgärder med anknytning till markanvändning och funktion. Åtgärderna 
verifieras sedan för att påvisa avsedd effekt.  

• En känslighetsanalys genomförs för att identifiera kritiska parametrar i utredningen och 
undersöka resultatens robusthet. 

2.6 Acceptanskriterier 
För risker förknippade med säkerhet för liv och hälsa bedöms risknivåerna övergripande utifrån de fyra 
principer som utarbetats av Räddningsverket (Davidsson, 1997): 

• Rimlighetsprincipen - Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att 
reducera eller eliminera en risk ska detta göras. 

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

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

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

För individrisk och samhällsrisk har DNV (Det Norske Veritas) på uppdrag av Räddningsverket 
(nuvarande MSB) definierat acceptanskriterier (Davidsson, 1997). Länsstyrelsen i Stockholms län har 
bedömt att dessa kriterier har fördelarna att de är framtagna med avseende på svenska förhållanden, 
att de har ett tydligt markerat ALARP1-område och att de är konstruerade för användning både intill 
fasta verksamheter och farligt gods-leder (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003b). 

Följande kriterier för individrisk föreslås av DNV: 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras är 1 x 10-5 per år. 

• Övre gräns för område där risker kan anses små är 1 x 10-7 per år. 

I Figur 2 redovisas använt acceptanskriterium för samhällsrisk, visualiserad i ett F/N-diagram. 

                                                      

1 As Low As Reasonably Practicable (= risker kan tolereras om alla rimliga riskreducerande åtgärder är vidtagna.) 
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Figur 2. Exempel på ett F/N-diagram med DNV:s acceptanskriterier för samhällsrisk. 

Enligt DNV:s förslag till riskkriterier finns tre riskområden: 

• Olyckshändelser som förväntas inträffa tillräckligt ofta och med tillräckligt stora konsekvenser 
för att anses oacceptabla. 

• Olyckshändelser som förväntas inträffa sällan och med så små konsekvenser att de anses 
acceptabla. 

• Olyckshändelser som hamnar mellan den undre och övre gränsen hamnar i det område som 
kallas ALARP. 

För en riskanalys innebär en tillämpning av ovanstående acceptanskriterier att risker ovanför ALARP-
området anses vara oacceptabla och att åtgärder måste vidtas oavsett åtgärdernas kostnad. Inom 
ALARP-området kan risker accepteras om kostnaden för åtgärderna är orimligt höga. Risker under den 
lägre gränsen enligt DNV anses vara acceptabla utan åtgärder. 
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3333 FÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGARFÖRUTSÄTTNINGAR    
I detta avsnitt redogörs kortfattat för planområdet Klockstapelskogen i stadsdelen Ör, Sundbyberg. 

3.1 Planområdet 
Figur 3 visar en karta över planområdet som avgränsas av Örsvängen, Ursviksvägen och befintlig 
bebyggelse. Inom planområdet finns i dagsläget en skog. Den nya detaljplanen ska möjliggöra för i 
huvudsak bostadsområden (Sundbybergs stad, 2014). I skrivande stund befinner sig planprocessen i 
ett tidigt skede (samråd). 

 
Figur 3. Planområdets ungefärliga avgränsning. Bildkälla: (Hitta.se, 2014), redigerad av Briab. 

3.2 Befolkningstäthet 
I stadsdelen Ör bodde enligt Sundbybergs stad 1853 personer år 2013 (Sundbybergs stad, 2013). 
Stadsdelens totala yta är ca 0,6 km2 och består av kvarters-, verksamhets- och grönområden 
(Sundbybergs stad, 2013). Med kännedom om befolkningsmängd och stadsdelens yta kan 
befolkningstätheten för Ör år 2013 uppskattas till ungefär 3 100 personer per km2.  
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Befolkningsprognosen visar att det år 2027 förväntas bo 3515 personer i Ör. I genomsnitt motsvarar 
det en årlig tillväxt på 4,7 % sedan år 2013. Om samma tillväxthastighet antas råda till år 2035 
förväntas ungefär 5100 personer bo i Ör år 2035. Detta motsvarar en befolkningstäthet på ca 8 500 
personer/km2 år 2035. 

4444 RRRRISKINVENTERINGISKINVENTERINGISKINVENTERINGISKINVENTERING    OCH ÖVERSIKTLIG BEDÖOCH ÖVERSIKTLIG BEDÖOCH ÖVERSIKTLIG BEDÖOCH ÖVERSIKTLIG BEDÖMNINGMNINGMNINGMNING    
I detta avsnitt identifieras och bedöms översiktligt de riskkällor som kan ge upphov till olyckshändelser 
som belastar planområdet. 

4.1 Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och Sevesoanläggningar 
Närmaste bensinstation är belägen på den västra sidan av Ursviksvägen, ca 50 meter från 
planområdets gräns (Lantmäteriet, 2015). Enligt riktlinjer från Länsstyrelsen i Stockholms län (2000) ska 
bensinstationen som riskkälla analyseras för att kunna lokalisera bebyggelse på planområdet. 
Bensinstationen kommer därför att underkastas en fördjupad analys. 

Till bensinstationen transporteras främst fordonsdrivmedel men även gasol i flaskor. Ämnena klassas 
vid transport på vägnätet som farligt gods och omfattas av bestämmelser i ADR-S (MSB, 2013). 
Transporten sker inom 150 meter från planområdet och behöver därför beaktas i riskutredningen för 
planområdet (Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006). Transport till 
bensinstationen kommer därför att underkastas fördjupad analys. 

Ca 500 meter söder om planområdet ligger Sundbybergsverket, en förbränningsanläggning 
(Lantmäteriet, 2015). Avståndet mellan planområdet och verket bedöms som tillräckligt stort för att 
kunna avskriva verket som riskkälla.  

4.2 Enköpingsvägen 
Omkring 450 meter norr om planområdet går Enköpingsvägen som utgör primär transportled för farligt 
gods. Det stora avståndet mellan planområdet och vägen bedöms som tillräckligt för att kunna 
avskriva vägen som riskkälla. 

5555 FÖRDJUPAD RISKANALYSFÖRDJUPAD RISKANALYSFÖRDJUPAD RISKANALYSFÖRDJUPAD RISKANALYS    
Riskinventeringen och den översiktliga bedömningen visar att det finns behov av att kartlägga 
planområdets förhöjda risknivå med hänsyn till dess närhet till bensinstationen belägen på västra sidan 
av Ursviksvägen. Även transporter till bensinstationen behöver utredas. Övriga identifierade riskkällor 
har kunnat avskrivas med hänsyn till deras låga bidrag till planområdets totala risknivå. 

5.1 Antal leveranser till bensinstationen 
Påfyllning av bensinstationens drivmedelcisterner sker med jämna mellanrum. Antalet påfyllningar av 
brandfarlig vätska till en bensinstation har i tidigare riskutredningar uppskattats till ca 2-3 gånger per 
vecka (ca 130 per år) (Briab, 2014) och antalet leveranser av gasolflaskor till ca 1 gång per vecka (ca 
52 per år) (Brandskyddslaget, 2012). Antalet leveranser förväntas inte öka fram till år 2035 utan kanske 
sjunka. Detta framgår av en långsiktsprognos framtagen av Energimyndigheten där man uppskattar att 
användningen av bensin förväntas sjunka med 60 % mellan år 2012 och 2030 (Energimyndigheten, 
2013). Samtidigt förväntas dieselanvändningen öka för att ersätta behovet av drivmedel. 
Användningen av drivmedel förväntas därför vara i stort sett lika stor, vilket framgår i figur Figur 4. 
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Figur 4. Energianvändning för inrikes transporter. Källa: (Energimyndigheten, 2013). 

Då diesel är något energitätare per kubikmeter än bensin kan det till och med ske en minskning av 
antalet leveranser. 

Mängden gasol som levereras till återförsäljare uppvisar också en sjunkande trend. I Figur 5 redovisas 
mängden för månaderna januari och juli mellan åren 2000-2014.  

 

Figur 5. Gasolleveranser uppvisar en sjunkande trend. På den horisontella axeln framgår 

mängden som levererats januari (M01) och juli (M07) månad mellan åren 2000-2014. Datakälla: 
(SCB, 2015). 

För att inte underskatta antalet leveranser av drivmedel och gasol som sker i dagsläget och fram till år 
2035 antas att antalet leveranser per år förblir oförändrade: 130 leveranser med drivmedel och 52 med 
gasolflaskor. 
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5.2 Olyckshändelse på bensinstationen 
De olyckshändelser på bensinstationen som bedöms påverka planområdet är främst relaterade till 
brand och explosion (Räddningsverket, 2008). Den specifika händelse som ur risksynpunkt anses vara 
dimensionerande är läckage i samband med påfyllning (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000). 
Påfyllning sker på lossningsplatsen för tankfordonet (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000). 
Lossningsplatsen för aktuell bensinstation är belägen ca 65 meter från planområdets gräns, se Figur 6. 

 
Figur 6. Bensinstationens och lossningsplatsens placering i förhållande till planområdet. 
Bildkälla: (Hitta.se, 2014), redigerad av Briab. 
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Ett läckage kan antingen vara momentant (kortvarigt utsläpp) eller kontinuerligt (långvarigt utsläpp). 
Läckage förväntas uppstå om det går hål på slangen mellan tankfordon och lossningsplats eller om 
anslutningen bryts. Det värsta troliga scenariot väntas vara ett totalt slangbrott medan mer sannolika 
scenarion utgör mindre hål i slangen. 

Aktuell bensinstation tillhandahåller drivmedlen bensin, diesel och etanol (OKQ8, 2015). Den 
brandfarliga vätska som anses ge upphov till den värsta troliga konsekvensen är bensin (vilken därför 
är dimensionerande). 

5.2.1 Frekvens för läckage och antändning 
En tankbil med trailer rymmer ca 45 m3 (Preem, 2014) flytande icke-trycksatt vätska.  

Sannolikheten för att ett läckage uppstår i samband med lossning med tankfordon2 har uppskattats till 
(HSE, 2012): 

• 4 x 10-6 per lossning som ger en hålstorlek motsvarande ett slangbrott (slangens diameter) 

• 0,4 x 10-6 per lossning som ger en hålstorlek med diametern 15 mm 

• 6 x 10-6 per lossning som ger en hålstorlek med diametern 5 mm 

Tankfordonsförarens insats 

Om ett läckage sker i samband med lossning av tankfordon förväntas i normalfallet en snabb 
skadebegränsande insats ske. Tankfordonsföraren ska i enlighet med regelverket uppehålla sig på 
plats och snabbt kunna avbryta påfyllningen om något går fel (Räddningsverket, 2008). Det uppskattas 
att tankfordonsföraren trots det i 10 % av fallen inte hinner eller kan avbryta en påfyllning som går fel 
och att detta leder till ett kontinuerligt utsläpp. Uppskattningen baseras på en tillförlitlighetskorrelation 
för maskinoperatörer presenterad i ”Lees' Loss Prevention in the Process Industries” (Mannan, 2004): 

 
(Mannan, 2004) 

Korrelationen anger hur stor sannolikheten (q) är för att en operatör som har uppmärksamheten på sin 
uppgift inte hinner agera korrekt inom en viss tid (t) efter att ett larm har utlösts. Om ett läckage inte 
hanteras inom 10 sekunder antas det i denna utredning motsvara ett kontinuerligt läckage. 

Frekvens för kontinuerligt läckage 

Med kännedom om antalet påfyllningar per år, sannolikheten för att läckage uppstår och sannolikheten 
för att en operatör inte hinner agera i tid anges i Tabell 1 med vilken frekvens ett kontinuerligt läckage 
förväntas uppstå på aktuell bensinstation.  

                                                      

2 Sannolikheterna är framtagna för tankfordon med säkerhetsfunktioner motsvarande ”normal” nivå: funktioner 
som hindrar att slangen dras ut (exempelvis stoppklossar och låsmekanism) samt att slangen inspekteras med 
avseende på skador/otätheter. Detta anses vara representativt för tankfordon i Sverige. 



Klockstapelskogen, Sundbyberg 2015-03-02 
Riskutredning Version 3 
 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  15 (33) 

Tabell 1. Frekvens för kontinuerligt läckage i samband med påfyllning på bensinstationen. 

  Frekvens för kontinuerligt läckage [/år] 

Bränsle Påfyllningar 
per år 

Hålstorlek 50 
mm 
(motsvarande 
slangbrott) 

Hålstorlek 15 mm Hålstorlek 5 mm 

Brandfarlig vätska 130 5,2 x 10-5 5,2 x 10-6 7,8 x 10-5 

Total läckagefrekvens 1,35 x 10-4 

Sannolikhet för antändning givet läckage 

Sannolikheten för att ett läckage leder till antändning har uppskattats till 3,3 % (HMSO, 1991). 

5.2.2 Dimensionerande scenarier 
Ett litet läckage (hålstorlek 5 mm) antas ge upphov till en 50 m2 pöl, ett medelstort läckage (hålstorlek 
15 mm) till en 200 m2 pöl och ett stort läckage (hålstorlek 50 mm, motsvarande slangbrott) till en 400 
m2 pöl. Dessa ytor motsvarar de som används i utredningen av Briab (2014) för utsläpp som sker vid 
olycka med farligt gods-klass 3, t.ex. bensin. På bensinstationer finns uppsamlingsbrunnar och intill 
lossningsplatser finns spilltråg. Dessa verkar för att ta hand om eventuella spill, varför pölstorlekarna 
troligen blir mindre än de som uppskattats (50, 200, 400 m2) men ingen ansats görs att kvantifiera 
effekten av brunnar och spilltråg. 

I Figur 7 visas ett så kallat logiskt diagram (händelseträd) som illustrerar olycksförloppet. 

 

Figur 7. Händelseträd för läckage vid lossningsplats. 
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5.2.3 Konsekvensavstånd  
Beräkningar av konskevensavstånd genomförs i spridningsprogrammet ALOHA (NOAA, 2013). 
Ingångsdata för beräkningarna återfinns i Bilaga 2 – Konsekvensberäkning tillsammans med en kort 
beskrivning av spridningsprogrammet, vad som orsakar skada på människor och vilka gränsvärden 
som används. 

Beräkningarna visar att konsekvensavståndet för ett läckage med brandfarlig vätska bildar en cirkel 
med radien 14 meter vid ett litet läckage (50 m2 pöl), 30 meter vid ett medelstort läckage (200 m2 pöl) 
och 43 meter vid ett stort läckage (400 m2 pöl). Konsekvensavstånden återges i Tabell 2. 

Tabell 2. Maximala konsekvensavstånd för olika pölstorlekar givet pölbrand. 

Pölstorlek [m2] Konsekvensavstånd mätt från pölens centrum [m] 

50 14 

200 30 

400 43 

5.2.4 Resultat 
Den individrisk som olyckor vid lossning på bensinstationen ger upphov till (mätt från lossningsplatsen) 
presenteras i Figur 8. 

 
Figur 8. Individriskbidrag från bensinstationen. Uppmätt från lossningsplats för tankfordon. 

Som framgår av figuren ligger planområdet på ett längre avstånd från lossningsplatsen än det längsta 
konsekvensavståndet givet en olyckshändelse. 
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Detta innebär att bensinstationen inte förväntas bidra till planområdets risknivå (varken individ- eller 
samhällsrisken). Vid ingen olyckshändelse förväntas personer på planområdet (som är beläget 65 
meter från lossningsplatsen) omkomma. 

5.3 Olyckshändelse vid transport till bensinstationen 
De ämnen som transporteras till bensinstationen är som tidigare nämnt bensin, diesel, etanol och även 
gasol i flaskor. Transporterna antas passera planområdet via den närmast belägna vägen, 
Ursviksvägen. Vägen utgör dock inte en primär eller sekundär transportled för farligt gods 
(Länsstyrelsen Stockholms Län, 2014). Som framgår i Figur 6 är planområdet beläget intill 
Ursviksvägen. 

Metoden som används för beräkning av frekvensen för olyckshändelse under transport utgår från en 
modell framtagen av Räddningsverket (1996). Beräkningarna grundar sig på händelseförlopp som 
beskrivs i Bilaga 1 – Frekvensberäkning. I samma bilaga återfinns även de olycksfrekvensberäkningar 
som gjorts. En förfinad uppdelning har gjorts rörande inblandat ämne (bensin eller gasol), olyckans 
omfattning (litet, medelstort och stort läckage) samt skadeförlopp. 

5.3.1 Dimensionerande scenarier 
De ämnen som transporteras till bensinstationen kan, beroende på skadeförlopp, ge upphov till 
följande konsekvenser i händelse av olycka:  

• Gasmolnsbränder (gasol) 

• Jetflammor (gasol) 

• BLEVE (gasol) 

• Pölbränder (bensin) 

Olycksscenarierna sammanfattas i Tabell 3 där varje scenario ges en egen beteckning. 

Tabell 3. Scenariobeskrivning. 

Scenario Beskrivning 

S(2.1a) Olycka med farligt gods-transport med klass 2.1, brandfarlig gas, som genom fördröjd 
antändning leder till gasmolnsbrand. 

S(2.1b) Olycka med farligt gods-transport med klass 2.1, brandfarlig gas, som leder till 
jetflamma. 

S(2.1c) Olycka med farligt gods-transport med klass 2.1, brandfarlig gas, som leder till BLEVE. 

S(3) Olycka med farligt gods-transport med klass 3, brandfarlig vätska, som leder till 
pölbrand. 

5.3.2 Olycksfrekvenser 
I Tabell 4 presenteras den olycksfrekvens som beräknats för respektive scenario och omfattning. 
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Tabell 4. Olycksfrekvens för respektive scenario och omfattning. 

Ämne Litet läckage [olyckor/år] Medelstort 
läckage 
[olyckor/år] 

Stort läckage 
[olyckor/år] 

S(2.1a) 7.45 × 10-10 2.48 × 10-10 1.99 × 10-10 

S(2.1b) 3.76 × 10-09 1.25 × 10-09 1.00 × 10-09 

S(2.1c) 1.53 × 10-11 1.53 × 10-11 1.53 × 10-11 

S(3) 7.90 × 10-09 7.90 × 10-09 2.86 × 10-08 

5.3.3 Konsekvensavstånd 
Beräknade konsekvensavstånd, det vill säga avstånd från vägkant (Ursviksvägen) till dödliga 
förhållanden på planområdet, redovisas i Tabell 5. I tabellen redovisas också antalet omkomna givet 
att scenarierna realiseras. 

Ingångsdata för beräkning av konsekvensavstånd för respektive scenario och omfattning återfinns i 
Bilaga 2 – Konsekvensberäkning. 

Tabell 5. Beräknade konsekvensavstånd för respektive scenario och omfattning. Inom parentes 
redovisas beräknat antal omkomna för respektive scenario. 

Ämne Vid litet läckage [m] Vid medelstort 
läckage [m] 

Vid stort läckage 
[m] 

S(2.1a) 10 (0) 21 (2) 98 (70) 

S(2.1b) 10 (0) 10 (1)  
 

31 (10) 

S(2.1c) 62 (42) 62 (42) 62 (42) 

S(3) 14 (2) 
 

30 (10) 
 

43 (20) 

5.3.4 Resultat 

Individrisk 

Den individrisk som farligt gods-transporterna till bensinstationen ger upphov till presenteras i Figur 9. 



Klockstapelskogen, Sundbyberg 2015-03-02 
Riskutredning Version 3 
 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB  19 (33) 

 
Figur 9. Individrisk som transporter till bensinstationen ger upphov till (mätt från vägkant). 

Samhällsrisk 

Den samhällsrisk som farligt gods-transporterna till bensinstationen ger upphov till presenteras i Figur 
10. 

 
Figur 10. Samhällsrisken som transporter till bensinstationen ger upphov till. 
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5.4 Riskvärdering 
Olycka som sker vid lossning på bensinstationen ger, på grund av det stora avståndet från 
lossningsplats till planområde, inget bidrag till planområdets risknivå (se Figur 8). 

Transporterna av drivmedel och gasol till bensinstationen bidrar dock till planområdets risknivå. 
Beräkningarna av individ- och samhällsrisken visar emellertid att planområdets risknivå ligger under 
det område som benämns ALARP (se Figur 9 och Figur 10). Risknivåerna är därför acceptabla enligt 
använda acceptanskriterier (se avsnitt 2.6) och inga riskreducerande åtgärder erfordras.  

5.5 Rekommenderad markanvändning 
Med anledning av att ingen av de identifierade riskkällorna ger upphov till en oacceptabel risknivå för 
planområdet finns det ur risksynpunkt inga restriktioner på markanvändning. Planerad bebyggelse, i 
detta fall bostadsområden, är därför möjlig att ha inom planområdet.  

6666 KÄNSLIGHETSKÄNSLIGHETSKÄNSLIGHETSKÄNSLIGHETS----    OCH OSÄKERHETSOCH OSÄKERHETSOCH OSÄKERHETSOCH OSÄKERHETSANALYSANALYSANALYSANALYS    
I en riskutredning av detta slag finns osäkra parametrar i både uppskattningen av olycksfrekvens och 
konsekvensavstånd. För att uppskatta olycksfrekvenser har generiska data för enskilda delhändelser 
använts vilket i sig inför osäkerheter (exempelvis tillämpbarhet i olika situationer). Samtidigt anser 
Länsstyrelsen i Stockholms län att generisk data ska nyttjas så långt som möjligt för att uppskatta 
frekvenser och att i brist på sådan data kan skattningar utföras med litteratur och expertis 
(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003b).  

6.1 Olycka på bensinstationen 
Utredningen visar att frekvensen för olyckor på bensinstationen har en underordnad betydelse för 
planområdets risknivå. Konsekvensavstånden har nämligen i samtliga olyckshändelser understigit 
avståndet till planområdet.  

Konsekvensavstånden har som tidigare nämnts beräknats med hjälp av ALOHA. För att nyttja 
spridningsprogrammet krävs att vissa initiala antaganden görs, exempelvis vilken vindhastighet och 
lufttemperatur som råder vid olyckstillfället. En annan parameter som behöver förutses initialt är hur 
stor pöl som bildas vid läckaget av bensin. Om bensinen antänder kort efter läckagets början blir 
pölens utbredning liten därför att den bensin som kontinuerligt fortsätter läcka ut förbrännas hastigt 
(ofta vid ganska små pölstorlekar). I denna utredning har det värsta – men inte otroliga – scenariot 
motsvarat en pölbrand om 400 m2. Om en antändning över huvud taget sker3 bedöms det troligt att 
den inträffar innan pölen blivit 400 m2 stor. Intill lossningsplatsen finns även en gräsyta där en viss 
infiltration med bensinen kan förväntas ske, vilket minskar pölens yta. Sammantaget bedöms att den 
parameter av de ovan nämnda som påverkar konsekvensavståndet mest och som samtidigt är förenad 
med stor osäkerhet (därmed en känslig parameter) är rådande vindhastighet.  

                                                      

3 Sannolikheten för antändning bör vara lägre på en bensinstation än 3,3 % som uppskattats för utsläpp på väg 
och som har nyttjats i denna utredning. På bensinstationer råder förbud mot att röka eller vidta andra åtgärder 
som kan ge upphov till öppen eld eller farliga gnistor (Räddningsverket, 2008). Vidare sker inte utsläppet från en 
behållare i rörelse utan en slang på ett stillastående fordon. 
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Vindhastigheten antas därför vid olyckstillfället vara den som på SMHI:s vindskala benämns ”hård 
vind”: 13,9 m/s (SMHI, 2014), vilket är en påtaglig ökning från grundscenariot (3,4 m/s). Det nya 
konsekvensavståndet presenteras i Figur 11 för ett läckage som ger en pölbrand på 400 m2.  
 

 
Figur 11. Konsekvensområdet för en pölbrand på 400 m2 vid "hård vind". 

Konsekvensavståndet ökar från 43 till 56 meter men understiger fortsatt det föreliggande avståndet 
mellan lossningsplats och planområde. Detta innebär att olyckshändelser på bensinstationen fortsatt 
inte bidrar till planområdets risknivå, vilket påvisar en robusthet i grundberäkningarna. 

6.2 Olycka vid transport till bensinstationen 
I Figur 10 framgår att samhällsrisken som uppskattats i grundberäkningen ligger under ALARP-
området. För en olycka som leder till ca 20 omkomna är dock risknivån relativt nära den undre gränsen 
i ALARP. Det är därför av intresse att undersöka hur samhällsrisken påverkas vid en högre 
befolkningstäthet. Det antas att befolkningstätheten är 50 % högre än det prognosticerade värdet år 
2035 på 8500 personer per km2. Den nya befolkningstätheten blir 12 750 personer per km2. Effekten 
på samhällsrisken presenteras i Figur 12. 
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Figur 12. Samhällsrisken som transporter till bensinstationen ger upphov till vid en 50 % högre 

befolkningstäthet än den prognosticerade. 

Samhällsrisken ökar till följd av den högre befolkningstätheten men är fortfarande enbart under 
ALARP-området. Detta visar på en viss robusthet i grundberäkningarna. 

7777 DISKUSSION DISKUSSION DISKUSSION DISKUSSION     
De flesta bensinstationer tillhandahåller idag de tre drivmedlen bensin, diesel och etanol. Vidare säljs 
ibland gasol i mindre behållare (på några kilon). Det är svårt att sia om vad för drivmedel som kommer 
att tillhandahållas i framtiden både för enskilda stationer men också för samhället som helhet. 
Framtidens drivmedel kan både ha större och mindre potential för allvarliga olyckshändelser men 
troligen kommer säkerheten inte att försämras. År 2030 förväntas diesel stå för den största 
energianvändningen (som drivmedel) och bensin för knappt en femtedel (se Figur 4). Diesel har en 
flampunkt som ligger långt över normal omgivningstemperatur och är därför inte lika lättantändlig som 
bensin. Detta talar för att antalet farligt gods-olyckor med brandfarlig vätska (som leder till bränder) bör 
bli färre i framtiden än vad som uppskattats i aktuell utredning. 

8888 SLUTSSLUTSSLUTSSLUTSATSATSATSATS    
Utredningen visar att risknivån i hela planområdet är acceptabel utifrån valda acceptanskriterier. Ur 
risksynpunkt finns därför inga restriktioner på markanvändning och inga riskreducerande åtgärder 
behöver vidtas. Planerad bebyggelse, i detta fall bostadsområden, är möjlig att ha inom planområdet.  

Upprättad riskbedömning ska ses som ett underlag för det fortsatta planarbetet. 
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BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 BILAGA 1 ––––    FREKVENSBERÄKNINGFREKVENSBERÄKNINGFREKVENSBERÄKNINGFREKVENSBERÄKNING    
De beräkningsmetoder och indata som används för att beräkna olycksfrekvenser på Ursviksvägen 
presenteras i denna bilaga.  

En olycka med en farligt gods-transport kan leda till olika följdhändelser såsom punktering, läckage, 
antändning etc. Sannolikheten för dessa följdhändelser behöver uppskattas för att kunna uttala sig om 
hur olyckan bidrar till områdets risknivå. 

Olycksfrekvens 
Det som avses med farligt gods-olycka i detta fall är att en trafikolycka inträffar och att ett fordon som 
transporterar farligt gods är inblandat. 

För att uppskatta olycksfrekvensen nyttjas en modell som tagits fram av Räddningsverket, nuvarande 
MSB (Räddningsverket, 1996). Modellen är en indexmodell som grundar sig på bland annat 
hastighetsbegränsning, vägtyp och antalet filer. Förutsättningarna gäller de för Ursviksvägen i höjd 
med planområdet. Ursviksvägen gränsar mot planområdet på en sträcka av ungefär 200 meter. I 
riktlinjer från Länsstyrelsen i Stockholms län anses dock att samhällsriskkriteriet vid transport ska avse 
en sträcka av 1 kilometer (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2003). Av denna anledning beräknas 
olycksfrekvensen för en 1 km långa vägsträcka. 

För uppskattning av olycksfrekvensen på Ursviksvägen studeras en trafikmängd (ÅDT, årsdygnstrafik) 
på 31 600 fordon. Siffran grundar sig på att ÅDT år 2011 har uppskattats till 15 800 längs aktuell 
sträckning av Ursviksvägen och att ÅDT år 2025 förväntas bli 25 000 (Sundbybergs stad, 2012). Detta 
motsvarar i genomsnitt en ökning av ÅDT per år med 600-700 fordon. Om samma ökning antas ske 
fram till år 2035 blir ÅDT då ca 31 600.  

Trafikarbetet för sträckan (år 2035) beräknas till: 

31 600 (fordon) x 365 (dygn) x 1 (km) = 11,5 miljoner fordonskilometer per år. 

Vid bedömning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation: 

Antal förväntade fordonsolyckor = O = Olyckskvot x Totalt trafikarbete x 10-6 

Ursviksvägen har längs den aktuella sträckan hastighetsgränsen 50 km/h (Trafikverket, 2012) och 
utgör en huvudled/trafikled (Sundbybergs stad, 2012). Detta ger utifrån modellens beräkningsmatris 
(Räddningsverket, 1996) en olyckskvot på 1,5. 

Förväntat antal fordonsolyckor längs sträckan blir:  

O = 0,32 x 49= 17,3 olyckor/år 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor per år beräknas enligt sambandet:  

O × ((Y × X) + (1-Y) × (2X-X2)) 

Där: 
O = Antalet trafikolyckor på aktuell vägsträcka 
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Y = Andelen singelolyckor 
X = Andelen fordon skyltade som farligt gods 

Antalet fordon skyltade med farligt gods är i snitt 3,5 per vecka (drivmedel- och gasoltransporter) vilket 
motsvarar 182 per år. Andelen fordon skyltade som farligt gods är således: 

� =
���

��	�		∗���
=1,58 x 10-5  

Utifrån områdets karaktär ger beräkningsmatrisen andelen singelolyckor till (Y) = 0,1. 

För att få fram antalet farligt gods-olyckor per år används till sist sambandet: 

O × ((Y × X) + (1-Y) × (2X-X2)) =  

17,3 x ((0,1 x 1,58 x 10-5) + (1 – 0,1) x (2 x 1,58 x 10-5 – (1,58 x 10-5)2)) =  

1,04 x 10-5 farligt gods-olyckor/år 

Detta motsvarar en farligt gods-olycka på ungefär 100 000 år längs med Ursviksvägen intill 
planområdet (på en 1 km lång sträcka). 

Fördelning mellan olika farligt gods-klasser 

Olycksfrekvensen antas vara oberoende av vilken typ av farligt gods som transporteras. Detta medför 
att sannolikheten för olycka med en viss typ av farligt gods är direkt proportionell mot antalet 
transporter i den farligt gods-klassen.  

Frekvenser för utsläpp och antändning 
I detta avsnitt presenteras med vilka frekvenser olyckorna leder till konsekvenser som utsläpp och/eller 
spridning och antändning.  

Generella frekvenser 
Sannolikheten för att brand ska uppstå vid en farligt gods-olycka har uppskattats till 0,4 % (Nilsson, 
1994). 

Sannolikheten för att en olycka med farligt gods-transport inblandad leder till läckage har bedömts 
vara 13 % för tunnväggiga tankar (Räddningsverket, 1996). Vidare har sannolikheten för antändning 
givet läckage av brandfarlig vätska från sådan tank uppskattats till 3,3 % (HMSO, 1991). 

Tryckkondenserade gaser (klass 2) 
Ämnen inom klass 2 transporteras främst som tryckkondenserade gaser och behållarnas väggar har 
större tjocklek för att klara de påfrestningar som de utsätts för under normala förhållanden. De tjockare 
väggarna ger en högre motståndskraft vid en eventuell olycka. Från utländska studier har det påvisats 
att sannolikhet för att punktera en behållare avsedd för tryckkondenserade gaser är 1/30 av 
sannolikheten för ”normala” behållare avsedda för transporter av farligt gods (Fréden, 2001).  

Omfattningen av ett läckage beror på hålstorleken. Hålstorlekarna som bedöms kunna uppstå 
presenteras i Tabell 6. 
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Tabell 6. Hålstorlekar och sannolikhet att de uppkommer (Räddningsverket, 1996). 

Olyckans 
omfattning 

Hålstorlek [cm2] Sannolikhet  

Liten 0,1 62,5 % 

Medelstor 0,8 20,8 % 

Stor 16,4 16,7 % 

Olycka med brännbara gaser 

För brännbara gaser bedöms ett utsläpp kunna resultera i fyra händelser: 

• Ingen antändning 

• Fördröjd antändning (gasmolnsbrand) 

• Jetflamma 

• BLEVE (Boiling Liquid Expanded Vapour Explosion) 

 
Om den trycksatta gasen inte antänds direkt kan det uppstå ett brännbart gasmoln som sprids med 
hjälp av vinden och sedan leder till antändning.  

Om den trycksatta gasen antänds omedelbart efter läckage uppstår en jetflamma.  

BLEVE är mycket ovanligt och kan endast inträffa om gasbehållarnas säkerhetsventil saknas eller inte 
är tillräcklig och gasbehållaren utsätts för kraftig brandpåverkan under en längre tid. Eftersom 
sannolikheten för BLEVE är väldigt liten och svårkalkylerad men konsekvensen kan bli mycket stor så 
antas sannolikheten vara 1 %. 

Sannolikheten för antändning givet läckage uppskattas utifrån data i (Purdy, 1993) och presenteras i 
Tabell 7. 

Tabell 7. Sannolikhet för antändning givet en viss utsläppsmängd. 

Scenario Sannolikhet för antändning 

Jetflamma 10 % vid utsläpp < 1500 kg 

Fördröjd antändning 50 % vid utsläpp < 1500 kg 

 
I Figur 13 beskrivs olycksförloppet i ett händelseträd. 
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Figur 13. Händelseträd för olycka med farligt gods-klass 2.1. 

Brandfarliga vätskor (klass 3) 
För att en olycka ska leda till större konsekvenser måste både läckage och antändning av den 
brandfarliga vätskan ske. I huvudsak transporteras bensin och diesel i denna klass. Eftersom diesel, till 
följd av dess låga flampunkt, sannolikt inte antänds så anses bensin som representativt i klassen. 
Sannolikheten för att en olycka med farligt gods-transport inblandad leder till läckage har som tidigare 
nämnts bedömts vara 13 % (Räddningsverket, 1996). Vidare har sannolikheten för antändning givet 
läckage uppskattats till 3,3 % (HMSO, 1991).  

Sannolikheten för att brand ska uppstå vid en farligt gods-olycka har som tidigare nämnts uppskattats 
till 0,4 % (Nilsson, 1994). Det antas att hälften av dessa bränder sprider sig till lasten. I händelse av att 
en brand sprider sig till lasten antas att branden blir stor, motsvarande en stor pöl (400 m2). 

Storleksfördelningen för en pöl givet läckage presenteras i Tabell 8.   
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Tabell 8. Sannolikhet för olika pölstorlekar givet läckage (Räddningsverket, 1996). 

Pölstorlek [m2] Sannolikhet (på väg) 

50 25 % 

200 25 % 

400 50 % 

 
I Figur 14 beskrivs olycksförloppet i ett händelseträd. 

 

Figur 14. Händelseträd för olycka med farligt gods-klass 3. 
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BILAGA 2 BILAGA 2 BILAGA 2 BILAGA 2 ––––    KOKOKOKONSEKVENSNSEKVENSNSEKVENSNSEKVENSBERÄKNINGBERÄKNINGBERÄKNINGBERÄKNING    
För att tydliggöra hur olyckshändelser påverkar människor och omgivning inom aktuellt planområde 
presenteras inledningsvis i denna bilaga vad det är som är orsaken till skada. Endast sådana händelser 
som ger upphov till en oacceptabelt hög risknivå presenteras och analyseras vidare. 

För att beräkna konsekvensen (antal omkomna) behöver ett konsekvensavstånd tas fram och 
befolkningstätheten inom området uppskattas. Med hjälp av konsekvensavstånd och 
befolkningstäthet kan antalet omkomna för ett givet olycksscenario beräknas. 

Befolkningstätheten för området har tidigare uppskattats till 8500 personer per km2. Vid beräkning av 
samhällsrisken har följande antaganden gjorts: 

• 22:00-06:00 uppgår befolkningstätheten till 100 procent inom området. 06:00-22:00 uppgår 
befolkningstätheten till 50 procent inom området. Detta ger en genomsnittlig befolkningstäthet 
på ca 7100 personer per km2. 

• De som vistas på området befinner sig utomhus på området i genomsnitt 3 timmar per dygn 
(högt räknat). Detta baseras på en nationell tidsanvändningsundersökning från Statistiska 
centralbyrån (2011). 

• Ingen hänsyn har tagits till att de flesta transporter sker dagtid då befolkningstätheten är lägre 
och konsekvenserna därmed inte blir lika allvarliga. 

Gränsvärden för värmestrålning 
Vid brand (gasmolnsbrand, jetflamma, BLEVE, pölbrand) avges energi från flammorna till omgivningen 
delvis i form av strålning. I Tabell 9 presenteras kritiska strålningsnivåer och vilka effekter de ger på 
omgivningen. 

Tabell 9. Effekter vid olika strålningsnivåer (Brandteknik, Lunds tekniska högskola, 2005) 

Strålningsnivå [kW/m2] Effekt 

2,5 
Övre tillåten strålningsnivå vid utrymning ur byggnad enligt Boverkets 
byggregler 

10 Normalt glas spricker 

15 
Maximal strålningsnivå för oklassat fönster och för kortvarig 
exponering vid utrymning 

20 Kriterium för övertändning 

25 Spontan antändning av trä vid långvarig strålning 

42 Spontan antändning av cellulosamaterial efter ca 5 sekunder 

 
Med stöd i dessa strålningsnivåer ansätts den strålningsnivå där 100 % antas omkomma till 15 kW/m2. 
Detta antas gälla vid långvarig exponering, mer än enbart några sekunder. Lägre strålningsnivå än så 
ger inga omkomna. Från en annan publikation har det ansetts sannolikt att omkomma av kortvarig 
exponering av en strålningseffekt på 35 kW/m2 (OGP, 2010). I samma publikation anges att en 
strålningseffekt på 25 kW/m2 troligen ger dödsfall efter en något längre exponering. I aktuell analys 
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antas att 25 kW/m2 ger 100 % dödsfall vid kortvarig exponering (mindre än 10 s). Sådan exponering är 
aktuell vid BLEVE.  

Vid fördröjd antändning av utsläppt gas är exponeringen ännu kortare, någon tiondels sekund (Center 
for Chemical Process Safety, 2000). Effekten av värmestrålningen på omgivningen är således 
väsentligt lägre i jämförelse med exempelvis effekten från en pölbrand (Center for Chemical Process 
Safety, 2000). I framtagandet av skadekriterier har forskning istället fokuserat på fenomenet 
gasmolnsexplosion och det övertryck som det ger upphov till då det har ansetts vara av större 
betydelse (Center for Chemical Process Safety, 2000). Det antas i denna konsekvensberäkning att 100 
% omkommer i områden där blandningen av den brännbara gasen och luften ligger inom gasens 
brännbarhetsområde.  

Spridningsberäkningar 
För att bedöma hur stor påverkan olyckshändelserna kan ha på planområdet genomförs simuleringar i 
spridningsprogrammet ALOHA. Programmet lämpar sig särskilt för beräkning av konsekvenser av 
läckage från trycksatta tankar och tankar med brandfarliga vätskor (NOAA, 2013). 

Allmän ingångsdata 
I Tabell 10 redovisas allmän indata som ligger till grund för genomförda beräkningar. 

Tabell 10. Allmän indata för konsekvensberäkningar i ALOHA. 

Variabel  Ingångsvärde 

Atmosfärstryck [Pa] 101325 

Densitet på luft [kg/m3] 1,29 

Tyngdacceleration, [m/s2] 9,81 

Temperatur [° C] 5 (medeltemperatur) (SMHI, 2014) 

Vind [m/s] 3,4 (medelhastighet) (Alexandersson, 2006) 

Stabilitetsklass C 

Molnighet Delvis molnigt 

Luftomsättning i bostäder 0,5 omsättningar per timme 

Innehåll i en gasflaska 
Innehåll i samtliga 120 gasflaskor 

10 kg (OKQ8, 2015b) 
1 200 kg 

Total tankvolym för vätska under 
atmosfärstryck (t.ex. bensin) 

45 m3 (Preem, 2014) 

Brandfarlig gas (klass 2.1) 
Vid olyckstillfället antas att transportfordonet är till hälften fyllt med gasolflaskor. Detta motsvarar ca 
120 gasolflaskor (6 flaskor i varje bur och totalt 20 burar). En vanligt förekommande storlek på 
flaskorna är ett innehåll på 10 kg (OKQ8, 2015b). Total mängd gasol är således 1 200 kg vid 
olyckstillfället.  
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Gasolflaskorna transporteras i metallburar på lastbilsflak, se figur Figur 15. 

 
Figur 15. Fordon som transporterar gasolflaskor till bensinstationer. Bildkälla: (AGA, 2014). 

Det antas att hål uppkommer på samtliga behållare (gasolflaskor) ombord på transportfordonet i 
händelse av en olycka. Antagandet utgör ett ”värsta tänkbara” fall men görs på grund av svårigheten 
att uppskatta omfattningen av skadorna på enskilda flaskor i metallburarna. Det antas således att alla 
120 flaskor är inblandade i de olika scenarierna. Jämfört med om läckage skulle skett från en (1) flaska 
så släpps 120 gånger mer gas ut om samtliga flaskor läcker och om en BLEVE sker antas samtliga 
flaskor delta i händelsen (totalt 1 200 kg). 

Konsekvensavstånden beräknas för samtliga hålstorlekar som angivits i Tabell 6 och presenteras i 
Tabell 11 (tillsammans med beräknat antal omkomna). Vid olyckstillfället antas vinden ligga i riktning 
mot planområdet.  

Tabell 11. Beräknade konsekvensavstånd vid farligt gods-olycka. Inom parentes redovisas 
beräknat antal omkomna för respektive scenario. 

Ämne Vid litet läckage [m] Vid medelstort 
läckage [m] 

Vid stort läckage 
[m] 

S(2.1a) 10 (0) 21 (2) 98 (70) 

S(2.1b) 10 (0) 10 (1)  
 

31 (10) 

S(2.1c) 62 (42) 62 (42) 62 (42) 

Brandfarlig vätska (klass 3) 
Konsekvensavstånd vid läckage med brandfarlig vätska beräknas för samtliga pölstorlekar som 
angivits i avsnitt Tabell 8. Resultaten presenteras i Tabell 12. 
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Tabell 12. Maximala konsekvensavstånd för olika pölstorlekar givet pölbrand. Inom parentes 
redovisas beräknat antal omkomna för respektive scenario. 

Pölstorlek [m2] Konsekvensavstånd mätt från pölens centrum [m] 

50 14 (2) 

200 30 (10) 

400 43 (20) 

 
Konsekvensområdena illustreras i Figur 16 för respektive pölstorlek. 

 
Figur 16. Konsekvensområden för respektive pölstorlek. 
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