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SAMMANFATTNING 

I Sundbyberg pågår ett detaljplanearbete för kv Freden Större 11 med syfte att möjlig-

göra byggnation av ca 300 bostäder utmed Rissneleden, Gesällvägen samt på befintlig 

parkeringsplats väster om redan befintlig byggnad. Då den aktuella planen angränsar till 

en bensinstation har Brandskyddslaget fått i uppdrag att upprätta en riskanalys för om-

rådet. 

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom 

att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att ut-

sättas för samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel 

säkerhet uppnås. 

Efter en riskinventering konstateras att den riskkälla som är relevant att beakta för 

området är den intilliggande bensinstationen OKQ8 med dess hantering av brandfarliga 

varor samt transporterna till bensinstationen via Gesällvägen. Övriga eventuella 

riskkällor (ex E18/Enköpingsvägen som är närmaste transportled för farligt gods) ligger 

på ett så pass stort avstånd från området att dessa inte bedöms påverka risknivån för 

området.  

Utifrån riskinventeringen har en inledande riskanalys gjorts där det konstateras att det 

endast är transportolyckor på Gesällvägen med inblandning av brandfarliga gaser (klass 

2.1) samt brännbara vätskor (klass 3) som bedöms kunna påverka personsäkerheten i 

området. Bensinstationen i sig bedöms inte utgöra någon risk då rekommenderade 

skyddsavstånd från riskkällor (lossningsplats, förvaring för gasol, pumpar etc.) uppfylls 

med planerad utformning av planområdet. Detta förutsätter att hanteringen av 

brandfarliga varor i övrigt sker enligt gällande lagstiftning.  

För olycksscenarier med brandfarlig gas och vätska har frekvens och konsekvens 

beräknats för att kunna bestämma individrisknivån för området. Efter en värdering 

gentemot uppställda riskkriterier konstateras att risknivån för området är acceptabel 

med planerad utformning. Anledningen till detta är att transporterna till bensin-

stationen är relativt få. En grov känslighetsanalys visar även att det skulle krävas en 

tiofaldig ökning av transporterna för att nå en risknivå där åtgärder ska övervägas.  

Med planerad utformning av planområdet bedöms således inga säkerhetshöjande åt-

gärder nödvändiga att vidta med avseende på risker förknippade med bensinstationen 

samt transporter till denna.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Inom kv Freden Större i Sundbyberg pågår arbete med en ny detaljplan som syftar till 

att skapa ca 300 bostäder längs med Rissneleden, på befintlig parkeringsplats väster om 

befintlig byggnad inom fastigheten samt mot Gesällvägen. Projektet syftar även till att 

förädla redan befintlig bebyggelse inom fastigheten. Då aktuellt område ligger i an-

slutning till en bensinstation har Brandskyddslaget fått i uppdrag att ta fram en risk-

analys som underlag för det fortsatta planarbetet. 

1.2 Syfte 

Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom 

att utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att 

utsättas för samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel 

säkerhet uppnås. 

1.3 Omfattning 

Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade händelser med akuta konsekvenser för 

liv och hälsa för människor som vistas inom aktuellt planområde. I analysen har hänsyn 

inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller miljöfarliga 

utsläpp. 

Trafikanter på omgivande vägar samt personer som vistas på bensinstationen omfattas 

inte av analysen. 

1.4 Underlag 

Underlag för analysen utgörs av detaljplaneprogram för fastigheten Freden Större 11 

daterat 2012-01-31 (Dnr 973/2011-214) samt information från beställare. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Lagstiftning och riktlinjer 

2.1.1 Riskhänsyn vid fysisk planering 

Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen 

(1987:10) skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hän-

syn till boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hän-

syn till behovet av skydd mot uppkomst av olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa 

riskfaktorer och till detaljplaner ska vid behov en miljökonsekvensbeskrivning tas fram 

som redovisar påverkan på bland annat hälsa. Utförande av miljökonsekvensbeskriv-

ning regleras i Miljöbalken (1998:808).  

Enligt Länsstyrelsen i Stockholms Län Rapport 2000:01 ”Riskhänsyn vid ny bebygg-

else” /1/ ska riskerna analyseras för ny bebyggelse inom 100 meter från väg för 

transport av farligt gods, järnväg eller bensinstation. I rapporten rekommenderas 

skyddsavstånd mellan riskobjekt och olika typer av bebyggelse. I tabell 2.1 redovisas de 

skyddsavstånd som är aktuella i detta fall. 

De angivna skyddsavstånden anger det minsta avstånd som bör hållas mellan 

bebyggelse och riskobjekt. Avsteg kan göras om risknivån bedöms som låg eller om 

man genom att tillämpa säkerhetshöjande åtgärder kan sänka risknivån. 

En revidering av rapporten pågår. Detta sker efter det att Länsstyrelserna i Skåne län, 

Stockholms län och Västra Götalands län tillsammans har arbetat fram en riskpolicy för 

markanvändning intill transportleder för farligt gods /2/. Riskpolicyn innebär att 

riskhanteringsprocessen ska beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från 

en transportled för farligt gods, jämfört med tidigare 100 meter. 

Tabell 2.1. Av Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderade skyddsavstånd till vägar med transport av 

farligt gods samt bensinstationer. 

Riskkälla Typ av bebyggelse Avstånd 

Vägar med transporter av farligt gods Tät kontorsbebyggelse 40 m 

 Sammanhållen bostadsbebyggelse 75 m 

 Personintensiv verksamhet 75 m 

Bensinstationer Tät kontorsbebyggelse 25 m 

 Sammanhållen bostadsbebyggelse 50 m 

 Personintensiv verksamhet 50 m 

2.1.2 Övrig lagstiftning 

Förutom ovanstående riktlinjer förekommer ytterligare ett antal lagar och föreskrifter 

avseende risk och säkerhet som kan vara relevanta i planärenden. Dessa berör i första 

hand hantering och rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta. 

Bland annat ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut föreskrifter 

för hantering av olika brandfarliga och explosiva ämnen vilket är aktuellt att beakta i 

denna analys. 
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2.2 Värdering av risk 

2.2.1 Principer för riskvärdering 

Generellt vid bedömning av huruvida en risk kan accepteras eller ej bör hänsyn tas till 

vissa faktorer. Exempelvis bör riskkällans nytta vägas in, likaså vilken som är den 

exponerade gruppen samt huruvida risk för katastrofer föreligger. De principer som 

vanligen anges är:  

 Principen om undvikande av katastrofer. Katastrofer ska undvikas. 

 Fördelningsprincipen. Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i 

relation till de fördelar som verksamheten medför. 

 Rimlighetsprincipen. En verksamhet bör inte innebära risker som med 

rimliga medel kan undvikas. 

 Proportionalitetsprincipen. De totala risker som en verksamhet medför bör 

inte vara oproportionerligt stora jämfört med de fördelar (intäkter, produkter 

och tjänster, etc.) som verksamheten medför. 

Dessa principer indikerar att hänsyn bör tas till kostnader för säkerhetshöjande åtgärder, 

att en riskkällas nytta skall vägas in samt att olika värderingar kan göras beroende på 

om den exponerade gruppen har en personlig nytta av riskkällan eller ej. Vidare skall 

risker ej accepteras om de på ett enkelt tekniskt och icke kostsamt sätt kan undvikas. 

2.2.2 Acceptanskriterier i Stockholms län 

Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat eller ut-

tryckt i någon idag gällande lagstiftning. I Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskaps publikation Värdering av risk /3/ ges förslag på riskkriterier för individrisk 

och samhällsrisk (se vidare avsnitt 3.1.4) vilka är de som rekommenderas av Läns-

styrelsen i Stockholms län. Kriterierna presenteras i tabell 2.2 och används i denna 

analys.  

Tabell 2.2. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk. 

Riskkriterier Individrisk Samhällsrisk 

Övre gräns för område där risker under vissa 
förutsättningar kan tolereras 

10
-5
 

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

FN-kurva: -1 

Övre gräns för områden där risker kan anses 
vara små 

10
-7
 

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

FN-kurva: -1 
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3 METODIK 

3.1.1 Riskinventering 

Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. 

Riskkällorna beskrivs och förekommande hantering/transport av farliga ämnen 

kartläggs och redovisas. Inventeringen utgör sedan grunden för fortsatt analys. 

3.1.2 Inledande analys 

Utifrån genomförd inventering görs en uppställning av möjliga händelser som kan 

påverka människor inom det studerade området. För identifierade olyckshändelser görs 

en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig konsekvens av respektive 

händelse. En grov bedömning görs även av sannolikheten för att en olycka ska inträffa. 

Denna bedömning syftar i huvudsak till att avgöra om händelsen kan inträffa över 

huvudtaget, d.v.s. om riskkällan omfattar just de förutsättningar som krävs för att den 

identifierade olycksrisken ska finnas. 

3.1.3 Detaljerad analys 

De identifierade olyckshändelserna som i den inledande analysen bedöms kunna inträffa 

samt kan medföra konsekvenser för det aktuella området studeras vidare i en mer 

detaljerad analys. I den detaljerade analysen kvantifieras risken genom beräkningar av 

frekvens och konsekvens för respektive scenario. Vilken metod som används är 

beroende av riskkällans egenskaper.  

3.1.4 Presentation av risk 

Risker avseende personsäkerhet presenteras och värderas vanligen i form av samhälls-

risk eller individrisk, se nedan. 

Samhällsrisk 

Samhällsrisk är det riskmått som en riskkälla utgör mot hela den omgivning som utsätts 

för risken. Frekvenser för olika händelser vägs samman med konsekvenserna av dessa 

Detta redovisas sedan i ett F/N-diagram (frequency/number of fatality) där den 

kumulerade frekvenser plottas mot konsekvenser i ett logaritmerat diagram. Frekvenser 

utrycks i förväntat antal olyckor per år (år
-1

) och konsekvenser i antal omkomna, då 

dessa enheter ger en uppfattning om vilken risk samhället utsätts för till följd av en risk-

källa. 

Individrisk 

Individrisk är den risk som en enskild person utsätts för genom att vistas i närheten av 

en riskkälla. Individrisken redovisas som platsspecifik individrisk. Detta görs i form av 

individriskkonturer som visar frekvensen för att en fiktiv person på ett visst avstånd 

omkommer till följd av en exponering från den studerade riskkällan.  

3.1.5 Acceptabel risk 

Enligt tidigare används i denna analys de förslag på riskkriterier som redovisas i 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps publikation Värdering av risk /3/. 
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Kriterierna omfattar både individrisk och samhällsrisk och anges i form av en övre och 

en undre gräns. Området mellan kriterierna benämns ALARP-området
1
. I detta område 

ska man sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna för 

åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som erhålls. 

3.1.6 Vald metodik för analysen 

I denna analys används riskmåttet individrisk med hänsyn till att den planerade 

bebyggelsen ligger inom ett redan bebyggt område. Samhällsrisk är mer lämpligt vid 

exploatering av större områden med hög persontäthet.  

3.1.7 Åtgärder 

I de fall där det, utifrån använda acceptanskriterier visar sig att risknivån är oacceptabelt 

hög anges förslag på lämpliga riskreducerande åtgärder. Förslag till åtgärder ges även i 

de fall där risknivån befinner sig i gråzonen mellan acceptabla och oacceptabla risker, 

det s.k. ALARP-området. I vilken utsträckning åtgärder vidtas i detta fall beror till stor 

del på kostnadseffektiviteten i föreslagna lösningar samt planerad verksamhet då nivån 

för vad som bedöms som tolerabel risk varierar något beroende på verksamhet. Den 

undre av kriteriegränserna nyttjas vanligtvis för bebyggelse där påverkan från externa 

risker (t.ex. förknippade med transport av farligt gods etc.) på den totala risknivån ska 

vara låg. Detta gäller normalt för t.ex. bostäder och svårutrymda lokaler (sjukhus, 

samlingslokaler och skolor etc.). Jämfört med bostäder bedöms ofta påverkan av externa 

risker vara något mer tolerabla för exempelvis kontors- och vissa typer av restaurang- 

och butiksverksamheter. Detta beror huvudsakligen på att personer är vakna i dessa 

verksamheter, samt att dessa verksamheter är befolkade dagtid. 

 

                                  
1
 As Low As Reasonably Practicable 
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4 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV PLANOMRÅDET 

4.1 Områdesbeskrivning 

Aktuellt område ligger i Sundbyberg i anslutning till Rissneleden och Gesällvägen. 

Området bebyggdes i början av 1970-talet med 4 st längor i lamell, ca 5 våningar höga 

sett från Rissneleden. Byggnaderna ligger ovanpå en garage-, butiks- och lagerbyggnad 

som mot Enköpingsvägen är uppförd i två plan. Byggnaderna innehåller i dag främst 

kontor men även handel. Befintlig utformning av planområdet redovisas i figur 4.1. I 

figuren redovisas även placering av den bensinstation (inom kv Freden Mindre 1) som 

gett upphov till riskanalysen. 

Marken inom området består företrädelsevis av hårdgjorda ytor i form av parkerings-

platser och gator.  Väster om området ligger ett kommunalt skogsparti medan 

omgivningarna i övrigt är bebyggda. Höjdskillnaderna inom området är relativt små. 

Längs med Gesällvägen och Rissneleden mot planområdet finns kantsten.  

 

Figur 4.1 Planområde med omgivningar.  

  

Bensinstation 

Enköpingsvägen 
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4.2 Planerad bebyggelse/förändring 

Den föreslagna förändringen innebär, utöver förädling av redan befintlig bebyggelse, i 

huvudsak följande (se figur 4.2): 

 Utmed Rissneleden planeras för två byggnader i varierande byggnadshöjd (3-8 

våningar) med bostäder och ”bokaler” mot Rissneleden. Totalt ska byggnaderna 

rymma ca 170 bostäder. Rissneleden byggs om så att körbanan minskas till 

förmån för ny gång- och cykelväg, alléplanteringar och kantstensparkering.  

 Utmed Gesällvägen planeras dels för en byggnad med 25 studentbostäder 

(förslag på utformning redovisas i figur 4.3) dels ett nytt kvarter för i huvudsak 

bostäder men även möjlighet för kontor. Högsta våningshöjd i det nya kvarteret 

föreslås vara 5 våningar. 

 Väster om befintlig bebyggelse planeras för ett punkthus med bostäder i 23 

våningar 

 

 

Figur 4.2 Föreslagen utformning av planområdet 

Rissneleden 
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Figur 4.3 Föreslagen utformning studentbostäder mot Gesällvägen 
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5 RISKINVENTERING 

5.1 Allmänt 

Riskinventeringen omfattar de riskobjekt (transportleder för farligt gods, verksamheter 

som hanterar farligt gods) som kan innebära plötsliga och oväntade olyckshändelser 

med konsekvens för det aktuella området.  

I anslutning till området har endast den intilliggande bensinstationen OKQ8 identifierats 

som riskkälla relevant att beakta i analysen. Närmaste transportled för farligt gods är 

E18/Enköpingsvägen som ligger ca 200 meter från området (vägen är i dag klassad som 

en primär transportled men kommer troligen att klassas ner till sekundär då E18 flyttar 

till Kymlingelänken). Då avståndet överstiger de av Länsstyrelsen rekommenderade 

skyddsavstånden bedöms betryggande säkerhet med avseende på risker förknippade 

med E18/Enköpingsvägen föreligga. 

5.2 Bensinstation OKQ8 

Bensinstationen OKQ8 ligger i hörnet Rissneleden/Gesällvägen och är en fullservice-

station med försäljning av drivmedel i form av bensin, diesel och etanol (E85). För-

säljning av alternativa bränslen som biogas förekommer inte. Utöver drivmedels-

försäljningen hanteras brandfarlig vätska i form av spolarvätska, tändvätska etc.   

Bensin och etanol utgör brandfarliga vätskor klass 1, vilket innebär att de är mycket 

brandfarliga och har en flampunkt som understiger 21°C. Diesel utgör brandfarlig 

vätska klass 3, vilket innebär en något högre flampunkt och därmed även en begränsad 

antändlighet i förhållande till bensin och etanol.  Vidare säljs på bensinstationen även 

brandfarlig gas i form av gasolflaskor. I figur 5.1 redovisas en figur med bensin-

stationens utformning avseende placering av lossningsplats/påfyllning, cisterner, 

mätarskåp (pumpar) och gasolskåp.  

Enligt uppgift från bensinstationen /4/ finns det fem nedgrävda cisterner för drivmedel. 

Leverans av drivmedel (samordnade transporter med bensin, diesel och etanol) sker ca 

2-3 gånger per vecka och kommer normalt i lastbil med trailer. Gasolflaskor levereras 

ca 1 gång i veckan. Transporter förutsätts ske via Ursviksvägen då detta är den närmaste 

vägen från primär transportled för farligt gods (E18/Enköpingsvägen) till bensin-

stationen.   
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Figur 5.1 Utformning bensinstation med ungefärlig placering av olika riskkällor 

1 Mätarskåp (pumpar) för bensin, diesel 
och etanol 

 
2  Nedgrävda cisterner 
 
3  Lossningsplats för bensin, diesel och 

etanol samt avluftningsrör och 
pejlförskruvning till cisterner 

 
4  Skåp för gasolflaskor 

1 

2 

3 

4 
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6 INLEDANDE RISKANALYS 

6.1 Identifiering av olycksrisker 

Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det endast är bensinstationen OKQ8 samt 

dess transporter av brandfarliga vätskor och gaser som kan medföra olyckshändelser 

med möjlig konsekvens för det aktuella planområdet och som är relevanta att beakta vad 

gäller risknivån för området.  

Följande olycksscenarier har bedömts möjliga: 

 Olycka vid hantering av brandfarliga varor på OKQ8 

 Trafikolycka med transport av brandfarliga gaser och vätskor på Gesällvägen 

6.2 Uppskattning av riskernas omfattning 

I detta avsnitt görs en kvalitativ uppskattning av de identifierade riskernas omfattning 

med avseende på påverkan på kringliggande bebyggelse. För de skadescenarier som 

uppskattas kunna innebära allvarliga konsekvenser för planområdet görs därefter mer 

detaljerade beräkningar av frekvens och konsekvens.  

6.2.1 Olycka vid hantering av brandfarlig vara på OKQ8 

Enligt tidigare förekommer försäljning av brandfarlig vätska i form av bensin, diesel 

och etanol samt brandfarliga gaser i form av gasolflaskor på OKQ8. Uppskattningen av 

riskernas omfattning utförs främst utifrån de rekommenderade minsta avstånd mellan 

riskkällor och skyddsobjekt som enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

(tidigare Räddningsverket/Sprängämnesinspektionen) allmänna råd normalt innebär ett 

betryggande skydd. Hantering av brandfarliga varor i övrigt förutsetts ske i enlighet 

med gällande föreskrifter. Vidare beaktas de av Länsstyrelsen rekommenderade 

skyddsavstånden enligt avsnitt 2.1.1.  

Brandfarlig vätska 

I MSB:s föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av brandfarliga vätskor /5/ anges att 

avstånd mellan anläggningar för brandfarlig vätska och skyddsobjekt skall vara så stora 

att betryggande skydd erhålls. Avstånden skall bland annat begränsa risken för 

brandspridning till skyddsobjekt vid brand i anläggningen. Vidare har MSB tagit fram 

en handbok för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer som 

redovisas hur föreskrifterna bör tillämpas /6/. I handboken anges bl.a. rekommenderade 

avstånd till fyra riskkällor på en bensinstation förknippade med bensinhantering, se 

tabell 6.1. Etanol (E85) bedöms normalt som jämförbar med bensin med avseende på 

brandrisken och de rekommenderade avstånden beaktas därför även avseende E85. 
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Tabell 6.1. Rekommenderade avstånd till vissa riskkällor vid en bensinstation. 

Omkringliggande objekt Avluftningsrörs 
mynning till cistern 

Mätarskåp 
(pump) 

Pejlförskruvning 
till cistern 

Lossnings-
plats 

A-byggnader (plats där människor 
vanligen vistas och inte förväntas 
känna till förekommande hantering av 
brandfarlig vara, t.ex. bostad, kontor, 
butik) 

12 m 18 m 6 m 25 m 

B-byggnad (plats där människor 
vanligen vistas som förväntas känna 
till förekommande hantering av 
brandfarlig vara t.ex. industri, 
bensinstation, parkeringsgarage) 

6 m 6 m 3 m 12 m 

När det gäller hantering och förvaring av brandfarliga vätskor i lösa behållare som 

exempelvis spolarvätska, tändvätska etc. anges i ovan nämnda handbok /6/ skydds-

avstånd enligt tabell 6.2. Avstånden avser utomhusförvaring. Det är oklart hur mycket 

lösa behållare som hanteras på bensinstationen men volymen förutsätts understiga 3000 

liter. 

Tabell 6.2 Minsta tillåtna avstånd i meter vid utomhusförvaring av brandfarlig vätska i lösa behållare /6/  

Omkringliggande objekt I skåp eller container, ej brandsisolerad I skåp eller container, 
brandisolerad EI60 

<500 l 500-3000 l >3000 liter <3000 l >3000 l 

A-byggnader som inte är svårutrymd 
(t ex, bostad, kontor, restaurang) 

12 m 25 m 25 m 12 m 25 m 

A-byggnader som är svårutrymd  
(t ex, hotell, sjukhus, skola) 

25 m 25 m 50 m 12 m 12 m 

I /6/anges inget förbudsområde eller rekommenderade avstånd med avseende på 

komponenter för dieselhantering på en bensinstation (med undantag för rökförbud). Det 

finns inte heller några övriga dokument som anger rekommenderade avstånd från 

anläggningar med diesel, med undantag för cisterner och lösa behållare ovan mark. 

Orsaken till att t.ex. mätarskåp och lossningsplats för diesel inte innebär samma behov 

av skyddsavstånd och förbudsområde som bensin och etanol är att diesel utgör 

brandfarlig vätska klass 3 (flampunkt > 65°C). Detta innebär att vätskan inte är lika 

lättantändlig som t.ex. bensin och etanol och att den behöver värmas upp innan den 

antänder. Detta medför en mycket låg sannolikhet för antändning av t.ex. en gnista, 

tändsticka eller cigarett. Då dieselcistern är placerad under mark bedöms det inte 

förekomma någon riskkälla förknippad med dieselhanteringen som kan påverka aktuellt 

planområde. 

Brandfarlig gas 

I MSB:s föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare /7/ anges bl.a. 

att avstånd mellan lös behållare med brandfarlig gas och kringliggande objekt skall vara 

så stora att betryggande skydd erhålls avseende begränsning av risken för brand i 

omgivningen vid brand i anläggningen etc. I tillhörande allmänna råd anges rekom-

menderade skyddsavstånd mellan lösa behållare och kringliggande objekt som vanligen 

anses betryggande utan särskild utredning, se tabell 6.3.  
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Tabell 6.3 Avstånd mellan lösa behållare och omkringliggande objekt utom anläggning som vanligen 

anses betryggande utan särskild utredning. 

Omkringliggande objekt Lösa behållare med sammanlagd volym <4 000 liter
1,2

 

Byggnad i allmänhet (tex bostad, hotell) 6 m 

Svårutrymda lokaler (tex samlingslokal) 100 m 

1 
Det antas att den totala mängden gasol understiger 4 000 liter.

 

2 
Med avskiljning i lägst brandteknisk klass EI 60 får avstånden minskas till hälften 

Bedömning 

Utifrån ovanstående konstateras att skyddsavstånd från riskkälla avseende hantering av 

brandfarlig vätska enligt MSB:s föreskrifter som längst är 25 meter (från lossningsplats 

respektive skåp för förvaring av brandfarlig vätska). Lossningsplatsen är vidare den 

riskkälla som ligger närmast planområdet. När det gäller hantering av gasol är längsta 

skyddsavstånd 100 meter vilket avser svårutrymda lokaler medan byggnader i allmänhet 

endast har ett rekommenderat skyddsavstånd på 6 meter. Utöver detta anger Läns-

styrelsen ett rekommenderat skyddsavstånd från bensinstation på 50 meter till samman-

hållen bostadsbebyggelse/personintensiv verksamhet. Detta är dock ett generellt avstånd 

och anger inte specifikt vilken riskkälla som avses eller om det avser hantering av 

brandfarlig gas eller vätska.  

Med planerad utformning av planområdet kommer närmaste byggnad (vilken utgörs av 

bostäder) att ligga ca 40 meter från lossningsplats vilket innebär att de av MSB rekom-

menderade skyddsavstånden avseende brandfarliga vätskor väl uppfylls. Avstånd till 

förvaring av gasol (gasolskåp) uppgår till ca 55 meter vilket även det innebär att rekom-

menderat skyddsavstånd uppfylls då bostäder inte är att betrakta som svårutrymda. 

Någon byggnad med svårutrymd verksamhet finns inte inom 100 meter från förvaring 

av gasol.  

Då rekommenderade skyddsavstånd till riskkällor enligt MSB uppfylls är bedömningen 

att ytterligare hänsyn till hanteringen av brandfarlig gas och vätska inte behöver tas i 

planeringen av området även om det generella avståndet som rekommenderas av Läns-

styrelsen inte uppfylls. Detta med hänsyn till att de specifika riskkällorna, vilka även är 

de med längst rekommenderade skyddsavstånd, ligger på ett så pass stort avstånd från 

den planerade bebyggelsen.  

6.2.2 Trafikolycka med brandfarliga gaser och vätskor på Gesällvägen 

Brandfarliga gaser och vätskor är klassade som farligt gods (klass 2.1 respektive klass 3 

enligt det så kallade ADR-systemet) och i tabell 6.4 nedan görs en kortfattad be-

skrivning av vilka konsekvenser en olycka med respektive ämne kan leda till. 

Tabell 6.4. Konsekvensbeskrivning för olycka med brandfarliga gaser och vätskor 

Ämne FAGO-Klass  Konsekvensbeskrivning 

Brandfarliga gaser 2.1 Brännbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE. 
Konsekvensområden mellan ca 20-100 meter. 

Brandfarliga 
vätskor 

3 Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 
40-50 m. 
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Avståndet till det aktuella planområdet från Gesällvägen är endast ett fåtal meter varför 

såväl olycka med brandfarlig gas som brandfarlig vätska utifrån ovanstående 

beskrivning är relevanta att beakta vid bedömning av risknivån för området. 

6.3 Slutsats inledande analys 

Utifrån den inledande analysen har det bedömts nödvändigt att genomföra en mer 

detaljerad analys av transportolycka med brandfarliga gaser och vätskor på Gesällvägen. 

Hantering av brandfarliga varor på OKQ8 bedöms ske på ett för det aktuella området 

betryggande sätt. Följande olycksscenarier bedöms vara av sådan omfattning att mer 

detaljerade analyser är nödvändiga: 

 Transportolycka med utsläpp och antändning av brännbara gaser (klass 2.1) 

 Transportolycka med utsläpp och antändning av brännbar vätska (klass 3) 

Genom att närmare kvantifiera sannolikhet och konsekvens för dessa risker erhålls en 

tydligare bild över risknivån i det aktuella området. En kvantifiering av risknivån 

medger att resultaten lättare kan jämföras med riktlinjer för riskacceptans. 

Detaljerade frekvensberäkningar för studerade scenarier redovisas i bilaga A. 

Beräkningar av konsekvenser med avseende på akut hälsopåverkan samt 

riskberäkningar redovisas i bilaga B.  
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7 DETALJERAD RISKANALYS 

Nedan presenteras resultatet av de beräkningar som genomförts avseende frekvens, 

konsekvens och risk för de olycksrisker som enligt den inledande analysen bedömts 

kunna påverka risknivån för planområdet.  

7.1 Beräkning av olycksfrekvens och konsekvens 

I tabell 7.1 redovisas resultatet av de frekvens- och konsekvensberäkningar som 

genomförts för de aktuella olycksscenarierna. Beräkningarna redovisas i sin helhet i 

bilagorna A och B.  

Frekvensberäkningarna är utförda i enlighet med den metod som anges i Farligt gods – 

Riskbedömning vid transport /8/. Som underlag till beräkningarna när det gäller antalet 

transporter med farligt gods används den information om transporter som redovisas i 

avsnitt 5. Beräkningar har utförts dels baserat på ett dagsläge 2012 och dels baserat på 

en trafikflödesprognos för 2025. Beräkningarna för år 2025 är att betrakta som en form 

av osäkerhetsanalys/känslighetsanalys då det har antagits att antalet transporter med 

brandfarliga varor till bensinstationen ökar på samma sätt som övrig trafik vilket är att 

betrakta som konservativt. 

Konsekvensberäkningar har genomförts genom att för respektive scenario bedöma inom 

vilka skadeområden som personer antas omkomma inomhus respektive utomhus. 

Eftersom egenskaperna hos ämnena skiljer sig från varandra har olika metoder använts 

för att uppskatta konsekvenserna för respektive olycksrisk. För bedömning av skade-

områden till följd av scenarier med gasol har beräkningar genomförts med hjälp av 

simuleringsprogrammet Gasol som är utgivet av MSB (tidigare Räddningsverket) /9/. 

Strålningsberäkningar för utsläpp och antändning av brännbar vätska har utförts med 

handberäkningar. 

Tabell 7.1. Sammanställning av beräknade frekvenser och konsekvensområde (se bilaga A och B). 

Scenario Maximalt skadeavstånd 
(m) 

Frekvens (per år) 

2012 2025 

Klass 2.1 –  
Brännbar gas 

Litet 
utsläpp 

Jetflamma 26 8,7E-10 1,4E-09 

Gasmolnsexplosion 87 4,3E-09 6,9E-09 

Stort 
utsläpp  

Jetflamma 58 5,8E-10 9,2E-10 

Gasmolnsexplosion 97 2,3E-09 3,7E-09 

Exploderande gasflaskor 29 1,1E-08 1,8E-08 

Klass 3 –  
Brandfarliga 
vätskor 

 

Litet utsläpp 20 2,6E-09 4,2E-09 

Medelstort utsläpp  36 2,6E-09 4,2E-09 

Stort utsläpp 49 5,2E-09 8,3E-09 

Tankbilsbrand 36 3,4E-09 5,4E-09 
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7.2 Beräkning av individrisk 

7.2.1 Individrisk utan åtgärder 

Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en 

olycka antas inträffa och dels skadeområdets utbredning. Ett konservativt antagande är 

att en olycka inträffar där avståndet till planområdet är som kortast. När det gäller 

skadeområden för de olika olycksscenarierna så understiger områdena för flera scenarier 

(t.ex. litet utsläpp av brännbar vätska) den sträcka som studeras (ca 50 m). Detta innebär 

att även om olyckan sker mitt för det aktuella området behöver det inte drabba hela det 

aktuella området. För skadescenarier med stort skadeområde (exempelvis gasmolns-

explosion) är fallet det motsatta, personer inom planområdet kan omkomma även om 

olyckan inträffar utanför planområdet. För vissa av scenarierna med utsläpp och 

antändning av gasol förväntas inte heller skadeområdet bli cirkulärt vilket i sin tur 

innebär att det inte är givet att en person som befinner sig inom det kritiska området 

omkommer. För att ta hänsyn till detta har frekvensen reducerats, alternativt ökats, 

beroende på skadeområdets utbredning och spridningsvinkel.  

Underlag för beräkning av individrisk redovisas i bilaga B. Individrisken presenteras 

enligt tidigare dels för oskyddade personer utomhus och dels för personer inomhus (se 

figur 7.1 -7.2). 

 

Figur 7.1. Individrisk utomhus utmed Gesällvägen  
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Figur 7.2. Individrisk inomhus utmed Gesällvägen 

7.3 Värdering av risk 

Enligt tidigare så kommer de risker som bedömts kvantitativt i ovanstående avsnitt att 

jämföras mot det förslag på riskkriterier som Räddningsverket har tagit fram /3/ (se 

avsnitt 2.2.2). Kriterierna redovisas även i figur 7.1 - 7.2. 

Med avseende på individrisk bedöms risknivån förknippad med transporter av brand-

farlig vara via Gesällvägen till bensinstationen OKQ8 vara acceptabla inom hela 

planområdet. Anledningen till detta är att transporterna med brandfarlig vara är relativt 

få. 

Inga säkerhetshöjande åtgärder är således nödvändiga att vidta med avseende på risker 

förknippade med transporter av brandfarlig vara på Gesällvägen.  
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8 HANTERING AV OSÄKERHETER 

Som indata i bedömningar och beräkningar erfordras värden på eller information om 

bl.a. utformning, olycksstatistik, väder, vind och hur olika ämnen beter sig med mera. 

Underlaget har i vissa fall varit bristfälligt och antaganden har varit nödvändiga för att 

kunna genomföra analysen. 

I denna analys är bedömningen att det främst är följande beräkningar, antaganden och 

förutsättningar som är belagda med osäkerheter: 

 Uppskattad mängd och antal transporter med brandfarlig vara förbi planom-

rådet. Antal transporter har uppskattats utifrån information från bensinstationen 

OKQ8. För att ta hänsyn till en eventuell ökning av antalet transporter har 

beräkningar även utförts för en trafikflödesprognos för 2025 där den största 

förväntade trafikflödesökningen har antagits omfatta även transporter med 

brandfarlig vara. Detta skulle innebära att antalet transporter till bensinstationen 

ökar med 60 % från uppskattade 4 gånger per vecka (totalt brandfarlig vätska 

och gas) till 6-7 gånger per vecka. Trots denna stora ökning är risknivån 

acceptabel för hela det aktuella planområdet. För att komma upp i en risknivå 

där säkerhetshöjande åtgärder ska övervägas (en risknivå inom det så kallade 

ALARP-området) krävs en tiofaldig ökning av såväl farliga transporter som 

trafik i övrigt. Detta bedöms orimligt för det aktuella området. 

 Frekvensberäkningarna har utförts med schablonmetoder. 

 Val av olycksscenarier. De scenarier som behandlas behöver inte vara de mest 

troliga, men anses vara de som rimligtvis kan ge upphov till mest omfattande 

konsekvenser. 

För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och antaganden innebär används 

överlag konservativa uppskattningar. Sammantaget kan sägas att de uppskattningar och 

förenklingar som görs vid beräkning av risken med stor sannolikhet ger en över-

skattning av risknivån och att hänsyn därmed tas till ingående osäkerheter i analysen. 
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9 SLUTSATSER 

Efter en riskinventering i anslutning till kv Freden Större, Sundbyberg, konstateras att 

den riskkälla som är relevant att beakta för området är den intilliggande bensinstationen 

OKQ8 med dess hantering av brandfarliga varor samt transporterna till bensinstationen 

via Gesällvägen. Övriga eventuella riskkällor (ex E18/Enköpingsvägen som är närmaste 

transportled för farligt gods) ligger på ett så pass stort avstånd från området att dessa 

inte bedöms påverka risknivån för området.  

Vidare konstateras att det är transportolyckor på Gesällvägen förknippade med 

inblandning av brandfarliga gaser (klass 2.1) samt brännbara vätskor (klass 3) som 

bedöms kunna påverka personsäkerheten i området. Bensinstationen i sig bedöms inte 

utgöra någon risk då rekommenderade skyddsavstånd från riskkällor (lossningsplats, 

förvaring för gasol, pumpar etc.) uppfylls med planerad utformning av planområdet. 

Detta förutsätter att hanteringen av brandfarliga varor i övrigt sker enligt gällande 

lagstiftning.  

För olycksscenarier med brandfarlig gas och vätska har frekvens och konsekvens 

beräknats för att kunna bestämma individrisknivån för området. Efter en värdering 

gentemot uppställda riskkriterier konstateras att risknivån för området är acceptabel 

med planerad utformning. Anledningen till detta är att transporterna till bensinstationen 

är relativt få. En grov känslighetsanalys visar även att det skulle krävas en tiofaldig 

ökning av transporterna för att nå en risknivå där åtgärder ska övervägas.  

Med planerad utformning av planområdet bedöms således inga säkerhetshöjande 

åtgärder nödvändiga att vidta med avseende på risker förknippade med bensinstationen 

samt transporter till denna.  
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A.1 INLEDNING 

I denna bilaga beräknas frekvensen för de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts kunna 

påverka risknivån för ny bebyggelse inom planområdet kv Freden Större 11.  

 Scenario 1. Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 

 1.1. Utsläpp med direkt antändning (jetflamma) 

 1.2. Utsläpp med fördröjd antändning (gasmolnsexplosion) 

 1.3. Exploderande gasflaskor 

 Scenario 2. Utsläpp och antändning av brandfarlig vätska (klass 3) 

A.2 INDATA 

A.2.1 Allmänt – Vägnät 

Planområdet angränsar mot Gesällvägen som på den aktuella sträckan har en fil i vardera 

riktningen. Tillåten maxhastighet är 50 km/h men med hänsyn till att den aktuella sträckan 

ligger nära en korsning kan normalt en lägre hastighet förväntas. Vidare ges i trafikplan för 

Sundbyberg förslag på att sänka hastigheten till 40 km/h på Gesällvägen /1/. Den sträcka som 

är aktuell för transporter av brandfarliga vätskor och gaser är ca 50 meter.  

A.2.2 Trafik 

I trafikplan för Sundbyberg /1/ redovisas ett trafikflöde från våren 2011 på den aktuella 

sträckan på ca 4500 fordon per dygn. I trafikplanen anges även en trafikprognos för 2025, 

dock inte specifikt för Gesällvägen. I prognosen finns två alternativ, dels med befintligt 

vägnät, dels med åtgärder utifrån en föreslagen hastighetsplan. Med befintligt vägnät bedöms 

trafiken på den intilliggande Ursviksvägen öka från 15800 till ca 25000 fordon per dygn (ca 

60 %). Med åtgärder enligt föreslagen hastighetsplan kommer trafiken på Rissneleden att öka 

om än mycket måttligt. För att ta höjd för en fordonsökning och som en osäkerhetsanalys 

beräknas frekvensen för två alternativ, dels för år 2012 och dels för år 2025. Prognosen för år 

2025 beräknas enligt den ökning som prognostiseras för Ursviksvägen och bedöms vara 

mycket konservativ då Gesällvägen inte utgör någon genomfartsled. 

 Alternativ 1 – År 2012  4500 fordon/dygn 

 Alternativ 2 – År 2025  + 60%  7200 fordon/dygn  

A.2.2.1 Transport av farligt gods 

Enligt huvudrapporten är Gesällvägen varken primär eller sekundär transportled för farligt 

gods utan de enda identifierade transporterna är transporter med brandfarliga gaser och 

vätskor till OKQ8. Enligt huvudrapporten sker drivmedelsleveranser 2-3 gånger per vecka 

                                                 

/1/ Trafikplan för Sundbyberg, remisshandling 2011-05-31, Sundbybergs stad 
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och gasolleveranser 1 gång per vecka. Ett konservativt antagande är att det sker en ökning av 

antalet transporter med brandfarlig vara på samma sätt som för biltrafiken, det vill säga en 

ökning med 60 % till år 2025. I tabell A.1. redovisas antalet transporter som utgör 

förutsättning för de fortsatta beräkningarna.  

Tabell A.1 Uppskattat antal transporter med brandfarlig gas och vätska på Gesällvägen.  

Ämne FAGO-Klass 
Antaget antal transporter Andel av  

antalet 
transporter År 2012 År 2025 

Brandfarliga gaser 2.1 52 83 32,9 % 

Brandfarliga vätskor 3 156 250 67,1 % 

Totalt  208 333 100 % 

A.3 BERÄKNINGAR TRAFIKOLYCKA 

I detta avsnitt beräknas frekvensen för trafikolycka på den aktuella vägen utmed den sträcka 

där denna passerar planområdet. Avsnittet behandlar först skadescenariot trafikolycka, där 

resultatet sedan nyttjas för frekvensberäkningar för scenarier förknippade med transporter av 

farligt gods. Frekvensberäkningarna utförs utifrån den metodik som presenteras i 

Räddningsverkets rapport ”Farligt gods – riskbedömning vid transport” /2/. 

Beräkningarna utgår från den indata som redovisas i avsnitt A.2 avseende faktorerna: 

 Antal fordonkm – aktuell sträcka x antal fordon 

 Vägstandard 

 Hastighetsbegränsning 

A.3.1 Trafikolycka 

Vid beräkning av frekvensen för en trafikolycka på den aktuella vägsträckan används 

schablon-olyckskvot för aktuell vägstandard och hastighetsbegränsning vilket ger en 

olyckskvot på 1,2 trafikolyckor per 10
6
 fordonskilometer /2/. 

Vid beräkning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation: 

610 tetrafikarbeTotaltOlyckskvotOckorfordonsolyförväntadeAntal  

Där det totala trafikarbetet per år beräknas enligt följande: 

vägsträckaAktuellgnstrafikÅrsmedeldydygntetrafikarbeTotalt  365  

 Trafikarbete2012 = 82 125 fordonskilometer/år 

 Trafikarbete2025 = 131 400 fordonskilometer/år 

Utifrån ovanstående indata beräknas antalet förväntade fordonsolyckor till: 

 O2012 = 0,1 olyckor/år 

                                                 

/2/  Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 
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 O2025 = 0,2 olyckor/år 

A.3.2 Fordonsbrand 

En fordonsbrand kan antingen uppstå till följd av en trafikolycka eller till följd av fordonsfel. 

Det statistiska underlag som ska användas för beräkning av frekvensen för fordonsbrand går 

dock inte att dela upp avseende dessa två scenarier. Detta beror på underlaget utgör antalet 

fordonsbränder i Sverige vid polisrapporterade vägtrafikolyckor och huruvida trafikolyckan 

startade som en fordonsbrand eller om branden uppkom till följd av trafikolyckan går ej att 

urskilja. 

Under åren 1994-1999 rapporterades årligen i genomsnitt 64,7 fordonsbränder i Sverige vid 

polisrapporterade vägtrafikolyckor till Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet 

(VITS) /3/. Under motsvarande år rapporterades ca 15 700 trafikolyckor med personskada per 

år /4/. Utifrån detta så uppskattas sannolikheten för brand i fordon vid olycka till ca 0,4 % 

(64,7 / 15 700). Detta bedöms vara ett konservativt antagande då de polisrapporterade 

olyckorna med personskador inte utgör samtliga de olyckor som kan leda till fordonsbrand. 

A.3.3 Trafikolycka med farligt gods 

Den förväntade frekvensen för en trafikolycka där farligt gods är inblandad beräknas utifrån 

följande ekvation: 

)2()1()(( 2XXYYXOOkortrafikolycigodsfarligtmedskyltadefordonAntal FaGo 

där 

X =  Andelen transporter skyltade med farligt gods (antal farligt godstransporter delat

 med totalt antal fordon) 

Y =  Andelen singelolyckor på vägdelen (antaget 15 % för aktuell vägsträcka /5/) 

Enligt ovan beräknas frekvensen för trafikolycka dels för trafikflöde 2012 dels för progno-

stiserat trafikflöde för år 2025.  

I tabell A.2 redovisas den förväntade frekvensen för trafikolycka med farligt gods för 2012 

respektive 2025. Vid frekvensberäkningen antas det att sannolikheten för trafikolycka är 

oberoende av vilken last som ryms i lastbilen, d.v.s. sannolikheten för att en farligt 

godstransport är inblandad är direkt kopplad till hur stor andel av det totala antalet transporer 

som rymmer farligt gods. Fördelningen av olyckor mellan brandfarliga gaser respektive 

vätskor antas vara densamma som andelen av respektive klass (se tabell A.1).  

  

                                                 

/3/  Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS), uppgifter erhållna av Arne Land, 

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut 2003-05-27 

/4/  Vägtrafikskador 2004, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA),  

 Rapport 2005:14, 2005 

/5/  Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 
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Tabell A.2. Sammanställning frekvensberäkningar trafikolycka med brännbara gaser och brandfarlig vätska. 

Procentsats i raden totalt utgör andelen transporter skyltade med farligt gods (X) i förhållande till det totala 

trafikflödet. Procentsats i övriga rader utgör andelen av respektive klass i förhållande till totalt antal farligt 

godstransporter, se tabell A.1. 

Scenario Trafikolycka med farligt gods (per år) 

  2012 2025 

Totalt 0,013% 2,3E-05 0,013% 3,7E-05 

Klass 2.1 17,9% 5,8E-06 13,9% 9,2E-05 

Klass 3 82,1% 1,7E-05 86,1% 2,8E-05 

A.3.3.1 Klass 2.1 – Brännbara gaser 

Enligt riskinventeringen sker transporter med brännbar gas (gasol) enbart i flaskor till 

bensinstationen, det vill säga det förutsätts inte ske några transporter med tankbilar. Grovt 

uppskattas den totala mängden gasol per transport till 20 ton.  

Sannolikheten för att en trafikolycka leder till läckage sätts till 2 % /6/. Gaser transporteras i 

regel under tryck i tankar med större tjocklek och därmed tålighet, vilket innebär en 

sannolikheten för läckage kan reduceras med en 30-del enligt /6/. Sannolikheten för utsläpp 

av gas som transporteras i gasflaskor bedöms dock grovt vara 2 % oberoende av antalet 

flaskor per transport. 

Beroende på vilket sätt utsläppet antänds kan tre olika scenarier uppstå: 

 Jetflamma: Direkt antändning av trycksatt, läckande från flaska 

 Gasmolnsexplosion: Fördröjd antändning av gas som hunnit spridas från en flaska 

och därmed ej är under tryck. 

 Exploderande gasflaskor: Gasflaskor exploderar till följd av att de utsätts för brand 

under längre tid exempelvis  

Den mest kritiska punkten på en gasflaska för utsläpp bedöms vara ventilen som vid en 

olycka kan slås av. Flaskornas egentyngd innebär att sannolikheten för att det ska gå hål på 

själva flaskan bedöms vara mycket låg. Utsläppsmängden beror därmed på antalet flaskor 

som skadas så allvarligt vid olyckan att dess respektive ventil slås av. Det antas att maximalt 

5 flaskor skadas tillräckligt allvarligt, vilket utgör scenariot stort utsläpp. Sannolikhets-

fördelningen mellan utsläpp från 1 flaska respektive 5 flaskor uppskattas till 75 % respektive 

25 %. 

Utsläppsstorleken samt utsläppets varaktighet påverkar sannolikheten för antändning (direkt 

och fördröjd). Enligt konsekvensberäkningarna i bilaga B är tiden inom vilken en jetflamma 

kan uppstå ca 5 sekunder (direkt antändning). Därefter uppnås en tillräckligt hög koncen-

tration i gasmolnet att det kan antändas (fördröjd antändning) i ca 20 sekunder. Denna korta 

tid innebär att sannolikheten för både direkt och fördröjd antändning bedöms vara relativt 

låga. 

                                                 

/6/  Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 
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Vid kontinuerliga utsläpp från tankbilar uppskattas sannolikheterna för omedelbar 

antändning (jetflamma), fördröjd antändning (brinnande gasmoln) och ingen antändning vara 

10 %, 50 % respektive 40 % vid ett litet utsläpp och motsvarande 20 %, 80 % och 0 % vid ett 

stort utsläpp /7/. Vid begränsade utsläpp från gasflaskor uppskattas motsvarande antänd-

ningssannolikheter mycket grovt vara en tiondel av ovanstående. Detta innebär således att 

sannolikheten för direkt antändning, fördröjd antändning respektive ingen antändning sätts till 

1 %, 5 % och 94 % vid litet utsläpp samt 2 %, 8 % och 90 % vid stort utsläpp. 

Sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon är enligt ovan ca 0,4 %. Vid 

transport av gasflaskor antas mycket grovt att sannolikheten för att en fordonsbrand blir så 

utbredd att den sprids till lasten och hettar upp en eller flera gasflaskor så mycket att de 

exploderar är 5 %. Troligtvis exploderar ett stort antal av flaskorna i lasten, men 

sannolikheten för att flera flaskor exploderar samtidigt bedöms vara mycket låg. Som värsta 

scenario antas att 5 flaskor exploderar samtidigt. 

Resultatet av frekvensberäkningarna avseende utsläpp och antändning av brännbara gaser 

redovisas i tabell A.3. Figur A.1 i avsnitt A.3.4 redovisar ett händelseträd över följdscenarier 

vid en olycka med brännbar gas. 

Tabell A.3 Beräknade frekvenser för olika skadescenarier vid transport av brännbara gaser (klass 2.1) 

Scenario Frekvens (per år) 

2012 2025 

Totalt trafikolycka med brännbar gas 5,8E-06 9,2E-06 

Litet utsläpp (1 flaska) Jetflamma 8,7E-10 1,4E-09 

 Gasmolnsexplosion 4,3E-09 6,9E-09 

Stort utsläpp (5 flaskor) Jetflamma 5,8E-10 9,2E-10 

 Gasmolnsexplosion 2,3E-09 3,7E-09 

Exploderande flaskor (5 flaskor) 1,1E-08 1,8E-08 

A.3.3.2 Klass 3 – Brandfarliga vätskor 

Utifrån vätskornas flampunkt så kan brandfarliga vätskor delas in i olika underklasser. 

Flampunkten utgör den lägsta temperatur där vätskan avger så mycket brännbara ångor/gaser 

så att det kan antända. Underklasserna är alltså förknippade med hur lättantändliga vätskorna 

är. Klass 1-vätskor har t.ex. en flampunkt som understiger 21°C, vilket innebär att dessa avger 

så mycket ångor redan vid normala omgivningstemperaturer att de går att antända direkt med 

relativt begränsad energitillförsel (t.ex. cigarett, gnista). Till denna underklass hör bl.a. 

bensin, etanol etc. Övriga klasser (klass 2a, 2b och 3) är uppdelade i olika flampunktsintervall 

mellan 21-100°C och omfattar vätskor som däremot kräver viss uppvärmning innan de går att 

antända eftersom de inte avger tillräckligt mycket brännbara ångor vid normala omgivnings-

temperaturer. Detta innebär att dessa vätskor är betydligt mer svårantändliga. Till dessa 

underklasser hör bl.a. diesel, fotogen och eldningsoljor. I de fortsatta beräkningarna så antas 

det konservativt att samtliga vätsketransporter rymmer klass 1-vätskor. 

                                                 

/7/ Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and rail, Purdy,  

 Grant, Journal of Hazardous materials, 33 1993 
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Sannolikheten för att en trafikolycka med farligt godstransport inblandad där ämnet 

transporteras i tunnväggig tank leder till läckage uppskattas vara 2 % /8/. För bränsletran-

sporter med släp (vilket det företrädelsevis är enligt riskinventering i huvudrapport tabell A.1) 

är sannolikhetsfördelningen mellan litet, medelstort och stort utsläpp enligt /8/ 25 %, 25 % 

respektive 50 %. Oberoende av utsläppsstorlek och bedöms antändning vid utsläpp från tunn-

väggiga tankar med släp ske med en sannolikhet på ca 3 % /8/. 

Omfattande brand kan även uppstå om t.ex. en motorbrand sprider sig till lasten vid en olycka 

med brandfarliga vätskor. Enligt avsnitt A.3.2 uppskattas sannolikheten för att en trafikolycka 

leder till fordonsbrand till ca 0,4 %. I ADR /9/ anges det krav på fordon som ska användas för 

transport av brandfarliga vätskor, vilket bl.a. innebär en begränsad sannolikhet för spridning 

av t.ex. motorbränder till lasten. Sannolikheten för antändning av lasten till följd av fordons-

brand vid trafikolycka uppskattas grovt vara ca 5 %. 

Resultatet av frekvensberäkningarna avseende utsläpp och antändning av brandfarliga vätskor 

redovisas i tabell A.4. Figur A.1 i avsnitt A.3.4 redovisar ett händelseträd över följdscenarier 

vid en olycka med brandfarlig vätska. 

Tabell A.4 Beräknade frekvenser för olika skadescenarier vid transport av brandfarlig vätska (klass 3) beroende 

på indata. 

Scenario Frekvens (per år) 

2012 2025 

Totalt trafikolycka med brandfarlig vätska (klass 3) 1,7E-05 2,8E-05 

Liten pölbrand 2,6E-09 4,2E-09 

Medelstor pölbrand 2,6E-09 4,2E-09 

Stor pölbrand 5,2E-09 8,3E-09 

Tankbilsbrand 3,4E-09 5,4E-09 

 

                                                 

/8/  Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 

/9/  ADR-S – Statens räddningsverks föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, 

SRVFS 2006:7, Räddningsverket, 2006 
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A.3.4 Händelseträd skadescenarier 

 

Figur A.1. Händelseträd olycka med transport av brännbar gas (klass 2.1). 

  

 

Figur A.2. Händelseträd olycka med transport av brandfarlig vätska (klass 3). 
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B.1 INLEDNING 

I denna bilaga beräknas konsekvenserna av de olycksrisker som bedömts kunna påverka 

risknivån för inom kv Freden Större. Beräkningarna beaktar följande olycksrisker: 

 Scenario 1. Utsläpp och antändning av brännbar gas (klass 2.1) 

 1.1. Utsläpp med direkt antändning (jetflamma) 

 1.2. Utsläpp med fördröjd antändning (gasmolnsexplosion) 

 1.3. Exploderande gasflaskor 

 Scenario 2. Utsläpp och antändning av brandfarlig vätska (klass 3) 

Konsekvenserna för skadescenarierna beräknas alternativt bedöms med simuleringsprogram, 

handberäkningar samt litteraturstudier. 

I denna riskanalys används riskmåttet individrisk. För att kunna sammanställa individrisken 

krävs konsekvensberäkningar som redovisar det avstånd från riskkällan inom vilket personer 

kan omkomma till följd av respektive olycksrisk.  
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B.2 BERÄKNINGAR SKADEAVSTÅND/-OMRÅDEN 

B.2.1 Klass 2.1. Brännbara gaser 

För brännbara gaser kommer tre olika scenarier att studeras, som beror på typen av 

antändning: 

 Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck 

 Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är 

under tryck  

 Exploderande gasflaskor: Motsvarande explosion då gasflaskor utsätts för en utbredd 

brand. 

B.2.1.1 Indata 

För ovanstående skadescenarier har utsläppssimuleringar gjorts med simuleringsprogrammet 

Gasol för att avgöra storleken på de områden inom vilka personer kan förväntas omkomma. 

Utsläppssimuleringarna har utförts för gasflaskor (ca 10-45 kg per flaska med totalmängd ca 

20 ton per transport). I tabell B.1 redovisas den indata som anges i Gasol med avseende på 

flaskutformning, väder etc. 

Tabell B.1. Indata till Gasol för simulering av skadeområden vid jetflamma och gasmoln från gasolflaska. 

Faktor Gasolflaska 

Lagringstemperatur 15°C 

Lagringstryck 7 bar övertryck vid 15°C 

Tankdiameter 0,3 m 

Tanklängd 0,5 m 

Tankfyllnadsgrad 80 % 

Tankens tomma vikt 10 kg 

Designtryck 10 bar övertryck 

Bristningstryck 4 x designtrycket 

Luftryck 760 mmHg 

Väder 
15°C, 50 % relativ fuktighet, dag 

och klart 

Omgivning 
Många träd, häckar och enstaka 

hus (tätortsförhållanden) 
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Skadescenarierna jetflamma respektive gasmolnsexplosion har simulerats för följande 

utsläppsstorlekar /1/: 

 Litet utsläpp: 3,3 kg/s (avslagen flaskventil på en flaska) 

 Stort utsläpp: 16,5 kg/s (avslagen flaskventil på 5 flaskor) 

Skadeområdena för jetflamma och gasmolnsexplosion beror utöver utsläppsstorleken, även på 

om läckaget utgörs av gasfas, vätskefas eller i gasfas nära vätskeytan. I beräkningarna antas 

det konservativt att utsläppet sker nära vätskeytan då detta leder till de största skadeområdena. 

Skadeområdena för gasmolnsexplosion är dessutom beroende av vindstyrkan, där skade-

området blir större ju lägre vindstyrka. Även här antas det konservativt en relativt låg 

vindstyrka, ca 3 m/s. 

B.2.1.2 Beräkningar och resultat 

I tabell B.2 redovisas de avstånd, inom vilka personer antas omkomma, för respektive 

scenario vid olika typer av utsläpp. För jetflamma och brinnande gasmoln blir inte skade-

området cirkulärt runt olycksplatsen utan mer plymformat, varför dess bredder även 

presenteras. 

En annan faktor som är av intresse vid bedömning av huruvida personer kan omkomma till 

följd av respektive skadescenario är utsläppets varaktighet. Detta är särskilt viktigt att beakta 

vid utsläpp från gasflaska p.g.a. den begränsade gasmängden. För att en jetflamma ska uppstå 

krävs att utsläppet antänds under den tid som gasen läcker ut från behållaren, vilket erhålls 

som utdata från Gasol. Om gasen inte antänds direkt så kan en gasmolnsexplosion inträffa 

under den tid som gaskoncentrationen i gasmolnet överstiger den undre explosionsgränsen 

LEL (Lower Explosion Limit), vilket för gasol är 2,1 vol% (motsvarande ca 0,04 kg/m
3
 luft). 

Tiden (t) som erfordras för att medelkoncentrationen i beräknat gasmoln ska understiga LEL 

efter att utsläppet stoppat är beroende av vindstyrkan och beräknas med följande ekvation: 

0

ln
X

kLEL

C

f
t





  där: 

f =  betecknar ventilationens effektivitet, vilket antas till 1 då utsläppet sker utomhus. 

C =  antalet luftväxlingar per sekund, vilket beräknas genom att dividera vindstyrkan med 

längden på en tänkt kub med 20 m sida. T.ex. C = 2 / 20 = 0,1 s
-1 

vid vindstyrka 2 m/s. 

k =  en säkerhetsfaktor för LEL som antas vara 0,5 

X0 =  Ursprunglig koncentration, vilket maximalt antas vara 100 vol%. 

Skadeområdena som anges i tabell B.2 gäller en oskyddad person utomhus och anges i form 

av området där strålningen är så omfattande att det kan leda till 2:a respektive 3:e gradens 

brännskada. Cirka 15 % av de som får 2:a gradens brännskador antas få dödliga skador /2/. 

Det uppskattas grovt att motsvarande för de som får 3:e gradens brännskada är ca 50 %. För 

                                                 

/1/  Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 

/2/  Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, andra reviderade och utökade 

upplagan, Försvarets Forskningsanstalt, september 1997 
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personer som vistas inomhus är sannolikheten att omkomma normalt sett relativt låg och sätts 

till 10 % inom skadeområdet för 2:a gradens brännskada.  

I några av simuleringarna för gasflaskor har det identifierats att mängden gasol i de beräknade 

gasmolnen överstiger den totala mängden i respektive behållare. Dessa fel har beaktats genom 

att reducera gasmolnets volym i förhållande till differensen i mängden gasol. Detta har även 

antagits gälla för det skadedrabbade områdets längd respektive bredd. 

Tabell B.2. Beräknade skadeområden vid olika skadescenarier med utsläpp och antändning av brännbar gas vid 

transport i tankbil respektive gasflaskor. Kolumnen Tid utgör för jetflamma dess varaktighet om utsläppet inte 

stoppas medan tid för gasmolnsexplosion (som betecknas med +) utgör den tid från att utsläppet stoppats som 

gasmolnet fortfarande kan antändas. 

Skadescenario Skadeområde utomhus Tid Konsekvenser 

Gasflaskor 2:a gradens 3:e gradens   

Litet utsläpp (3,3 kg/s) – jetflamma 24 x 26 m 21 x 20 m Ca 6 s 2:a gradens brännskada:  

Utomhus: 15 % antas omkomma 

Inomhus: 10 % antas omkomma 

 

3:e gradens brännskada: 

Utomhus: 50 % antas omkomma 

Litet utsläpp (3,3 kg/s) – gasmolnsexplosion 87 x 47 m 87 x 47 m + 46 s 

Stort utsläpp (16,5 kg/s) – jetflamma 54 x 58 m 48 x 42 m Ca 6 s 

Stort utsläpp (16,5 kg/s) – 
gasmolnsexplosion 

97 x 60 m 97 x 60 m + 46 s 

Exploderande gasflaskor Radie 29 m Radie 17 m 3 s 

B.2.2 Klass 3. Brandfarlig vätska 

För denna farligt godsklass utgörs skadescenarierna av att en tankbil skadas så allvarligt att 

vätska läcker ut och sedan antänds. Vid beräkning av konsekvensen av en olycka med 

brandfarlig vätska antas tanken rymma bensin. 

Beroende på utsläppstorleken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas vilket leder 

till olika mängder värmestrålning. Konsekvensberäkningar utförs för följande pölbrands-

scenarier: 

 Liten pölbrand:  50 m
2
 

 Medelstor pölbrand: 200 m
2
 

 Stor pölbrand:  400 m
2
 

 Tankbilsbrand:  Motsvarande stor pölbrand (utan hänsyn till pölradie) 

B.2.2.1 Bedömningskriterier 

Hur hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess 

varaktighet. Detsamma gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända 

olika byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada. 

I tabell B.3 redovisas exempel på strålningsnivåer och vilka skador dessa kan medföra 

avseende personskada respektive brandspridning. Det uppskattas att ca 15 % av de som får 

2:a gradens brännskador kan omkomma /3/. 

                                                 

/3/ Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, andra reviderade och utökade 

upplagan, Försvarets Forskningsanstalt, September 1997 
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Tabell B.3. Effekter av olika strålningsnivåer /3, 4/. 

Konsekvens 
Strålningsintensitet 

(kW m
-2
) 

Ingen smärta vid långvarig bestrålning av bar hud < 1 

  

2:a gradens brännskada vid bestrålning under 1 minut  

- 100 % sannolikhet 19 

- 50 % sannolikhet 7,5 

Ingen smärta vid bestrålning av bar hud under 1 minut < 2,5 

  

2:a gradens brännskada vid bestrålning under 20 sekunder  

- 100 % sannolikhet 43 

- 50 % sannolikhet 17 

Outhärdlig smärta vid bestrålning av bar hud under 2 sekunder 20 

  

Antändning av lättantändliga material, t.ex. gardiner  

med sticklåga 10 

vid långvarig bestrålning 20 

  

Antändning av obehandlat trä  

med sticklåga eller vid bestrålning under 5 minuter 15 

vid långvarig bestrålning  30 

En person som befinner sig utomhus och upptäcker en större brand försöker med stor 

sannolikhet sätta sig i säkerhet. Tiden för varseblivning samt beslut och reaktion innebär dock 

att personen kan utsättas för värmestrålning under en kortare stund innan han/hon reagerar. 

De strålningsnivåer och effekter som anges i tabell B.3 har i tabell B.4 omvandlats till en 

uppskattad andel omkomna beroende på strålningsnivå för personer som befinner sig 

utomhus. 

Tabell B.4. Avstånd inom vilken strålningsnivån överstiger X kW/m2 vid pölbrand. Utomhus 

Strålningsnivå Andel omkomna 

10 kW/m
2
 1 % 

60 kW/m
2
 50 % 

80 kW/m
2
 100 % 

Sannolikheten för att personer som befinner sig inomhus omkommer bedöms utifrån den 

strålningsnivå som uppskattas vara kritisk med avseende på brandspridning in i byggnaden. 

Utifrån tabell B.3 så uppskattas den kritiska värmestrålningen vara 15 kW/m
2
 om inga 

byggnadstekniska åtgärder beaktas. Dock bedöms det inte vara troligt att samtliga personer 

som befinner sig i en utsatt byggnad omkommer till följd av att en utvändig brand sprids in i 

byggnaden. Mycket grovt uppskattas det att 10 % av de personer som befinner sig inomhus 

inom det område kring pölbranden där strålningsnivån överstiger 15 kW/m
2
 omkommer. 

                                                 

/4/  Brandskyddshandboken, Rapport 3134, Brandteknik, Lunds tekniska högskola, Lund, 2005 
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B.2.2.2 Beräkningsmetodik 

Strålningsberäkningarna genomförs med hjälp av handberäkningar. Beräkningarna av den 

värmestrålning som det analyserade området utsätts för i händelse av olycka med påföljande 

brand genomförs utifrån följande moment: 

 Beräkning av brandeffekt 

 Beräkning av flammans höjd och temperatur 

 Beräkning av synfaktor 

 Beräkning av infallande strålning på olika avstånd från branden 

Brandeffekten beräknas för att uppskatta hur mycket energi som avges från branden till 

omgivningen. Flammans höjd används för att beräkna den så kallade synfaktorn som anger 

hur mycket av den från branden emitterade strålningen som når olika punkter i omgivningen. 

Temperaturen hos flamman ligger till grund för beräkningen av hur mycket infallande 

strålning som mottas av ytor på olika avstånd från branden. 

Brandeffekt 

Brandeffekten erhålls genom följande samband /5/: 

Ekvation B.1.  fc AHmQ      där 

= utvecklad effekt (kW) 

= förbränningseffektivitet (i de flesta används värdet 0,7 /5/) 

= förbränningshastighet per ytenhet (kg/m
2
s) 

= förbränningsvärme (MJ/kg) 

= brinnande yta (m
2
) 

Ekvationen gäller förutsatt att pölbrandens diameter är relativt stor (>2 m). För bensin gäller 

följande /5/: 

= 0,055 kg/m
2
s 

= 43,7 MJ/kg 

Flamhöjd 

Flamhöjden Hf (m) beräknas med följande ekvation /5/: 

Ekvation B.2.  DQH f 02,123.0 5/2    där  

D = pöldiameter  

  

                                                 

/5/  Enclosure Fire Dynamics, Karlsson & Quintiere, 2000 
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Flamtemperatur 

Flamtemperaturen Tf utgör medeltemperaturen i flamman. Temperaturen i flamspetsen är ca 

540°C (813 K) /6/. Vid lägre temperaturer förlorar flamman sin laminära karaktär. Om 

flammans maximala temperatur bestäms till 1000°C (1273 K) /7/ kan medeltemperaturen i 

flamman bestämmas. Den maximala flamtemperaturen är bland annat beroende av vilket 

material som brinner och storleken på branden. Medeltemperaturen används i beräkningen av 

strålningen från flamman och erhålls enligt: 

Ekvation B.3.  KT f 1112
2

8131273 4
1

44








 
  

Synfaktor 

Synfaktorn F anger hur stor andel av den emitterade strålningen som når en mottagande punkt 

eller yta (se figur B.1). 

Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är rektangulär så att flammans diameter är 

lika stor i toppen som i botten. Detta är ett konservativt antagande då branden i själva verket 

normalt smalnar av väsentligt upptill. 

Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion 

som beräknas enligt /7/: 

Ekvation B.4.  2,12,12,12,12,1 DCBA FFFFF    

där FA1,2 , FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas enligt följande: 

Ekvation B.5.  1

0

2

21
2,1

1 coscos
dA

d
F

A

A 


  
  där  

1 = 2 = infallande vinkel (d.v.s. 0) 

211 LLA   enligt figur B.1.  

  

                                                 

/6/  Fire safety of bare external structural steel, Law & O’Brien, Constrado, 1981 

/7/  An Introduction to Fire Dynamics – second edition, Drysdale, University of Edinburgh, 

 UK 1999 
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Figur B.1. Synfaktor. 

Ekvation B.5 kan omvandlas till följande ekvation för beräkning av respektive ytas (A, B, C 

och D) synfaktor /8/: 

Ekvation B.6.   

















 

2

1

22

1

2
12

1
tan

11
tan

12

1

Y

X

Y

Y

X

Y

X

X
FA


 där  

 1

d

L
X   och 

d

L
Y 2   enligt figur B.1. 

Om ytorna A, B, C och D är lika stora betyder det att den mest kritiska punkten på avståndet d 

från branden studeras. Genom att dela upp brandens totala area i olika stora ytor kan 

synfaktorn och då värmestrålningen bestämmas för en punkt på avståndet d från branden på X 

meters höjd. Detta kan vara lämpligt när man studerar exempelvis avstånd till kritisk 

värmestrålning för människor utomhus eftersom det då är aktuellt med en höjd på 1,5-2 meter. 

Synfaktorn mellan flamman och en punkt kan även tas fram med hjälp av tabellvärden. 

Infallande strålning 

Den från branden infallande värmestrålningen som når omgivningen varierar med flammans 

temperatur, synfaktorn och den brinnande massans emissivitet. Emissiviteten, det vill säga 

materialets förmåga att avge värmeenergi, är beroende av materialets temperatur och 

egenskaper, särskilt vid ytan. Exempelvis kan sägas att en blankpolerad yta har mycket lägre 

emissivitet än en mörk skrovlig yta. Den infallande strålningen beräknas genom: 

Ekvation B.7.  
4

fr FTq   där 

rq   = Infallande strålning (kW/m
2
) 

ε = Emissionstal 

 = Stefan-Boltzmans konstant (= 5.6710
-11

 kW/m
2
K

4
) 

F = Synfaktor 

                                                 

/8/  Thermal Radiation Heat Transfer, 3rd ed., Seigel & Howell, USA 1992 
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Tf = Flammans medeltemperatur 

Emissionstalet för en flamma varierar med materialets egenskaper och tjockleken på 

flamman. För stora bränder antas emissionstalet vara 1, vilket är ett konservativt antagande. 

B.2.2.3 Beräkningar och resultat 

Med hjälp av ovanstående samband och förutsättningar har brandeffekten, brandens diameter 

och flamhöjden för de olika pölbrandscenarierna (se tabell B.5). 

Tabell B.5. Tabell med beräknade värden på effektutveckling, brandens diameter och flamhöjd. 

Scenario 
Brinnande yta  

(m
2
) 

Utvecklad effekt  
(kW) 

Brandens diameter Df  
(m) 

Flamhöjd Hf  
(m) 

Liten pölbrand 50 84 123 8,0 13,3 

Medelstor pölbrand 200 336 490 16,0 21,1 

Stor pölbrand / tankbilsbrand 400 672 980 22,6 26,3 

Beräkningarna av den infallande strålningen redovisas i tabell B.6 nedan. Strålningen har 

beräknats på halva flammans höjd. 

Tabell B.6. Beräkning av strålning och synfaktor på halva flammans höjd för olika avstånd från pölbranden. 

Avstånd (m) 50 m
2
 200 m

2
 400 m

2
 

 F1,2 rq 
 

F1,2 rq 
 

F1,2 rq 
 

5 0.55 47.45 0.80 69.28 0.88 76.10 

10 0.24 21.14 0.51 43.84 0.65 55.95 

15 0.13 11.09 0.32 27.43 0.45 39.00 

20 0.08 6.67 0.21 18.05 0.32 27.46 

25 0.05 4.41 0.14 12.55 0.23 19.91 

30 0.04 3.12 0.11 9.15 0.17 14.91 

35 0.03 2.32 0.08 6.93 0.13 11.50 

40 0.02 1.79 0.06 5.41 0.10 9.10 

45 0.02 1.42 0.05 4.34 0.08 7.36 

50 0.01 1.16 0.04 3.55 0.07 6.07 

I figur B.2 redovisas den infallande strålningen som funktion av avståndet från pölbranden. I 

figuren beaktas även pölens radie, vilket ej beaktas i de avstånd som anges i tabell B.6 som 

utgår från flammans kant. 
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Figur B.2. Infallande strålning som funktion av avståndet från pölbrand inkl. pölradie 

Utifrån ovanstående beräkningar och de kriterier som anges i avsnitt B.2.4.1 redovisas 

skadeområdena för respektive brandscenario i tabell B.7 nedan. 

Tabell B.7. Sammanställning av skadeområden för kritiska strålningsnivåer vid pölbrand. 

Strålningsnivå Avstånd från brand Konsekvens 

 50 kvm 200 kvm 400 kvm Tankbil  

10 kW/m
2
 20 m 36 m 49 m 36 m 1 % antas omkomna utomhus 

60 kW/m
2
 8 m 15 m 20 m 9 m 50 % antas omkomma utomhus 

80 kW/m
2
 5 m 11 m 15 m 4 m 100 % antas omkomma utomhus 

      

15 kW/m
2
 16 m 30 m 41 m 30 m 10 % antas omkomma inomhus 
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B.3 BERÄKNING AV INDIVIDRISK 

För kv Freden Större presenteras risken genom att beräkna den platsspecifika individrisken. 

Detta görs i form av individriskprofiler som anger den avståndsberoende frekvensen för att en 

fiktiv person ska omkomma till följd av en negativ exponering från de studerade riskkällorna. 

Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en 

olycka antas inträffa och dels skadeområdets utbredning: 

1. De konsekvensberäkningar som redovisas ovan visar att andelen personer inom 

skadeområdet som bedöms omkomna minskar med avståndet från riskkällan. Detta 

innebär även att sannolikheten för att den fiktiva personen som studeras vid beräkning av 

individrisk omkommer också minskar med avståndet för respektive skadescenario. Med 

avseende på respektive skadescenario reduceras därför individrisken för olika 

avståndsnivåer enligt konsekvensberäkningarna. 

2. De beräknade skadeområden för olycksscenarierna skiljer sig i förhållande till den 

vägsträcka som studeras (50 m). Detta innebär att det inte är givet att en person som 

befinner sig inom kritiskt område i planområdet omkommer om en olycka inträffar på den 

aktuella sträckan. För skadescenarier med stort skadeområde är fallet det motsatta, d.v.s. 

personer inom planområdet kan omkomma även om olyckan inträffar utanför den 

studerade sträckan. För att ta hänsyn till detta reduceras alternativt ökas frekvensen 

beroende på skadeområdets utbredning. Grovt antas att ett scenario kan påverka en så stor 

andel av den studerade sträckan som scenariots skadeområde i båda riktningar utgör. 

Exempelvis innebär detta för ett olycksscenario med beräknat skadeområde ca 100 meter 

att frekvensen multipliceras med 0,2 för en 1 km lång vägsträcka. 

3. För vissa olycksscenarier förknippade med gaser (både brännbara och giftiga) blir 

dessutom inte skadeområdet cirkulärt. Detta innebär i sin tur att det inte är givet att en 

person som befinner sig inom det kritiska området omkommer. För dessa scenarier 

reduceras frekvensen ytterligare med avseende på gasplymens spridningsvinkel. 

Underlaget som använts för beräkning av individriskprofilerna redovisas i tabell B.8-B.9 i 

avsnitt B.3.1. Den reducerade frekvensen som redovisas utgör frekvensen för respektive 

skadescenario enligt bilaga A multiplicerat med sannolikheten för ovanstående faktorer (d.v.s. 

sannolikheten att omkomma, andelen av sträckan respektive andelen av ett cirkulärt område). 
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B.3.1 Tabeller 

Tabell B.8. Individrisk utomhus 

 

Scenario Skadeavstånd (m)

Andel som 

omkommer

Andel av 

cirkulärt område

Andel som kan 

påverka 

planområdet

Total Frekvens 

[per år]

Reducerad 

frekvens m.a.p. 

andel som 

påverkar område

Total Frekvens 

[per år]

Reducerad 

frekvens m.a.p. 

andel som 

påverkar område

Klass 2.1. Brännbara gaser

Jetflamma, litet läckage brännbar gas 15 % 26 15% 3,7% 104% 7,7E-10 4,4E-12 2,0E-09 1,1E-11

Jetflamma, litet läckage brännbar gas 50 % 21 50% 4,5% 84% 7,7E-10 1,5E-11 2,0E-09 3,8E-11

Gasmoln, litet läckage brännbar gas 15 % 87 15% 0,1% 348% 3,8E-09 1,8E-12 9,9E-09 4,7E-12

Gasmoln, litet läckage brännbar gas 50 % 87 50% 0,1% 348% 3,8E-09 6,1E-12 9,9E-09 1,6E-11

Jetflamma, stort läckage brännbar gas 15 % 58 15% 13,2% 232% 5,1E-10 2,3E-11 1,3E-09 6,0E-11

Jetflamma, stort läckage brännbar gas 50 % 48 50% 11,3% 192% 5,1E-10 5,5E-11 1,3E-09 1,4E-10

Gasmoln, stort läckage brännbar gas 15 % 97 15% 26,3% 388% 2,0E-09 3,1E-10 5,3E-09 8,0E-10

Gasmoln, stort läckage brännbar gas 50 % 97 50% 26,3% 388% 2,0E-09 1,0E-09 5,3E-09 2,7E-09

Exploderande gasflaskor 15 % 29 50% 100,0% 116% 1,0E-08 5,8E-09 2,6E-08 1,5E-08

Exploderande gasflaskor 50 % 17 15% 100,0% 68% 1,0E-08 1,0E-09 2,6E-08 2,6E-09

Klass 3 Brandfarliga vätskor

Liten pölbrand 100 % 5 100% 100,0% 20% 1,6E-09 3,1E-10 4,0E-09 8,0E-10

Liten pölbrand 50 % 8 50% 100,0% 32% 1,6E-09 2,5E-10 4,0E-09 6,4E-10

Liten pölbrand 1 % 20 1% 100,0% 80% 1,6E-09 1,3E-11 4,0E-09 3,2E-11

Medelstor pölbrand 100 % 11 100% 100,0% 44% 1,6E-09 6,9E-10 4,0E-09 1,8E-09

Medelstor pölbrand 50 % 15 50% 100,0% 60% 1,6E-09 4,7E-10 4,0E-09 1,2E-09

Medelstor pölbrand 1 % 36 1% 100,0% 144% 1,6E-09 2,3E-11 4,0E-09 5,8E-11

Stor pölbrand 100 % 15 100% 100,0% 60% 3,1E-09 1,9E-09 8,0E-09 4,8E-09

Stor pölbrand 50 % 20 50% 100,0% 80% 3,1E-09 1,3E-09 8,0E-09 3,2E-09

Stor pölbrand 1 % 49 1% 100,0% 196% 3,1E-09 6,1E-11 8,0E-09 1,6E-10

Fordonsbrand - tankbil 100 % 4 100% 100,0% 16% 2,0E-09 3,3E-10 5,3E-09 8,4E-10

Fordonsbrand - tankbil 50 % 9 50% 100,0% 36% 2,0E-09 3,7E-10 5,3E-09 9,5E-10

Fordonsbrand - tankbil 1 % 36 1% 100,0% 144% 2,0E-09 2,9E-11 5,3E-09 7,6E-11

2012 2025
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Tabell B.9.  Individrisk utomhus 

 

Scenario Skadeavstånd (m)

Andel som 

omkommer

Andel av 

cirkulärt område

Andel som kan 

påverka 

planområdet

Total Frekvens 

[per år]

Reducerad 

frekvens m.a.p. 

andel som 

påverkar område

Total Frekvens 

[per år]

Reducerad 

frekvens m.a.p. 

andel som 

påverkar område

Klass 2.1. Brännbara gaser

Jetflamma, litet läckage brännbar gas 10 % 26 10% 3,7% 104% 8,7E-10 3,3E-12 1,4E-09 5,3E-12

Gasmoln, litet läckage brännbar gas 10 % 87 10% 0,1% 348% 4,3E-09 1,4E-12 6,9E-09 2,2E-12

Jetflamma, stort läckage brännbar gas 10 % 58 10% 13,2% 232% 5,8E-10 1,8E-11 9,2E-10 2,8E-11

Gasmoln, stort läckage brännbar gas 10 % 97 10% 26,3% 388% 2,3E-09 2,4E-10 3,7E-09 3,8E-10

Exploderande gasflaskor 10 % 29 10% 100,0% 116% 1,1E-08 1,3E-09 1,8E-08 2,1E-09

Klass 3 Brandfarliga vätskor

Liten pölbrand 10 % 16 10% 100,0% 64% 2,6E-09 1,7E-10 4,2E-09 2,7E-10

Medelstor pölbrand 10 % 30 10% 100,0% 120% 2,6E-09 3,1E-10 4,2E-09 5,0E-10

Stor pölbrand 10 % 41 10% 100,0% 164% 5,2E-09 8,5E-10 8,3E-09 1,4E-09

Fordonsbrand - tankbil 10 % 30 10% 100,0% 120% 3,4E-09 4,1E-10 5,4E-09 6,5E-10

2012 2025


