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Sammanfattning 

ÅF Infrastructure AB har av Eskilstuna kommun fått i uppdrag att genomföra en 

detaljerad riskutredning för detaljplan för fastigheten Torshälla 5:8 kallad Granbacken, 

i Eskilstuna kommun. 

Riskbedömningen görs med anledning av upprättande av ny detaljplan för bostäder, 

stödboende och skolverksamhet. Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla 

regionala och nationella riktlinjer och krav på beaktande av riskhanteringsprocessen 

vid markanvändning intill transportleder för farligt gods, vilka i detta fall utgörs av väg 

943 (Folkestavägen) samt järnväg till industriområdet Nyby norr om planområdet.  

Målet med riskbedömningen är att presentera beslutsunderlag för bedömning av 

lämpligheten med planerad markanvändning. I detta ingår att avgöra behov av 

riskreducerande åtgärder och i så fall vilka riskreducerande åtgärder som krävs för att 

kunna genomföra föreslagen markanvändning. 

Individrisken och samhällsrisken har uppskattats med hjälp av frekvensberäkningar 

och konsekvensbedömningar för att olika olyckshändelser ska inträffa på berörd del av 

järnvägen och väg 943. Då en del av de värden som ansätts som indata till 

beräkningarna baseras på rimliga antaganden har parametrar med hög osäkerhet valts 

att sättas till konservativa värden, detta för att få resultat på den säkra sidan.  

Enligt beräkning ligger individrisken på acceptabel nivå inom planområdet. 

Samhällsrisknivån ligger till största del inom ALARP-området, där rimliga åtgärder för 

att sänka risknivåerna ska övervägas. Med rimlig kostnad innebär att kostnaden för 

åtgärderna inte ska vara oresonlig i förhållande till den riskreducerande effekt som 

åtgärden ger. 

Nedan listade riskreducerande åtgärder föreslås: 

 Dike eller jordvall uppförs längs väg 943 och hindrar att brandfarlig eller 

frätande vätska rinner in mot planområdet och skapar oönskade händelser. En 

jordvall med en meters höjd används med fördel istället för ett dike. 

 Den skyddsvall föreskriven i den tidigare riskutredningen bedöms fortfarande 

behövas. 

 Vägräcke som hindrar att avåkande fordon från väg 943 kommer närmre 

planområdet. 

 Friskluftsintag till ventilation ska placeras högt på fasad som vetter ifrån 

väg 943.  

 Miljön som är på ett kortare avstånd än 50 m från vägen skall inte uppmuntra 

till stadigvarande vistelse. Detsamma gäller för järnvägen, med skillnaden att 

det då gäller ett avstånd om 100 m från järnväg. 

 Närmiljön vid väg 943 och järnvägen skall inte vara utformad så att den kan 

skada en tank eller vagn vilket kan öka konsekvenserna vid en urspårning eller 

avåkning. Vassa eller spetsiga kanter av hårda föremål bör undvikas i 

möjligaste mån. 

 

Implementeras de säkerhetshöjande åtgärder som föreslagits för att sänka 

risknivåerna bedöms utformning av området följa principen att riskreducerande 

åtgärder ska införas om de bedöms rimliga när risknivåerna ligger i området mellan 

acceptabel och ej acceptabel risk (ALARP). 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund 

Eskilstuna kommun har gett ÅF Infrastructure AB i uppdrag att ta fram en 

riskutredningen avseende farligt godstransporter inom ramen för detaljplanearbete för 

del av fastighet Torshälla 5:8 m.fl., även kallat Granbacken, i Eskilstuna kommun.  

Denna riskutredning är genomförd i syfte att kartlägga risknivån vid etablering av 

bostäder och skolverksamhet vid Granbacken i området Torshälla i Eskilstuna 

kommun. Riskerna inom området som behandlas är transport av farligt gods på 

järnväg till Nyby industriområde och väg 943 som går öster respektive norr om 

planområdet. Utredningen avgränsas så att endast risker för personskada studeras. 

1.2 Metod 

Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment. Inledningsvis 

bestäms de mål och avgränsningar som gäller för den aktuella riskutredningen.  

Därefter tar riskinventeringen vid, som syftar till att komma fram till vilka risker som 

är specifika för den studerade processen.  

I riskanalysen bedöms konsekvensen av olika olyckor och med vilken frekvens de 

kan förväntas inträffa, för att erhålla en uppfattning om risknivån.  

I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för hur risken 

ska värderas, för att komma fram till om risken är acceptabel eller ej. Slutsatser dras 

utifrån detta resultat om behovet av riskreducerande åtgärder. Riskutredningen är 

en regelbundet återkommande del av den totala riskhanteringsprocessen där en 

kontinuerlig implementering av riskreducerande åtgärder, uppföljning av processen 

och utvärdering av resultatet är utmärkande. Processen åskådliggörs i Figur 1 nedan.  

 

Figur 1.  Riskhanteringsprocessen. 
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1.3 Avgränsningar 

Riskutredningen omfattar planärendet för området Granbacken.  

I riskutredningen studeras bara risker för personer som omkommer till följd av 

identifierade risker. Endast konsekvenser som innebär att personer omkommer 

behandlas.  

1.4 Styrande lagstiftning och riktlinjer 

Det finns lagstiftning som föreskriver att riskanalys ska genomföras, bl.a. Plan- och 

bygglagen (2010:900) [1] och Miljöbalken (1998:808) [2]. Det anges dock inte i detalj 

hur riskanalyser ska genomföras och vad de ska innehålla. På senare tid har 

rekommendationer givits ut gällande vilka typer av riskanalyser som bör utföras och 

vilka krav som ställs på dessa. I denna utredning har Länsstyrelsernas i Skåne, 

Stockholms samt Västra Götalands län gemensamma dokument Riskhantering i 

detaljplaneprocessen [3] beaktats.  

I lagstiftningen förekommer det inte några angivna skyddsavstånd från järnväg där 

farligt gods transporteras till bebyggelse. De skyddsavstånd som finns anges i 

rekommendationer och allmänna råd från kommuner, Länsstyrelser och myndigheter.  

Länsstyrelsen Södermanland [4] har givit ut rekommenderade skyddsavstånd för olika 

markutnyttjande enligt Figur 2 nedan. Ifall byggnader önskas uppföras på avstånd från 

led för farligt gods kortare än de avståndsrekommendationer som redovisas skall 

risker kopplat till farligt gods tas hänsyn till i planarbetet. Det är här denna utredning 

kommer in i bilden då enfamiljsbostäder, en skola och stödboende önskas byggas på 

avstånd kortare än 70 m från väg 943. 

 

Figur 2 Länsstyrelsen Södermanlands vägledning [4]. 

Enligt denna vägledning skall även hänsyn tas till de fyra principerna för riskvärdering 

[5]:  

 Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är 

möjligt att reducera eller eliminera en risk ska det göras. 

 Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i 

proportion till nyttan. 

 Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten 

medför, vara skäligt fördelade i 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.  
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1.5 Begreppslista 

 Risk: Sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. I denna utredning 
används två riskmått; individrisk och samhällsrisk som presenterar risken 
genom sammanvägning av frekvens och avstånd respektive konsekvens. 
 

 AEGL-2: Förkortning för Acute Exposure Guideline Levels ger hälsobaserade 
riktvärden för akut exponering av kemiska ämnen. AEGL-2 motsvarar den 
luftburna koncentration av ett ämne över vilken den genomsnittliga 
befolkningen samt känsliga individer kan drabbas av livshotande skador eller 
dödsfall. Koncentrationen beror även av tid för exponering, i aktuellt projekt 
används exponeringstid 30 minuter. 
 

 ADR/RID: Regelverk och klassificering av farligt gods på väg respektive 
järnväg. Klassindelningen är densamma inom ADR och RID [6] [7]. 

 
ALARP: Förkortning för “As Low As Reasonably Practicable”. Risknivå där åtgärder ska 

göras för att minska risknivån så långt som det ger en rimlig nytta i förhållande till de 

resurser som riskreduktionen kräver. 
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2 Riskvärdering 

2.1 Riskkriterier 

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilka kriterier som ska tillämpas vid 

riskvärdering inom planprocessen. Det Norske Veritas (DNV) tog, på uppdrag av 

Räddningsverket, fram förslag på riskkriterier [5] gällande individ- och samhällsrisk, 

som kan användas vid riskvärdering. Riskkriterierna berör liv, och uttrycks vanligen 

som frekvensen med vilken en olycka med given konsekvens ska inträffa. Risker kan 

kategoriskt indelas i tre grupper; tolerabla, tolerabla med restriktioner eller ej 

tolerabla, se Figur 3. 

Område med 
oacceptabla risker 
 

 

Risk tolereras ej 

Område där risker 
kan tolereras om 
alla rimliga 
åtgärder är 
vidtagna 

Risk tolereras endast om 
riskreduktion ej praktiskt 
genomförbar eller om 

kostnader är helt 
oproportionerliga 
 
Tolerabel risk om kostnader för 
riskreduktion överstiger nyttan 

Område där risker 

kan anses små 

Nödvändigt visa att risker 

bibehålls på denna låga nivå 

Figur 3. Princip för värdering av risk. 

Följande förslag till tolkning rekommenderas: 

 Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt stora och 

tolereras ej. För dessa risker behöver mer detaljerade analyser genomföras 

och/eller riskreducerande åtgärder vidtas. 

 
 De risker som bedöms tillhöra den andra kategorin värderas som tolerabla om 

alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker i denna kategori ska behandlas med 

ALARP-principen (As Low As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den 

övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker, tolereras endast om nyttan 

med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att vidta 

riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör kraven på 

riskreduktion inte ställas lika hårda, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska 

beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är rimliga åtgärder kan erhållas 

genom kostnads-/nytto-analys. 

 
 De risker som kategoriseras som små kan värderas som acceptabla. Dock ska 

möjligheter för ytterligare riskreduktion undersökas. Riskreducerande 

åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att genomföra, ska 

genomföras. 

 
För att bidraget till risken i det studerade området i kvantifierbar form ska vara 

användbart som beslutsunderlag relateras detta till acceptanskriterier. I denna rapport 

relateras till de acceptanskriterier som föreslås av Räddningsverket i Värdering av risk 
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[5] och som baseras på kriterier framtagna av Det Norske Veritas (DNV). Gemensamt 

för dessa är att risker då ett större antal personer drabbas väger tyngre och 

accepteras i mindre utsträckning än risker då enstaka individer drabbas.  

Individrisk 

För individrisk föreslår DNV [5] följande kriterier: 

 Övre gräns för område där risker, under vissa förutsättningar kan 
 tolereras: 10-5 per år 

 Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som små: 10-7 per år 
 

Samhällsrisk 

Kriterierna för samhällsrisk enligt Räddningsverket beskrivs av ett intervall i ett 

logaritmiskt diagram med en övre gräns över vilken risker ej accepteras och en undre 

gräns under vilken risker är acceptabla. Mellan dessa gränser finns ett intervall som 

benämns ALARP enligt ovan. Gränserna ska dock inte uppfattas som ett svar på vad 

samhället faktiskt accepterar utan endast ett exempel på en metod att kvantifiera 

kriterierna.  

För samhällsrisk föreslår DNV [5] följande kriterier: 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 
F=10-4 per år  
för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 

 Övre gräns för område där risker kan anses vara små: F=10-6 per år 

för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 

Kriterierna anpassas med hänsyn till att undersökt järnvägssträcka endast är 400 m 

lång att berört område endast beläget på ena sidan av farligt gods-led, se Figur 4. 

 

Figur 4. Acceptanskriterier för samhällsrisk. Den övre linjen visar tolerabel nivå och den undre 
acceptabel nivå. Här emellan är ALARP-området. 
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3 Kvantifiering av risk 

3.1 Individrisk 

Med individrisk avses sannolikheten (frekvensen) att enskilda individer ska omkomma 

inom eller i närheten av ett system, d.v.s. sannolikheten att en person som befinner 

sig på en specifik plats omkommer eller skadas. Individrisken är platsspecifik, och tar 

ingen hänsyn till hur många personer som kan påverkas av skadehändelsen. 

Individrisken beräknas enligt: 

ifiiyx

n

i

iyxyx

pfIR

IRIR

,,,

1

,,,

*


   formel 1a, b 

Där fi är frekvensen för sluthändelsen i. Pf,i är sannolikheten för studerad konsekvens. 

Den antas, enligt ovan, till 1 eller 0 beroende på om individen befinner sig inom eller 

utanför effektzonen. Genom att summera individrisken för de olika sluthändelserna på 

olika platser inom ett område kan individriskkonturer plottas. 

3.2 Samhällsrisk 

För samhällsrisk beaktas även hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på 

antalet personer som påverkas vid olika skadescenarier. Då beaktas 

befolkningssituationen inom det aktuella området, i form av befolkningsmängd och 

persontäthet. Till skillnad från vid beräkning av individrisk tas även hänsyn till 

eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under 

en begränsad tid på dygnet eller året. 

Samhällsrisken beräknas enligt formel 2 nedan. 

if

yx

yxi pPN ,

,

, *  formel 2 

Ni står för antalet människor som utsätts för den studerade sluthändelsen i. Px ,y är 

antalet personer i punkten x, y och pf,i definieras enligt individrisken ovan. 

Samhällsrisken redovisas normalt i F/N-kurvor. 


i

iN FF  för alla sluthändelser i för vilka Ni  N  

FN står för frekvensen av sluthändelser som påverkar N eller fler människor. 

Fi är frekvensen för sluthändelse i. Ni definieras enligt ovan. 
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4 Områdesbeskrivning 

4.1 Studerat objekt: Granbacken 

Planområdet Granbacken i Torshälla, Eskilstuna kommun är beläget söder om väg 943 

(Folkestavägen) och väster om den järnväg som leder till Outokumpus anläggning i 

Nyby industriområde en bit norr om planområdet.  

I dagsläget planeras området att bestå av bostäder, skola och ett mindre antal 

stödboenden. Bebyggelsen kommer att uppföras på ett avstånd av 50 m från väg 943 

och ett avstånd av 100 m från järnvägen. I ett tidigare skede av detaljplanearbetet var 

området tänkt att omfattas av fler bostäder, därtill var skolan tänkt att förläggas nära 

järnvägen. I en tidigare riskutredning [8] framkom därav behovet av skyddsvall/mur 

mellan järnvägen och bostadsområdet. Som även framgår av Figur 5 nedan så sluttar 

marken i sydostlig riktning vilket är en av anledningarna till denna, nya placering av 

skolan. Strax söder om väg 943 går en cykelväg. 

 

Figur 5 Planområdet Granbacken. Skolan syns orangetecknad. 

 

4.2 Riskobjekt 

I riskutredning förekommer två riskobjekt, väg 943 och järnvägen som går till 

Outokumpus anläggning i Torshälla.  

Väg 943 är en sekundär led för framförande av farligt gods och sträcker sig från E20 i 

sydost till korsningen med väg 949 i nordost. Däremellan korsar väg 943 järnvägen 

strax nordost om planområdet. På väg 943 är hastighetsbegränsningen 70 km/h fram 

till strax innan plankorsningen med järnvägen då den sänks till 50 km/h. En olycka 

med farligt gods på väg 943 bedöms ha påverkan på planområdet längs en sträcka av 

600 m, se Figur 6. 

Järnvägen är enkelspårig och har alltså inte några växlar som påverkar riskbilden. 

Järnvägen bedöms vara av klass B enligt [9] och har högsta tillåtna hastighet om 
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30 km/h. En olycka med farligt gods längs järnvägen bedöms ha påverkan på 

planområdet längs en sträcka av 400 m, se Figur 6. 

 

Figur 6. Planområdets nuvarande utseende. Längdavstånd på lederna varpå en olycka bedöms ha 
effekt på planområdet. 600 m gäller för väg 943 och 400 m gäller för järnvägen. www.eniro.se 

4.3 Skyddsobjekt 

I riskutredningen utgörs skyddsobjekten av de människor som vistas i områdets skola, 

bostäder och stödboende.  

4.3.1 Persontäthet 

Då området bebyggs med bostäder, stödboende och skolverksamhet kommer personer 

vistas i området dygnet runt, men med vissa variationer. Persontätheten, som 

används vid beräkning av samhällsrisken, har tagits fram med hjälp av de ungefärliga 

arealer som står angivna på planritningen samt nedanstående uppgifter och de ovan 

nämnda antaganden om persontäthetsvariationer över dygnet.  

 

 Bostäderna skall enligt uppgift vara 36 stycken enfamiljsbostäder till antalet. 

Ett antagande om fyra personer per bostad görs vilket får ses som 

konservativt. 144 personer bedöms således kunna befinna sig som mest i 

bostäderna. Stödboendena bedöms av kommunanställda vara planerade för ett 

tiotal personer. 

 

 Skolan planeras för sex stycken avdelningar med 20 elever och två vuxna per 

avdelning, vilket ger 132 personer. 

 

Avståndet från kanten på väg 943 till planområdet är 50 m. Här bedöms inte 

omgivningen uppmuntra till stadigvarande vistelse vilket medför att det kan antas att 

inga personer vistas på detta avstånd från väg 943. 

 

Vid beräkning av persontäthet för planområdet antas personerna befinna sig inom den 

ljusblå zonen, se Figur 7 nedan. Men för att förenkla beräkningarna antas att 

människor kommer befinna sig inom den rött streckade triangeln, dock med samma 

(högre) persontäthet som i den ljusblå zonen, vilket är ett konservativt antagande. 
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Figur 7. Planområdets fördelning. Inom den ljusblå zonen kommer människor att befinna sig, 

men för att förenkla beräkningarna antas att människor kommer befinna sig inom den 
rött streckade triangeln, vilket är ett konservativt antagande.  
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5 Transport av farligt gods 

Produkter som har potentiella egenskaper att skada människor, egendom eller miljö 

vid felaktig hantering eller olycka, går under begreppet farligt gods. Farligt gods på 

väg och järnväg delas in i nio olika klasser (ADR/RID) beroende av art och vilken risk 

ämnet förknippas med. Eftersom klasserna utgör en god indelningsgrund vid en 

riskinventering delas transporterna in i dessa klasser även i denna rapport även om 

endast de ämnesklasserna som transporteras på aktuell väg- och järnvägssträcka 

kommer att presenteras.  

5.1 Väg 943 

Då väg 943 utgör en sekundär led för farligt gods kan det antas att endast transporter 

till närområdet görs på vägen. I riskutredningen antas att alla drivmedelstransporter 

till OKQ8 i Torshälla görs på väg 943 vilket ses som ett konservativt antagande. 

Mängderna drivmedel som transporteras har erhållits från erfarenhet från tidigare 

utredning. Här antas att mängderna brandfarlig vara kan likställas med transporterna 

av ämnena bensin, diesel och etanol (samtliga tillhör farligt gods klass 3). 

Förutom transporter till OKQ8 förekommer idag även vägtransporter till Outokumpus 

anläggning i Nyby industriområde norr om planområdet. Dessa transporter utgörs av 

väteperoxid (farligt gods klass 5), de starka syrorna fluorvätesyra och salpetersyra 

(farligt gods klass 8) samt av diverse brandfarliga vätskor eldningsolja, dieselolja, 

slipolja etc. (farligt gods klass 3). I framtiden kommer transporterna av fluorvätesyra 

sannolikt att förflyttas till järnvägen, men utredningen görs för transport på väg vilket 

är ett konservativt antagande då det är dubbelt så långt avstånd från järnvägen till 

planområdet än vad det är från väg 943. Dagsläget av frekvensen av farligt gods-

transporterna på väg 943 summeras i Tabell 1 nedan. För att innefatta en potentiell 

ökning av transporterna av farligt gods på vägen antas att transporterna ökar 1% 

årligen från 2016 fram till 2030. Detta leder till en sammanlagd ökning på 1,01^14 = 

1,15 = 15% till år 2030. Siffrorna för 2030 presenteras också i Tabell 1 och är de som 

används i utredningen. Varje vägtransport av farligt gods antas innehålla 15 ton av det 

aktuella godset.  

Tabell 1. Antalet farligt gods-transporter på väg 943. 

Farligt gods 

klass 

Frekvens 

(antal godsfordon per år) 

2016 

Frekvens 

(antal godsfordon per år), 

2030 

Fördelning 

(%) 

Klass 3 431 496 80,5 

Klass 5 39 44 7,2 

Klass 8 66 76 12,3 

Totalt 536 616* 100,0 

* Denna siffra används vid frekvensberäkningar av farligt gods-olycka på väg. 
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5.2 Järnväg till Outokumpu 
 

På den aktuella järnvägssträckan är godståg som ska till Outokumpus anläggning i 

Torshälla de enda som framförs. Den enda farligt gods-klass som transporteras här är 

brandfarlig gas i form av kondenserad gasol. Baserat på information från anläggningen 

så görs antagandet vid frekvens- och konsekvensberäkningar att ett tåg har två 

vagnar med gasol med sammanlagt 40 m3, (20 m3 i varje vagn). Vidare görs 

antagandet att ett tåg endast transporterar denna råvara och ingen annan. I 

beräkningarna tas höjd för att gasoltransporterna kan öka med 15% till 2030 enligt 

samma antagande som för vägtransporterna. 

 

Tabell 2. Antal farligt gods-transporter på järnväg till Outokumpu. 

Farligt gods 

klass 

Frekvens  

(antal farligt godståg per år) 

2016 

Frekvens 

(antal godsfordon per år),  

2030 

Klass 2.1 34 40* 

* Denna siffra används vid frekvensberäkningar av farligt gods-olycka på järnväg. 
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6 Riskidentifiering 
På både järnväg och väg som passerar planområdet fraktas regelbundet olika typer av 

farligt gods (RID/ADR) enligt tillgänglig statistik [10]. Riskidentifiering utförs i syfte att 

kartlägga alla relevanta förekommande risker på dessa transportleder. Nedan 

presenteras riskerna som är kopplade till de farligt gods-klasser som transporteras på 

aktuella sträckor och som således tas upp i utredningen.  

6.1 Kondenserad brandfarlig gas (klass 2.1)  

 

Gasol (propan) är det vanligaste exemplet på kondenserad brandfarlig gas. En olycka 

som leder till utsläpp av kondenserad brandfarlig gas kan leda till någon av följande 

händelser: 

 Jetbrand 

 Gasmolnsbrand 

 Gasmolnsexplosion 

 BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) 

 
Jetbrand: 

En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och direkt antänds. 

Därmed bildas en jetflamma. Flammans längd beror av storleken på hålet i tanken 

[11]. 

Gasmolnsbrand: 

Om gasen vid ovanstående scenario inte antänds omedelbart uppstår ett brännbart 

gasmoln. Om gasmolnet antänds i ett tidigt skede är luftinblandningen vanligtvis inte 

tillräcklig för att en explosion ska inträffa. Förloppet utvecklas då till en gasmolnsbrand 

[11]. 

Gasmolnsexplosion: 

Om gasmolnet inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den brandfarliga 

gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om gasmolnet består av en 

tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration. En gasmolnsexplosion kan 

beroende på vindstyrka och riktning inträffa en bit ifrån själva olycksplatsen. 

Explosionen blir i de allra flesta fallen av typen deflagration. En gasmolnsexplosion kan 

både medföra skador av värmestrålning och skador av tryckvågen [11]. 

BLEVE: 

BLEVE är en händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad brandfarlig gas 

utsätts för yttre brand. Trycket i tanken stiger och på grund av den inneslutna 

mängdens expansion kan tanken rämna. Innehållet övergår i gasfas på grund av den 

höga temperaturen och det lägre trycket utanför och antänds. Vid antändningen bildas 

ett eldklot med stor diameter under avgivande av intensiv värmestrålning. För att en 

sådan händelse ska kunna inträffa krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig 

energi för att klara detta kan finnas i form av en antänd läcka i en annan närstående 



 

 

RISKUTREDNING  

 

Datum: 2017-04-21  Riskutredning Granbacken, Eskilstuna kommun Sida 17 (50) 

tank med brandfarlig gas eller vätska [11]. Konsekvensområde för en BLEVE är 

ungefär 300x300 m. 

6.2 Brandfarlig vätska (klass 3) 

 

En möjlig olycka med brandfarlig vätska är ett spill som bildar en pöl som senare 

antänds. Sannolikheten för en brand i diesel bedöms vara avsevärt lägre än för bensin 

varför olyckan antas vara brand i bensin. Vid ett spill vid spåret vid den studerade 

sträckningen är det sannolikt att en del bränsle hamnar i ballasten (makadam) vid 

spåret. Studier [12] har visat på en dramatiskt minskad effektutveckling i pölbranden 

om denna sker i ett lager av makadam.  

En pölbrand som antänds direkt har ett konsekvensområde på mellan 20-40 m 

avstånd [13]. Då det planerade området Granbacken är beläget 50 meter från väg 943 

kommer inte byggnaderna påverkas av värmestrålning från en pölbrand orsakad av 

läckage från en godsvagn, men däremot kan de som vistas i det direkta närområdet 

påverkas av en olycka med brandfarlig vätska. Däremot är topografin sådan att 

utsläppt brandfarlig vätska skulle kunna rinna in mot planområdet vilket kommer att 

tas upp under avsnittet under riskreducerande åtgärder. 

6.3 Oxiderande ämne (klass 5) 

 

Väteperoxid som transporteras på väg 943 kan vid kontakt med vissa organiska 

ämnen (främst drivmedel) orsaka en häftig brand. Vid kontakt med vissa metaller kan 

det sönderdelas snabbt och frigöra stora mängder syre som kan underhålla en 

eventuell brand. Konsekvensavståndet för en brand från väteperoxid kan likställas det 

för en medelstor pölbrand, dvs ungefär 30 m.  

Det finns även risk för kraftiga explosioner där människor kan komma till skada. För 

att detta ska inträffa krävs emellertid att en serie av händelser ska inträffa vilket 

medför att sannolikheten bedöms vara mycket låg.  

6.4 Frätande ämne (klass 8) 
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På väg 943 transporteras fluorvätesyra och salpetersyra. Normalt sett brukar utsläpp 

av denna farligt gods-klass endast ge lokal påverkan. Dels för att ämnena inte är så 

flyktiga och dels för att ämnena är mycket benägna att lösa sig i vattenånga i luften 

vilket kraftigt sänker konsekvensavståndet. Dock inkluderas båda syrorna, 

fluorvätesyra och salpetersyra, i utredningen då de står för en betydande mängd av 

det transporterade godset. De två syrorna behandlas som giftig gas då de vid ett 

utsläpp kommer bilda en pöl på marken och avdunsta med en hastighet som bland 

annat beror av temperatur, vind och storlek av pöl. Spridningen av ämnena kommer 

att påverkas av mängden vattenånga i luften vid den aktuella tidpunkten och av 

vindhastighet och riktning.  

Fluorvätesyra är en stark syra och luktar därför skarpt och tydligt. I kroppen bildar 

fluorvätesyra olösliga salter med kalcium eller magnesium och kan då ha förödande 

effekt i och med att dessa salter är toxiska för hjärta, lever och njurar.  

AEGL-2 värde för 30 minuters exponering används vid konsekvensberäkningarna. För 

fluorvätesyra är detta 34 ppm. För salpetersyra är detta 30 ppm [14]. 

6.5 Sammanställning riskidentifiering 

I bilaga A, B och C redogörs för frekvens- och konsekvensberäkningar för ovanstående 

scenarier.  
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7 Resultat riskberäkningar 
Värderingen av risken utgör en jämförelse med kriterier för vad som är en acceptabel 

risk. I detta skede är det risken för området som det planeras utan några ytterligare 

riskreducerande åtgärder som värderas. 

Beräkningarna har gjorts utan att ta hänsyn till den skyddsvall som uppkom som 

förslag i tidigare riskutredning [8]. Vid uppförande av en sådan skyddsvall mot järnväg 

skulle sannolikt minska konsekvenserna vid olyckor på järnvägen, se avsnitt 8.4.  

En förutsättning för att beräkningarna skall gälla är att ett dike alternativt en 

skyddsvall (jordvall/mur etc) anläggs längs med den 600 m långa sträcka på väg 943 

där en olycka med farligt gods kan påverka planområdet. Detta är tänkt att samla upp 

utsläppt brandfarlig vätska och förhindra att det rinner in mot planområdet och sätter 

planområdet i brand.  

7.1 Individrisk 

Vid planområdet Granbacken löper de två farligt godslederna rätvinkligt mot varandra. 

Då individrisken är platsspecifik är det därför inte helt okomplicerat att ur 

analyssynpunkt addera de två riskkällornas bidrag till individrisken. Därför beräknas 

först individrisken för järnvägen och väg 943 separat (se Figur 8 och Figur 9) för att 

sedan adderas som om järnvägsbidraget kom från väg 943 (se Figur 11). Detta ger en 

mycket konservativ skattning av individrisken. 

I Figur 8 nedan presenteras beräknad individrisk i området härstammande från 

järnvägen medan Figur 9 visar individrisken baserat på farligt gods på väg 943. Denna 

figur visar även individrisken för den punkt i planområdet med den högsta 

individrisken vilken visas i Figur 10. 

 

Figur 8. Resultat av individriskberäkningar från järnväg. 
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Figur 9. Individrisk på avstånd från väg 943 samt den högsta "uppmätta" individrisken inom 
planområdet vilken presenteras i figur nedan. 
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Figur 10. Den lila cirkeln visar den punkt i planområdet där individrisken är som högst. 

 

 

Figur 11. Summerad individrisk för de två riskobjeken ”som om järnvägsriskerna härstammar 
ifrån väg 943” vilket ger en konservativ risknivå.  

Enligt beräkning ligger individrisken för planområdet helt under ALARP-området. Även 

den summerade (och mycket konservativa) individrisken ligger helt under den 

acceptabla risknivån för planområdet. 
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7.2 Samhällsrisk 

I Figur 12 nedan presenteras samhällsrisken för området. Kriterierna har korrigerats 

med hänsyn till planområdets utsträckning (se avsnitt 2.1).  

  

Figur 12. Riskkällornas bidrag till samhällsrisken. Riskacceptanskurvorna är korrigerade för att ta 
hänsyn till planområdets utsträckning. 

 

Den beräknade samhällsrisken för planområdet ligger till stora delar inom ALARP-

området. Detta innebär att risknivån bedöms vara acceptabel om rimliga åtgärder 

vidtas. Med rimliga åtgärder menas att kostnaden för åtgärderna ska motsvara nyttan 

som uppstår då de införs.  
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8 Riskbedömning 
Individrisken ligger inom ALARP-nivåer nära väg 943. Inom planområdet är 

individrisken dock acceptabel i hela området vilket är avgränsningen för denna 

riskutredning. Från järnvägen är det enda scenariot som påverkar planområdet ifall en 

BLEVE skulle uppstå.  

Samhällsrisken ligger inom ALARP-området för praktiskt taget alla scenarier där det 

dominerande riskbidraget kommer från olyckor som leder till utsläpp av fluorvätesyra, 

se avsnitt 8.2. 

8.1 Beskrivning av ”mest troliga olycksscenariot” 

Den mest troliga olyckan som kan inträffa på de två farligt gods-lederna är utsläpp av 

brandfarlig vätska som antänds och renderar i en mindre pölbrand som inte påverkar 

planområdet då det skall finnas ett dike eller vall/mur som hindrar vätskan från att 

rinna in mot området. Det påverkar dock närområdet kring olycksplatsen, potentiella 

förbipasserande och miljö. Dessa konsekvenser ingår däremot inte i denna 

riskutredning.  

Ett scenario som detta inträffar med frekvensen 1,01 x 10-5 per år som motsvarar att 

det sker i genomsnitt en gång på 99 052 år på aktuell vägsträcka.  

8.2 Beskrivning av olycksscenario med störst riskintegral 

I denna utredning har utsläpp av fluorvätesyra från en tankbil det största riskbidraget. 

Riskintegralen från fluorvätesyra räknas ut genom procent som produkten av frekvens 

och konsekvens för scenarier med fluorvätesyra utgör av summan av frekvens och 

konsekvens för alla scenarier.  

Totalt erhålls ett riskbidrag till samhällsrisken på 89,3%. Frekvensen för dessa 

scenarier är sammanlagt 1,02 x 10-7 vilket motsvarar en gång per 9 778 630 år. 

Antalet omkomna vid ett sådant utsläpp varierar med omständigheterna (t.ex. väder 

och tid på dygnet) mellan 10-61 personer.  

Det faktum att transporterna av fluorvätesyra är på gång att flyttas till järnväg istället 

för väg 943 är gynnsamt ur risksynpunkt då ett dubbelt så stort avstånd erhålls till 

planområdet. Dessutom ökar avståndet betänkligt till skolan, vilken får ses som 

planområdets känsligaste skyddsobjekt. 

8.3 Beskrivning av ”worst case” 

Det värsta scenariot som kan inträffa brukar kallas för ”worst case”-scenario. Detta 

innebär alltså att man antar t.ex. att det blir ett momentant utsläpp av hela innehållet 

av farligt gods (till skillnad från ett mindre eller större läckage). Ofta finns det olika 

skyddsbarriärer och/eller förmildrande omständigheter som gör att ett mycket 

konservativt och osannolikt värde erhålls. Dessa värden är sällan dimensionerade men 

efterfrågas i detta uppdrag [15].  

I denna utredning så utgörs värsta fallet av BLEVE från gasolvagn. BLEVE är en 

händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad brandfarlig gas utsätts för 

yttre brand. Trycket i tanken stiger och på grund av den inneslutna mängdens 

expansion kan tanken rämna. Innehållet övergår i gasfas på grund av den höga 

temperaturen och det lägre trycket utanför och antänds. Vid antändningen bildas ett 

eldklot med stor diameter under avgivande av intensiv värmestrålning. För att en 
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sådan händelse ska kunna inträffa krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig 

energi för att klara detta kan finnas i form av en antänd läcka i en annan närstående 

tank med brandfarlig gas eller vätska [11]. En BLEVE på aktuell tågsträcka inträffar 

med frekvensen 1,65 x 10-9 vilket motsvarar en gång på ca 605 miljoner år. Enligt 

konsekvensberäkningarna omkommer då ca 111 personer. I en tidigare riskutredning 

[8] för området uppkom åtgärdsförslaget om en skyddsvall längs järnvägen. Denna är 

i dagsläget inte uppsatt men kommer ha vissa förmildrande omständigheter vid denna 

konsekvens. Effekterna är svåra att kvantifiera men beskrivs kvalitativt i avsnitt 8.4.  

8.4 Diskussion kring förmildrande omständigheter 

Som nämnt så är det endast samhällsrisken som överstiger den acceptabla nivån. Det 

största riskbidraget kommer från utsläpp av fluorvätesyra som står för ca 89% av 

samhällsrisken. För att ta hänsyn till osäkerheter i analysen har konservativa 

antaganden gjorts. Till exempel har hänsyn inte tagits till att fluorvätesyra är mycket 

benäget att lösa sig i vatten och vattenånga vilket minskar avstånden för spridning.  

Vid effektanalys av utsläpp av fluorvätesyra används AEGL-2- värde för 30 minuters 

exponering. Det är rimligt att anta att personer som befinner sig utomhus vid ett 

utsläpp kommer att känna lukten (mycket stark och stickande lukt) och hinner gå in 

eller ta sig bort från effektområdet inom denna tid.  

Vid beräkningarna har det antagits att det är 50% sannolikhet att vindriktningen är 

mot planområdet. Enligt statistik från SMHI är det ungefär 30% sannolikhet att 

vindriktningen är mot planet [16]. Då har antagande gjorts att vindriktningarna N, NO 

och NV påverkar planområdet (väder spelar inte någon roll om det blir en BLEVE från 

järnvägen, vilket är den enda konsekvens från järnvägen som påverkar planområdet). 

Statistik för Örebro användes då Eskilstuna inte fanns med i rapport [16]. 

Hänsyn har inte tagits till den låga hastighetsbegränsningen för järnvägen då det inte 

ingår i modellen för att skatta olycksfrekvensen på järnväg. Med en hastighetsgräns på 

30 km/h torde inte urspårningar bli alltför förödande. 

I en tidigare riskutredning [8] för området erhölls åtgärdsförslaget att sätta upp en 

skyddsvall mot järnvägen längs den sträckning på järnvägen där en olycka kan 

påverka planområdet. En sådan skyddsvall har inte tagits hänsyn till vid beräkningarna 

och bedöms ha viss skyddande effekt på grund av följande: 

 Skyddsvallen kommer skärma av vissa delar av värmestrålningen från en 

BLEVE vilket rimligen minskar konsekvenserna. 

 Skyddsvallen kommer ta upp viss mängd energi från tryckvågen av en BLEVE 

(eller explosion) vilket rimligen minskar konsekvenserna. 

 Dagens transporter av fluorvätesyra på väg 943 kan komma att omfördelas 

till järnvägen. Då fluorvätesyra är en lätt gas när det har avdunstat från en 

bildad pöl kan en skyddsvall öka dispersionen och försvåra spridning mot en 

viss riktning vilket rimligen minskar konsekvenserna. 
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9 Riskreducerande åtgärder 
 

I detta kapitel presenteras de åtgärder som föreslås för att hantera konsekvenserna av 

de olycksscenarier som bidrar mest till samhällsrisken som nämns ovan. Det bedöms 

att dessa åtgärder tillsammans uppfyller principen att riskreducerande åtgärder ska 

värderas om risknivåerna ligger inom ALARP-området. Åtgärderna uppfyller samtidigt 

Länsstyrelsen i Södermanlands krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid 

markanvändning intill farligt gods-led [4]. 

Det finns enligt [17] en mängd olika riskreducerande åtgärder att tillgå beroende på 

vilka risker som finns. Det är från denna skrift som de riskreducerande åtgärderna 

främst utgår från tillsammans med erfarenhet från tidigare utredningar.  

Dike eller jordvall/skyddsvall mot väg 943 

Topografin i området är sådan att utsläppt brandfarlig eller frätande vätska skulle 

kunna rinna in mot planområdet och där skapa värre konsekvenser än denna 

utredning tar upp. Som nämnt i avsnitt 7 så är en grundförutsättning för att 

beräkningarna ska gälla att det anläggs ett dike eller uppförs en vall/mur som skyddar 

mot ett sådant scenario. Beräkningarna hade kunnat göras utan detta antagande men 

hade varit mer omständligt och med största säkerhet ändå kommit fram till detta 

åtgärdskrav. Diket eller vallen bör placeras strax bortanför cykelvägen, sett från 

vägen.  

 

Då förångad fluorvätesyra är lättare än luft bedöms en förhöjning (som en mur eller 

vall) ha större effekt än en försänkning (som ett dike). Detta kommer göra att den 

mängd syra som avdunstar kommer att få hjälp att spridas på en högre höjd och 

därmed snabbare nå en ofarlig koncentration, vilket renderar i ett mindre 

konsekvensområde. 

 

Ifall valet faller på en mur eller vall istället för ett dike skall beaktning tas till att 

fluorvätesyra har en förmåga att fräta sönder diverse metaller och kan på så sätt 

”oskadliggöra” skyddet som muren ger. Rekommendationen, baserat på sunt förnuft, 

är att anlägga en jordvall med höjd på åtminstone en meter vilket kommer klara ett 

utsläpp av 20m3 vätska.  

 

Skyddsvall mot järnväg 

Nyttan med en skyddsvall mot järnvägen uppkom i en tidigare riskutredning för 

området [8]. Med bakgrund mot att dagens transporter av fluorvätesyra kan komma 

att göras på järnvägen i framtiden kan en skyddsvall erbjuda ett visst skydd mot 

denna skadehändelse då vallen kan öka dispersionen och minska konsekvensområdet. 

Det bedöms också att skyddsvallen kan ha förmildrande effekter mot värsta-fallet 

scenariot BLEVE genom att minska både värmestrålningen och energin i den 

resulterande tryckvåg. 

 

Vägräcke mellan cykelväg och väg 943 

Ett vägräcke bedöms hindra att avåkande fordon från väg 943 kommer närmre 

planområdet vilket kan förvärra konsekvenserna. 

 

Byggnadstekniska åtgärder 

Då de största riskerna för planområdet, med fokus på personsäkerheten, är utsläpp av 

fluorvätesyra är en rekommenderad åtgärd att placera friskluftsintag för ventilation 

högt upp på fasad som vetter ifrån väg 943.  
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Inga åtgärder för skydd mot värmestrålning från brand eller explosion krävs då 

bebyggelse uppförs på minst 50 m från närmsta riskobjekt.  

 

Planåtgärder 

Miljön som är på ett kortare avstånd än 50 m från vägen skall inte uppmuntra till 

stadigvarande vistelse. Detta betyder att det är okej att anlägga till exempel 

parkeringsplatser men att det inte ska vara någon park eller skolgård inom detta 

område. Detsamma gäller för järnvägen, med skillnaden att det då gäller ett avstånd 

om 100 m från järnväg.  

 

Närmiljön vid väg 943 och järnvägen skall inte vara utformad så att den kan skada en 

tank eller vagn vilket kan öka konsekvenserna vid en urspårning eller avåkning. Vassa 

eller spetsiga kanter av hårda föremål bör undvikas i möjligaste mån. 
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10 Känslighetsanalys och osäkerhetsanalys 

10.1 Känslighetsanalys 

Syftet med känslighetsanalysen är att visa hur känsligt resultatet är för variationer i 

indata. Variationer diskuteras här avseende följande parametrar: 

 Persontäthet 
 Konsekvenser vid studerade scenarier 

 
Det kan konstateras att förändring i persontäthet inom det studerade planområdet har 

en påverkan på samhällsrisk men inte på individrisk. Persontätheten beror i sin tur 

kraftigt på vilken tid på dygnet som olyckan sker. För olycksscenarier på väg 943 har 

då skolans persontäthet under dagtid använts för samtliga scenarier (såväl dag som 

natt). Denna är 0,026/m2 medan området egentligen har persontäthet som är en 

faktor 3 lägre. Detta konservativa antagande gjordes för att inte underskatta de värsta 

konsekvenserna som kan inträffa ifall farligt gods-olycka sker på kortast möjliga 

avstånd från skolan. 

En allmän ökning av persontätheten ger en allmän ökning av samhällsrisken men det 

är svårt att ange i exakt vilket område av f/N-kurvan ökningen sker. Klart är dock att 

en ökning i personbelastning innebär en förskjutning av f/N-kurvan åt höger för 

samhällsrisken.  

Resultatets känslighet för variationer avseende konsekvenser vid studerade scenarier 

bedöms som relativt stor. Konsekvensberäkningar i form av bränder och utsläpp av 

gaser och syror är beroende av en rad olika parametrar, exempelvis bland annat 

hålstorlek, vindstyrka och utetemperatur. Varierande väderparametrar (såsom 

vindstyrka, vindriktning och stabilitetklass) har hanterats i analysen, likaså varierande 

hålstorlekar. Dessa är de parametrar som av erfarenhet kan ha stor inverkan på 

beräknade konsekvensavstånd, tillsammans med en parameter som kallas för ytråhet 

som kan efterliknas en effektiv amplitud och som beskriver topografin i området. Ett 

konservativt val av ytråhet har gjorts för att ta höjd för osäkerheter vid spridning av 

gaser. Andra parametrar som utetemperatur, solinstrålning och luftfuktighet har av 

erfarenhet mindre påverkan på konsekvensavstånd. 

10.2 Osäkerhetsanalys 

Syftet med osäkerhetsanalysen är att visa hur osäkert det underlag är som slutsatser 

är grundade på. Osäkerheten analyseras avseende följande parametrar:  

 Personbelastning 

 Konsekvenser vid studerade scenarier 

 

Osäkerheten avseende personbelastning kan bedömas som liten utifrån nuvarande 

utformning och planerade aktiviteter i området. Inga större händelser såsom 

evenemang med stort personantal (tex. konserter) bedöms planeras inom 

planområdet även på längre sikt. Konservativa persontätheter har genomgående 

använts. 

Osäkerheten avseende konsekvenser vid studerade scenarier bedöms vara beroende 

på scenariobeskrivningarna. Här bedöms å ena sidan osäkerheten avseende 

representativa scenarier vara liten samtidigt som det otvetydigt finns en betydande 

osäkerhet inför så kallade extremhändelser såsom transporter av farligt gods utanför 
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gällande regelverk eller uppsåtliga risker. Det kan emellertid konstateras att 

övergripande metodik för en riskutredning av detta slag inte rymmer en analys av 

sådana konsekvenser.  

Det verktyg som genomgående används för att möta effekten av osäkerheten i indata 

är tillämpande av bedömningar som ger resultat med säkerhetsmarginal, dvs 

konservativa bedömningar. Därmed konstateras att det presenterade resultatet 

troligen visar en högre risk än vad som faktiskt gäller. Exempel på val som innebär en 

inbyggd säkerhetsmarginal i resultatet är:  

 Enligt kommunanställda kommer transporter av fluorvätesyra sannolikt att 

förflyttas till järnvägen i framtiden. Utredningen gjordes för transport på väg 

vilket är ett konservativt antagande då det är dubbelt så långt avstånd från 

järnvägen till planområdet än vad det är från väg 943.  

 

 I de statistiska intervall som anger mängder av transport av farligt gods har 

konsekvent den största mängden transporterat gods valts.  

 

 Teknikutveckling torde leda till minskad olycksfrekvens då modernare fordon 

kontinuerligt utrustas med teknik som ska minska risken för olyckor. Exempel 

på detta är instrument som motverkar risken att fordonet ouppsåtligt lämnar 

vägbanan. Sådana åtgärders inverkan på olycksfrekvensen har inte beaktats.   

 

 Personer som befinner sig utomhus vid utsläpp av frätande vätska hinner sätta 

sig i säkerhet vid en olycka. Detta har inte tagits hänsyn till i rapporten. 
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11 Slutsatser 

Planområdets närhet till väg 943 och järnvägen till Outokumpu genererar en 

acceptabel individrisk. Samhällsrisken är beräknad till inom ALARP-området. Detta 

innebär att rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas som skydd mot farligt 

godsolycka på aktuella transportleder.  

De olycksscenarier som bidrar mest till risknivåerna är utsläpp av fluorvätesyra som 

står för ca 89% av riskintegralen medan en BLEVE av en gasolvagn utgör det scenario 

där flest personer inom planområdet kan omkomma. En förutsättning för att erhållen 

risknivå ska gälla är att ett dike eller vall/mur i lämpligt material uppförs längs 

väg 943. Med hänsyn till de osäkerheter som, trots de konservativa antagandena råder 

så har förslag på rimliga riskreducerande åtgärder arbetats fram.  

 

Riskreducerande åtgärder som föreslås: 

 Dike eller jordvall uppförs längs väg 943 och hindrar att brandfarlig eller 

frätande vätska rinner in mot planområdet och skapar oönskade händelser. En 

jordvall med en meters höjd används med fördel istället för ett dike. 

 

 Den skyddsvall föreskriven i den tidigare riskutredningen bedöms fortfarande 

behövas. 

 

 Vägräcke mellan cykelväg och väg 943 så att avåkande fordon inte närmar sig 

planområdet. 

 

 Friskluftsintag till ventilation ska placeras högt på fasad som vetter ifrån 

väg 943.  

 

 Miljön som är på ett kortare avstånd än 50 m från vägen skall inte uppmuntra 

till stadigvarande vistelse. Detsamma gäller för järnvägen, med skillnaden att 

det då gäller ett avstånd om 100 m från järnväg. 

 

 Närmiljön vid väg 943 och järnvägen skall inte vara utformad så att den kan 

skada en tank eller vagn vilket kan öka konsekvenserna vid en urspårning eller 

avåkning. Vassa eller spetsiga kanter av hårda föremål bör undvikas i 

möjligaste mån. 

 

Implementeras de säkerhetshöjande åtgärder som föreslagits för att sänka 

risknivåerna bedöms utformning av området följa principen att riskreducerande 

åtgärder ska införas om de bedöms rimliga när risknivåerna ligger i området mellan 

acceptabel och ej acceptabel risk (ALARP). 
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Bilaga A –Sannolikhetsberäkning FG-olycka järnväg 
Denna bilaga innehåller sannolikhetsberäkningar för de händelser som tidigare 

identifierats för godstrafik på järnvägen till Outokumpus anläggning i Torshälla som 

kan leda till utsläpp av farligt gods som påverkar omgivningen. 

A1 – Järnväg - Urspårning av vagn med farligt gods 

Frekvensen för en urspårning av ett tåg på aktuell sträcka beräknas genom Banverkets 

”Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen” 

[9]. Modellen bygger på verksamhetens art (W), vilken bestäms utifrån indata 

gällande undersökt sträcka, samt felintensiteter (ξ) för de olika verksamheterna. 

Följande värden har ansatts som indata: 

Tabell A1.  Indata till frekvensberäkningen av en olycka. 

Indata   

studerad längd (km) 0,4 

spårklass klass B 

antal växlar på sträckan 0 

antal godståg/år 2030 40 

genomsnittlig längd godståg (m) 50 

längd normalvagn 24 

antal godsvagnar per tåg 2 

antal godsvagnar/år 80 

antal FG-vagnar per godståg 2 

andel FG-vagnar per godståg 1 

antal FG-vagnar/år 80 

andel FG-vagnar med 2 axlar 0,03 

andel FG-vagnar med 4 axlar 0,97 

vagnaxelkm FG-vagnar 125 

tågkilometer (godståg) 16 

 

Förväntade antalet urspårningar beskrivs generellt som: F (olycka)= W ∙ ξ. Förväntad 

frekvens av urspårning av FG-vagnar för respektive olyckstyp beräknas enligt noter i 

tabell A2. Hänsyn tas till andelen vagnar som är lastade med farligt gods samt att det 

genomsnittliga antalet vagnar som spårar ur vid en urspårningsolycka är 3,5.   

 

Tabell A2.  Intensitetsfaktorer för olika olyckstyper. 

olyckstyp beroendefaktor felintensitet frekvens/år ospecifik 
olycka 
(frekvens/år) 

rälsbrott (B) vagnaxelkm 
(godståg) 

1,00E-10 1,25E-08   

solkurva (B) spårkm 2,00E-04  8,00E-05 

vagnfel 

godståg 

vagnaxelkm 

godståg 

3,10E-09 3,87E-07   

lastförskjutning vagnaxelkm 
(godståg) 

4,00E-10 4,99E-08   
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annan orsak tågkm (samtliga 
klasser) 

5,70E-08 8,89E-07   

okänd orsak tågkm (godståg) 1,40E-07 2,18E-06   

spårlägesfel vagnaxelkm 
(godståg) 

4,00E-10 4,99E-08   

        

   Summor 3,57E-06 0,00008 

    Frekvens urspårning 
farligt gods: 

  

8,36E-05 

*Frekvenser beroende av vagnaxelkm har beräknats som F(olycka FG-vagn)= W ∙ ξ 

∙A. 

** Frekvenser beroende av spårkm eller tågkm har beräknats som  

F(olycka FG-vagn)= W ∙ ξ ∙ A∙ a.  

*** Frekvenser beroende av antal passager genom växel har beräknats som  

F(olycka FG-vagn)= W ∙ ξ ∙ A∙ a ∙ v. 

Frekvensen för en urspårningsolycka med en vagn innehållande farligt gods är alltså 

8,36E-05. Detta motsvarar en urspårad FG-vagn ca vart 12000:e år. 

Slutfrekvenserna för en olycka med ett givet ämne presenteras i Figur A1. 

 

Figur A1.  Frekvensen för en olycka med en järnvägsvagn innehållande ett visst 

ämne.  
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De olycksscenarier som studeras vidare för järnvägen enligt avsnitt 4.12 är följande: 

 Brandfarliga gaser (klass 2.1) 
 

A2 - Olycka med brandfarlig gas (propan/gasol) järnväg 

Läckage av propan 

Det faktum att en vagn lastad med farligt gods spårar ut leder oftast ej till en farligt 

gods olycka. I de flesta fall håller tanken. Tryckkondenserade gaser transporteras i 

tjockväggiga tryckkärl vilka inte skadas i samma utsträckning som tunnväggiga kärl. 

Förutom tankens konstruktion är även miljön runt kring spåret viktig. Längs spårets 

aktuella del förekommer få utstickande objekt men det finns stolpar för 

kontaktledningen som kan skada en behållare. Sannolikheten för läckage av propan i 

samband med olycka ansätts till 0,01 i enlighet med [18].  

SLäckage propan = 0,01 

Storlek på läcka 

Vid en olycka med efterföljande läckage är det signifikant att fastställa storleken på 

läckaget. I aktuellt fall antas ett litet läckage (via punktering eller ventil) samt ett 

större läckage (punktering av tank eller rörbrott) enligt följande. De enskilda 

händelserna nedan reduceras med följande faktorer beroende på läckagestorlek. 

SLitet läckage = 0,7 

SStort läckage = 0,3 

Jetbrand 

En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och direkt antänds. 

Därmed bildas en jetflamma.  

Sannolikheten för direkt antändning beror på utsläppets storlek och kan ansättas till 

följande [18]: 

Sdirekt antändning litet läckage = 0,1 

Sdirekt antändning stort läckage = 0,2 

Flammans längd beror av storleken på hålet i tanken samt trycket i denna. Det krävs 

dessutom att flamman är riktad mot det aktuella området för att konsekvens i 

undersökt område kan förväntas. Vid en olycka bedöms sannolikheten vara störst för 

en skada på vagnens nedre delar och således sker läckaget i riktning nedåt eller åt 

sidan. Detta påverkar även jetflammans riktning. För att anta en rimlig sannolikhet att 

jetflamman är riktad mot bebyggelsen antas den påverkande zonen vara inom en 

vinkel på 20 i vertikalplanet (20/360) samt i horisontalplanet (135/360), se Figur 

A2. Till detta vägs sannolikheten att skadan sker på behållarens ovansida genom en 

ytterligare reduktion på 0,5 vilket anses mycket konservativt. Sannolikheten för att 

jetbrand blir riktad in mot området ansätts till: 

Sjetbrand mot bebyggelse = 20/360 * 135/360 * 0,5 = 0,0104  
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Figur A2.  Jetflammans utbredning vertikalt (vänster) samt horisontellt (höger). 

Gasmolnsexplosion 

Om gasen vid ett läckage inte antänds omedelbart kan ett brännbart gasmoln uppstå. 

Om gasmolnet antänds i ett tidigt skede är luftinblandningen vanligtvis inte tillräcklig 

för att en explosion ska inträffa. Förloppet utvecklas då till en gasmolnsbrand.  

Om gasmolnet inte antänds omedelbart kommer luft att blandas med den brandfarliga 

gasen. Vid antändning kan en gasmolnsexplosion ske om gasmolnet består av en 

tillräckligt stor mängd gas/luft av en viss koncentration. För detta krävs som regel ett 

större läckage [18] men konservativt ansätts även en sannolikhet för mindre utsläpp. 

En gasmolnsexplosion kan beroende på vindstyrka och riktning inträffa en bit ifrån 

själva olycksplatsen. Explosionen blir i de allra flesta fallen av typen deflagration. 

Sannolikheten för sen antändning sätts till: 

Ssen antändning litet läckage = 0,01 

Ssen antändning stort läckage = 0,5 

För att gasmolnsexplosionen ska ge störst skada krävs att gasmolnet driver mot 

planområdet. Detta antas ske när vindriktningen är mot området. Enligt vinddata i 

bilaga C ligger vinden mot området 30 % av tiden (även om antagandet gjordes på 

50%). Sannolikheten för att spridning ska ske mot resp. från planområdet är således: 

Sspridning mot området  = 0,5 

Sspridning bort från området  = 0,5 

BLEVE 

BLEVE är en speciell händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad 

brandfarlig gas utsätts för en yttre brand under en längre tid. Vid antändningen bildas 

ett eldklot med stor diameter under avgivande av intensiv värmestrålning. För att en 

sådan händelse ska kunna inträffa krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig 

energi för att klara detta kan finnas i form av en antänd större läcka i en annan 

närstående tank med brandfarlig gas eller vätska. Detta kräver i princip ett godståg 

med gasol i flera tankar samt direkt antändning av ett läckage i ena tanken (jetbrand). 

Dessutom krävs att jetflamman ligger an mot den andra tanken. En jetflamma vid litet 

läckage antas inte ge upphov till BLEVE. Vid risk för BLEVE bedöms möjligheterna goda 

att evakuera närområdet då det tar ansenlig tid att hetta upp en tank. Detta beaktas 

dock inte vilket är mycket konservativt. 
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Fallet med en jetbrand med riktning mot bebyggelsen enligt ovan anses inte kunna 

leda till BLEVE utan endast de fall där jetflamman strålar mot en annan tank. 

Konservativt antas sannolikheten att en annan tank påverkas av jetflamma till: 

SBLEVE = 0,01 

 

 

Figur A3.  Händelseträd för gasolläckage. 
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Bilaga B – Sannolikhetsberäkning FG-olycka väg 943 
Denna bilaga innehåller sannolikhetsberäkningar för farligt gods-olycka på väg 943 för 

de händelser som tidigare identifierats och som kan leda till utsläpp av farligt gods 

som påverkar de båda fastigheterna. 

B1 – Trafikolycka väg 

I Räddningsverkets ”Farligt gods - riskbedömning vid transport” [19] ges metoder för 

beräkning av frekvens för trafikolycka med farligt godstransport. Denna 

riskanalysmetod för transporter av farligt gods på väg (VTI-metoden) analyserar och 

kvantifierar riskerna med transport av farligt gods mot bakgrund av svenska 

förhållanden. Vid uppskattning av frekvensen for farlig godsolycka på en specifik 

vägsträcka finns det två alternativ, dels att använda olycksstatistik for sträckan, dels 

att skatta antalet olyckor med hjälp av den så kallade olyckskvoten for vägavsnittet. I 

denna riskanalys används det senare av dessa alternativ. 

Olyckskvotens storlek samvarierar med ett antal faktorer såsom vägtyp, 

hastighetsgräns, siktförhållanden samt vägens utformning och sträckning. Med hjälp 

av beräkningsmatris for farligt godsolyckor efter bebyggelse, hastighetsgräns och 

vägtyp kan följande parametrar bestämmas: olyckskvoten, andel singelolyckor och 

index for farligt godsolyckor (se nedan). 

Trafikolycka med transport av farligt gods på väg 943 

Följande ekvation används för att beräkna frekvensen för antal förväntade fordon 

skyltade med farligt gods i trafikolyckor: 

ÅDT, på väg 943 år 2016 var 300 fordon. Vägsträckan som kan påverka planområdet 

är cirka 600 meter. Olyckor som inträffar på en vägsträcka på 600 m bedöms kunna 

påverka det studerade objektet, därav sattes den studerade vägsträckan till 600 

meter. 

Totalt trafikarbete på den studerade vägsträckan beräknas som:  

Totalt trafikarbete = 300 (fordon/dygn) x 365 (dygn) x 0,6 (km) = 65700 

fordonskilometer per år 

Vid bedömning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation: 

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

Där olyckskvoten kommer från beräkningsmatris för farligt godsolyckor efter 

bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp. Olyckskvoten uttrycks i enheten 

olyckor/miljon fordonskilometer. Väg 943 utgörs av landsväg med hastighetsgräns 

70 km/h vilket ger olyckskvot = 0,8. 

Nedan beräknas det förväntade antalet fordonsolyckor med avseende på ovanstående 

trafikarbete. 

Förväntade fordonsolyckor = 0,8 x 65700 x 10-6 = 0,05 olyckor/år 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor =  

O ∙ ((X ∙ Y) + (1 - Y) ∙ (2X - X2)) 

där  X = Andelen transporter skyltade med farligt gods 

Y = Andelen singelolyckor på vägavsnittet 
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O = Antal förväntade fordonsolyckor 

Andelen farligt gods på väg 943 år 2030 beräknas som: 

Andelen farligt gods = Antal farligt godstransporter/år / 365 / ÅDT 

Antalet farligt godstransporter/år, år 2016 på väg 943 beräknas till 536, år 2030 till 

616.  

Andelen farligt gods beräknas till X= 0,0056. 

Uppskattad andel singelolyckor (Y) kommer från beräkningsmatris för farligt 

godsolyckor efter bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp, och för väg 943 som utgörs 

av väg med hastighetsgräns 70 km/h är denna 0,30.  

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor / år =  

= O*((Y*X)+(1-Y)*(2*X-X^2)) = 5,02∙10-4 per år. 

Frekvensen för en trafikolycka med ett fordon skyltat med farligt gods är 5,02∙10-4 

per år, vilket motsvarar en olycka ca vart 2000:e år inom det studerade området. 

För att vidare beräkna frekvensen av en olycka används statistik från anläggningen 

[10] och adderas till den statistik som drivmedelsstationen bidrar med. 

Slutfrekvenserna för en olycka med ett givet ämne presenteras i Figur B1. 

 

Figur B1.  Händelseträdet visar frekvensen för en olycka med en transport av ett 

visst ämne.  

De olycksscenarier som studeras vidare för väg 943 är följande: 

 Brandfarliga vätskor (klass 3)  
 Oxiderande ämnen (klass 5) 
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 Frätande ämnen (klass 8) 
 

B2 – Olycka med brandfarliga vätskor (klass 3) 

Sannolikheterna för litet, stort respektive inget läckage är hämtade från [9]. 

Sannolikhet för antändning för litet respektive stort läckage är hämtat från [18]. 

 

Figur B2.  Händelseträdet visar frekvensen för litet respektive stort läckage med 

påföljande antändning av vätska.  

 

B3 – olycka med läckage av oxiderande ämnen på väg 943 

Som nämnt i konsekvensbeskrivningarna så kan utsläpp av väteperoxid som 

transporteras på väg 943 leda till att ett ämnet kan blanda sig med organiska ämnen 

som t.ex. drivmedel och därefter självantända i en explosion. Om blandning inte sker 

kan brand uppstå. 

 

Figur B3.  Händelseträdet visar frekvensen för litet respektive stort läckage med 

påföljande antändning av vätska.  
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B4 – olycka med läckage av frätande ämnen på väg 943 

För olycka med läckage av frätande, flyktiga vätskor så behandlas dessa på liknande 

sätt som giftig gas när de har avdunstat från pölen. Spridningsmodelleringen från 

mjukvaran ALOHA® används. 

 

Figur B4.  Händelseträd för olycka med läckage av frätande ämne. 
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Bilaga C – väderdata 
Det finns inga vinddata framtagna för Eskilstuna. Beräkningarna utgår istället från 

SMHIs väderstation i Örebro [16]. Vindförhållandena bedöms vara likartade.  

C1 - Stabilitetsklass 

Beräkningsmodellen använder sig av Pasquills stabilitetsklasser. Dessa anger hur 

turbulent luftflödet i atmosfären är. Detta beror i sin tur på framförallt tre faktorer, 

vindstyrka, solinstrålning och molnighet. Ju stabilare klass desto mindre turbulent är 

flödet och utsläppt gas har svårare att spädas ut i atmosfären och kan således 

transporteras längre sträckor i farliga koncentrationer. I beräkningarna har 

stabilitetsklasserna D och F valts. Stabilitetsklass D som sannolikt uppkommer vid 

vindhastigheter över 3 m/s bedöms vara den vanligaste stabilitetsklassen i området 

under både dag- och nattetid. Stabilitetsklass F är också möjlig men denna förutsätter 

vindhastigheter under 2 m/s och förekommer oftast nattetid. 

 

Figur 13. Pasquills stabilitetsklasser. 

C2 - Vindhastighet 

Vindens hastighet påverkar till stor del resultatet av spridningen av gas. 

Medelvindhastighet för Örebro år 1961-2004 var 3,5 m/s. 

Vindriktningen anger den riktning varifrån vinden blåser.  

Spridningen från en olycka blir värre i olyckans närhet om lägre värde används. För 

aktuellt planområde innebär detta att relativt låga vindhastigheter ansätts. I analysen 

har 2,0 m/s använts för svag vind samt 7 m/s för stark vind. Fördelning av 

vindhastigheter ges i figur C1 nedan.  

Följande sannolikhet för de två vindhastighetsfallen används i analysen:  

Ssvag vind = 0,5 

Sstark vind = 0,5 
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Figur C1. Vindhastighetsmedelvärde Örebro 1961-2004. Eskilstuna bedöms ha 

liknande värden. 

 

C3 - Vindriktning 

Vindriktningen inverkar vid spridning av gaser och avdunstade vätskor. Vid 

vindriktning bort från området bedöms ej personer som vistas på området kunna 

omkomma.  

Vinden som anges är 10-minuters medelvind och gäller på 10 meters höjd över mark. 

Vindriktningen anger den riktning varifrån vinden blåser.  

Vindriktningar från N, NO och NV bedöms blåsa mot planområdet. Vindriktning från O 

bedöms inte ha någon inverkan då utredningen visade att endast väderoberoende 

konsekvenser från järnvägen kan påverka planområdet. N, NO och NV motsvarar 

30,3 % av tiden (figur C2). Övriga riktningar bedöms blåsa från planområdet och 

utgör 64,3 % av tiden. Frekvensen för vindstilla (5,4 %) fördelas på båda fallen vilket 

ger: 

Vindriktning mot området: 33 %   

Vindriktning bort från området: 67 %   

För att ta höjd för eventuella förändringar och anta ett konservativt värde i  

beräkningarna ansätts följande sannolikhet för vindriktning: 

Smot området = 0,5  

Sfrån området = 0,5  

 

 

Figur C2. Vindriktningsfördelning Örebro 1961-2004 från SMHI. Eskilstuna bedöms ha 

samma vindriktningar.   
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Bilaga D – Beräkning av konsekvens 
I denna bilaga beskrivs hur konsekvenserna har beräknats. 

Befolkningstäthet 

Konsekvensanalysen utförs för att i riskutredningen kunna värdera samhällsrisken och 

individrisken i området. Samhällsrisken är beroende av persontätheten inom 

riskområdet. Endast personer inom de berörda ytorna i planområdet beaktas i bidraget 

till samhällsrisken.  

Personer förväntas befinna sig i området hela dygnet eftersom skola och bostäder 

planeras i området. Störst personbelastning uppnås under nattetid då många är 

hemma och sover. Dagtid bedöms utgöra 60% av dygnet och 40% är 

nattetid/kvällstid.  

Under dagtid står skolan för den största personbelastningen. Skolans område har 

också den högsta persontätheten (132/5000=0,026 personer/m2). Vid olyckor på väg 

har denna siffra använts vilket är ett mycket konservativt antagande. 

Antalet påverkade personer erhålls genom att persontätheten inomhus/utomhus 

multipliceras med skadeområdet vid respektive olyckshändelse. 

För olyckor på järnväg har en genomsnittlig persontäthet för hela området (inomhus 

och utomhus åtskilt) använts. Denna syns i figur D1 nere till höger. 

Tabell D1.  Uträkning av persontäthet vid olyckor på järnväg. 

  

 

Händelse 1 – FG-olycka med brandfarlig kondenserad gas, järnväg 

Mängden brandfarlig gas i en vagn antas till ca 15 ton.  

Vidare antas att det är tryckkondenserad gasol i samtliga vagnar eftersom gasol har 

en låg brännbarhetsgräns och medföra att antändning kan inträffa på ett längre 

avstånd från olycksplatsen än med andra gaser. 

Två olika utsläppsstorlekar (för jetflamma och gasmoln) antas enligt följande:  

- Litet - punktering (hålstorlek 20 mm) 
- Stort - medelstort hål (hålstorlek 50 mm) 

 
För respektive scenario beräknas, med simuleringsprogrammet Gasol, konsekvenserna 

av de möjliga följdhändelserna vid tankbilsolycka med brandfarlig gas: 

- jetflammas längd vid omedelbar antändning 
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- det brännbara gasmolnets volym  
- området som påverkas vid en BLEVE 

 

För jetflamma och brinnande gasmoln varierar skadeområdet med läckage-storlek, 

tiden till antändning samt vindhastighet. Beroende på om läckage inträffar i tanken i 

gasfas, i gasfas nära vätskefas eller i vätskefas kan utsläppets storlek och 

konsekvensområde variera. I beräkningarna antas att utsläppet sker nära vätskefas, 

då detta ger värden mellan det sämsta och bästa utfallen. De värsta konsekvenserna 

uppstår om utsläppet sker i vätskefasen.  

De indata som använts i Gasol för att simulera konsekvensområden för jetflamma, 

gasmoln och BLEVE presenteras nedan: 

- Lagringstemperatur: 15°C 

- Lagringstryck: 7 bar övertryck 
- Utströmningskoefficient (Cd): 0,83 (Rektangulärt hål med kanterna 

fläkta utåt) 
- Tankdiameter: 2,5 m  

- Tanklängd: 19 m  
- Tankfyllnadsgrad: 80 % 
- Tankens vikt tom: 50 000 kg 
- Designtryck: 15 bar övertryck 
- Bristningstryck: 4*designtrycket 
- Lufttryck: 760 mmHg 

- Omgivningstemperatur: 15°C 
- Relativ fuktighet: 50 % 
- Molnighet: Dag och klart 
- Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus 
- Vindhastighet: 3 m/s 

 

Planområdets fastighetsgräns börjar ca 100 m från järnvägens spårkant.  

Vid bedömningen av antalet omkomna antas 100% av de som vistas utomhus och 

befinner sig inom skadeområdet att omkomma. Av de personer vistas inomhus och är 

inom skadeområdet antas 50% omkomma då byggnaden utgör strålskydd.  

I bedömningen har hänsyn tagits till varierande personbelastning dag- och nattetid. 

Tabell D2.  Skadeområdets area inom aktuellt planområde 

Händelse Läckagestorlek Antändning 

Skadeområdets area  
(längd x bredd, meter x 

meter) 
 

BLEVE 

 -  
200 m långt in i planområdet 
och hela planområdets bredd 

sett från järnvägen. 

Hål i tank 
nära 
vätskeyta 

 

    Punktering 

(20mm) 

Jetflamma 

Fördröjd 
gasmolnsexplosion 

18 x 16 

18 x 12 

Stort hål 

(100mm) 

Jetflamma 

Fördröjd 
gasmolnsexplosion 

60 x 40 

21 x 25 
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Tabell D3.  Förväntat antal omkomna vid olycka med brännbar gas  

  

Händelse 2 – FG-olycka med frätande ämne på väg 943 

Spridningsberäkningar för avdunstande frätande vätskor har gjorts i programvaran 

ALOHA. 

Simuleringar har även gjorts för temperatur på 15°C och två olika vindstyrkor, 2 och 

6 m/s. Samma läckagestorlekar har använts som för brandfarliga gaser. 

För att beräkna konsekvensområdets utbredning jämförs erhållna koncentrationer med 

AEGL-2 värden för 30 minuters exponering för respektive ämne. Dessa värden har 

satts till 34 ppm för fluorvätesyra [14] och 30 ppm för salpetersyra. AEGL-1-3 avser 

en exponeringsnivå av luftburna partiklar där en person (inklusive känsliga individer) 

kan uppleva besvär, kan få irreversibla hälsoeffekter och drabbas av livshotande 

skador/död. Att använda AEGL-2 värden är en konservativ skattning. 

Varaktigheten är avgörande för dosen, d.v.s. kort utsläppstid medför hög 

koncentration men kort påverkanstid. Detta är relevant för framförallt de stora 

utsläppen. Ett stort utsläppt betyder att en hög koncentration uppnås i ett väldigt stort 

område. Men det är under kort tid, ibland inte ens under de 30 minuter som det 

använda gränsvärdet förutsätter. 

Indata och resultat från simuleringarna visas i tabellerna nedan. För respektive 

scenario (stort respektive litet utsläpp av respektive ämne) väljs värsta scenario för 

respektive vindklass som indata i beräkningen. Valt konsekvensområde markeras med 

fet text i tabeller nedan.  

Tabell D4  Indata och resultat av simulering för litet läckage av fluorvätesyra 

Händelse Litet läckage 

Källstorlek/Källflöde 20 mm 

Utsläppshöjd 0 m 

Väder Klart 

Vindhastighet 2 6 

Stabilitetsklass F D 

Storlek på 

planområde med 

AEGL-2 (30 min 

exponering) 

108x40 49x20 

 

Tabell D5.  Beräknat antal döda vid litet läckage av fluorvätesyra. 

 Antal döda under genomsnittligt dygn 

AEGL-2 (30 min) 43 10 
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Tabell D6  Indata och resultat av simulering för stort läckage av fluorvätesyra 

Händelse Stort läckage 

Källstorlek/Källflöde 100 mm 

Utsläppshöjd 0 m 

Väder Klart 

Vindhastighet 2 6 

Stabilitetsklass F D 

Storlek på 

planområde med 

AEGL-2 (30 min 

exponering) 

211x40 108x30 

 

Tabell D7.  Beräknat antal döda vid stort läckage av fluorvätesyra. 

 Antal döda under genomsnittligt dygn 

AEGL-2 (30 min) 61 32 

 

 

Tabell D8  Indata och resultat av simulering för litet läckage av salpetersyra 

Händelse Litet läckage 

Källstorlek/Källflöde 20 mm 

Utsläppshöjd 0 m 

Väder Klart 

Vindhastighet 2 6 

Stabilitetsklass F D 

Storlek på 

planområde med 

AEGL-2 (30 min 

exponering) 

3x15 0x10 

 

Tabell D9.  Beräknat antal döda vid litet läckage av salpetersyra. 

 Antal döda under genomsnittligt dygn 

AEGL-2 (30 min) 1 0 
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Tabell D10  Indata och resultat av simulering för stort läckage av salpetersyra 

Händelse Stort läckage 

Källstorlek/Källflöde 20 mm 

Utsläppshöjd 0 m 

Väder Klart 

Vindhastighet 2 6 

Stabilitetsklass F D 

Storlek på 

planområde med 

AEGL-2 (30 min 

exponering) 

24x20 10x15 

 

Tabell D11.  Beräknat antal döda vid stort läckage av salpetersyra. 

 Antal döda under genomsnittligt dygn 

AEGL-2 (30 min) 4 2 

 

Händelse 3 – FG-olycka med brandfarlig vätska väg 943 

Strålningen från pölen beräknas enligt beräkningsmodell från FOA [11]. Data har valts 

för bensin. Detta eftersom bensin har högst energivärde och förbränningshastighet av 

de olika typer av bränsle som kan vara aktuella vilket gör beräkningen konservativ.  

Konsekvenserna för två utsläppsstorlekar har beräknats, ett stort läckage bedöms 

kunna ge en pölarea om 300m2 och ett litet utsläpp en pölarea om 150m2 . 

Följande data gäller för bensin [11]: 

- Förbränningshastighet 𝑏′ = 0,048 
𝑘g

𝑚2𝑠
 

- Energivärde ℎ𝑐 = 43,7 ∙ 106   
𝐽

𝑘𝑔
  

Vid en pölbrand med en cirkulär pöl approximeras flammans geometri med en cylinder 

där flammans diameter, 𝑑𝑓 är lika stor som pölens diameter, 𝑑𝑝. Flammans höjd, ℎ𝑓, 

kan beräknas enligt: 

ℎ𝑓 = 𝑑𝑝 ∙ 42 ∙ (
𝑏′

𝜌𝑎√𝑔 ∙ 𝑑𝑝

)

0,61

 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶1 

 

där 𝑏′ = förbränningshastigheten i 
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
 enligt ovan, 

𝜌𝑎  = luftens densitet = 1,29 
𝑘𝑔

𝑚3 

𝑔 = tyngdaccelerationen = 9,81 
𝑚

𝑠2 

Denna formel gäller under förutsättning att 0,8 < ℎ𝑓 / 𝑑𝑓 < 4. 

Flamman kommer att fluktuera mycket och den höjd som beräknas är den 

genomsnittliga flamhöjden under brandförloppet. Då pölen antas vara är cirkulär och 

flamgeometrin en cylinder är 𝑑𝑓 = 𝑑𝑝 och beräknas utifrån grundläggande 

cirkelgeometri. Detta ger 𝑑𝑓 = 𝑑𝑝 ≈ 14 m för en pölbrand om 150 𝑚2 respektive 19,5 m 

för en pölbrand om 300 𝑚2. 
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Strålningen per ytenhet från flamman beräknas enligt: 

𝑃 =
0,35 ∙ 𝑏′ ∙ ℎ𝑐

1 + 4ℎ𝑓/ 𝑑𝑓   
 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶2 

 

där ℎ𝑐 = energivärdet i 
𝐽

𝑘𝑔
 enligt ovan.  

Faktorn 0,35 utgör den andel av den totala energin som omsätts till strålningsvärme. 

Vidare beräknas strålningen från en ideal svartkropp blir enligt Stefan-Boltzmanns lag: 

𝑃𝑠 = 𝜎 ∙ 𝑇4 
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶3 

där 𝑃𝑠 = utstrålad effekt [
𝑊

𝑚2
 ], 

𝜎 = 5,67*10-8 [
𝑊

𝑚2𝐾4
] (Stefan-Boltmanns konstant) och 

𝑇 = temperaturen [𝐾]. 

Approximationen med en svart kropp som strålar ger konservativa. Vid större 

pölbränder antas strålningen normalt ha sitt ursprung i flammas mitt och här ligger 

emissionsfaktorn (𝜀) nära 1 varför denna approximation anses rimlig. Närmare 

flammans mantelyta minskar emissiviteten snabbt. En beräkning baserad på att all 

strålning kommer från flammans mitt är därför konservativt. 

Värmestrålningen från en yta 1 som faller in mot en yta 2 på ett visst avstånd kan då 

beräknas som: 

𝑃12 = 𝑃1 ∙ 𝜏𝑎 ∙ 𝐹12 
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶4 

Där 𝑃12 = infallande strålning från 1 till 2 [
𝑊

𝑚2
 ],  

𝑃1 = strålningen från yta 1 [
𝑊

𝑚2
] 

𝐹12 = vinkelkoefficienten för 1 mot 2. 

Den atmosfäriska tranmissionsförmågan, 𝜏𝑎, har att göra med det faktum att den 

utsända strålningen delvis absorberas av luften mellan strålkällan och mottagaren. 

Den atmosfäriska transmissionsförmågan kan skrivas enligt: 

τ𝑎  =  1 − α𝑤 − α𝑐  
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶5 

Där α𝑤 = absorptionsfaktorn för vattenånga och 

α𝑐 = absorptionsfaktorn för koldioxid. 

Båda faktorerna beror på respektive ämnes partialtryck, längden som strålningen 

färdas från den strålande ytan till mottagaren, strålningens temperatur och 

omgivningens temperatur. 𝛼𝑤 och 𝛼𝑐 bestäms grafiskt utifrån flamtemperaturen och 

partialtryck från figur 11.2 i [11]. 

Vinkelkoefficienten (𝐹) definieras som den andelen av strålningen från en yta i alla 

riktningar som träffar en annan yta (vid fullständig transmissionsförmåga). Den är en 

rent geometrisk faktor som kan bestämmas för varje ytkonfiguration. 

Vinkelkoefficienten bestäms grafiskt för en cylinder från figur 11.3 i [11]. 
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Beräkningar utförs vidare utifrån ovanstående förutsättningar för de två olika 

pölstorlekarna. 

Flamhöjd enligt formel C1, utfallande strålning enligt formel C2 och temperatur enligt 

C3, resultaten samlas i tabell D12.  

Tabell D12.  Initial egenskapsberäkning pölbrand. 

Pölstorlek Flamhöjd 
(m) 

Utfallande 
strålning 
(kW/m2) 

Temperatur på den strålande 
ytan/flammans mitt (K) 

150 m2 17,6 121 1210 

300 m2 22,2 132 1236 

 

Mättad vattenångas tryck vid 100 % luftfuktighet och 20 °C är 𝑝𝑤 = 2340 Pa. 

Luftfuktighet på 50 % antas vilket ger 𝑝𝑤 = 1170 Pa. Absorptionsfaktorer och 

transmissionsförmåga bestäms för detta värde i kombination med flammans 

temperatur. Utifrån höjden på flammorna, pölens radie och avståndet till mottagaren 

bestäms ett antal olika vinkelkoefficienter. Värmestrålning på olika avstånd beräknas 

sedan enligt formel C4. 

Skadenivån bestäms förutom av strålningsnivån även av strålningens varaktighet. För 

beräkning av skador på människor redovisas i tabell D17 nedan en varaktighet på 10 s 

som en rimlig tid tills man satt sig i säkerhet. 

Sambandet mellan strålningens varaktighet och skador på människan beskrivs av 

probitfunktionen t*P4/3. Om denna tidsvägda strålningsdos är över 3 ∙ 106 finns en risk 

för 2:a gradens brännskador. Risken ökar sedan exponentiellt med ökad strålning. 

Beräkningsresultat sammanställs i tabell D13 nedan. 

Tabell D13.  Beräkningsresultat strålning och konsekvens pölbrand. 

Brand A
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150 m2 0 

(flamfront) 

0,11 0,015 0,875 1 105,9 50,1 100 15 

3 0,12 0,02 0,86 0,45 46,8 16,9 95 14 

13 0,170 0,02

8 

0,802 0,16 15,5 3,9 2 0 

23 0,190 0,030 0,780 0,07 6,6 1,2 0 0 

43 0,22 0,034 0,746 0,025 2,3 0,3 0 0 

300 m2 0 

(flamfront) 

0,130 0,020 0,850 1 112,2 54,1 100 15 

10 0,170 0,025 0,805 0,28 29,8 9,2 65 10 

20 0,190 0,03

0 

0,780 0,15 15,4 3,85 1 0 

30 0,200 0,032 0,768 0,07 7,1 1,4 0 0 

40 0,220 0,035 0,745 0,05 4,9 0,8 0 0 

 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras utifrån beräkningarna, med 

konsekvensavståndet taget konservativt: 
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Tabell D14.  Konsekvensavstånd pölbrand. 

Konsekvensavstånd Pölbrand 150 m2 Pölbrand 300 m2 

konsekvensavstånd från 
flamfront 

13 m 20 m 

konsekvensavstånd från 
pölbrandens centrum 

20 m 45 m   

Tabell D19.  Förväntat antal omkomna vid olycka med brandfarlig vätska. 

Olycksscenario Antal döda inom 

planområdet under 

genomsnittligt dygn 

pölbrand stor  0 

pölbrand liten 0 

 

Händelse 4 – FG-olycka med oxiderande ämne på väg 943 

Brand från oxiderande ämne bedöms påverka lika stort område som en mindre 

pölbrand, se föregående avsnitt.  

Explosion från oxiderande ämne har ett konsekvensavstånd som liknar en större 

pölbrand. 

Dessa olycksscenarier påverkar inte planområdet under rådande förutsättningar. 

 


