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1 Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund 

Skanska Fastighets i Göteborg AB har gett ÅF i uppdrag att upprätta ett risk-PM avseende farligt 

godstransporter inom ramen för Detaljplansarbetet med Kallebäck 2:5 även kallat kvarteret Tänd-

stickan. PM:et är utformat som ett komplement och en uppdatering av den riskutredning ÅF 

utförde 2012 på för samma område [1]. Detta på grund av tänkt utformning i vidare etapper av 

områdets byggnation dels har specificerats närmare och dels ändrats jämfört med underlaget för 

utredningen 2012. Exploatören önskar också ta höjd för en eventuell ökning av trafiken på Väst-

kustbanan då det finns planer att bygga ut ett fjärde spår på banan.  

 

Detta PM presenterar nya risknivåer efter att ha tagit hänsyn dels till de senaste förslagen om 

områdets utformning och dels till nya prognoser för år 2030 från trafikverket avseende trafiken 

på Västkustbanan och Kust till kust banan. Kompletta beräkningar av resultaten presenteras inte i 

detta PM utan beräkningarna följer de i ovan nämnda riskutredning [1] men med ny indata.  

1.2 Avgränsningar 

De risker som studerats är uteslutande sådana som är förknippade med plötsligt inträffade hän-

der (olyckor) som har sitt ursprung från områdets omgivande trafikleder eller verksamheter. 

Enbart risker som kan innebära konsekvenser i form av personskada på skyddsobjekten (perso-

ner) inom detta planområde beaktas. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till exempelvis 

skador på miljön, skador orsakade av långvarig exponering, materiella skador eller skador lokalt 

på trafikled etc. Inte heller skador förknippade med extremt väder eller naturkatastrofer tas i 

hänsyn. 

1.3 Begreppslista 

 ADR/RID: Regelverk och klassificering av farligt gods på väg respektive järnväg i Sverige. 

Klassindelningen är densamma inom ADR och RID och det som används av regelverket i 

denna utredning. 

 Risk: Riskbegreppet innehåller två komponenter, sannolikheten för att en olycka skall in-

träffa och de konsekvenser som en olycka kan medföra. Riskobjekt kan exempelvis ut-

göras av farligt gods trafik på väg eller järnväg. Skyddsobjekt är det skyddsvärda som ej 

får komma till skada vid en olycka.  

 Individrisk och Samhällsrisk: Riskmått som belyser olika aspekter av risken i ett område. 

Individrisken visar på risknivån på en specifik plats över en tidsperiod men tar inte hän-

syn till hur många som kan antas befinna sig på platsen. Samhällsrisken ser också till 

mängden människor som utsätts för risken. För detaljer se avsnitt 5 i originalrapporten. 

 ALARP: As Low As Reasonably Practicable, riskvärderingsprincip som betyder att om en 

risk ligger på en nivå som definierats som ALARP nivå skall rimliga riskreducerande åt-

gärder genomföras. Se avsnitt 4.1  

1.4 Metodik 

Detta PM utgör en uppdatering av den riskutredning ÅF utförde 2012 på för samma område [1]. 

PM:et är inte en komplett riskutredning i sig utan redogör för de skillnader i underlag och förut-

sättningar som råder nu jämfört med 2012 och presenterar risknivåer utifrån dessa nya underlag 

och förutsättningar. Beräkningar redovisas således inte i sin helhet i detta PM utan genomförs på 
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samma sätt som i [1]. För intresserade läsare bifogas dock originalutredningen i sin helhet sist i 

detta dokument. 

1.5 Styrande lagstiftning och riktlinjer 

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

(2010:900) och Miljöbalken (1998:808). Det anges dock inte i detalj hur riskanalyser ska genomfö-

ras 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 Risk-

hantering i detaljplaneprocessen beaktats [2]. Även Länsstyrelsen i Skånes fördjupning av den-

samma, Riktsam har studerats i samband med upprättande av detta risk PM [3].  

1.5.1 Farligt gods 

I lagstiftningen förekommer det inte några angivna skyddsavstånd från järnväg där farligt gods 

transporteras till bebyggelse. De skyddsavstånd som finns anges i rekommendationer och i  

allmänna råd från kommuner, Länsstyrelser och myndigheter. Riskpolicyn innebär att  

riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från en 

farligt godsled.  

 

 

 

Figur 1 Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd [2]. 

 

Zonerna representerar möjlig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods. 

Zonerna har inga fasta gränser utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för 

markanvändningens placering. En och samma markanvändning kan därigenom tillhöra olika 

zoner.  
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Göteborg stad har även följande riktlinjer gällande avstånd till väg (”A-leder”) och järnvägar med 

transporter av farligt gods: 

Tabell 1 Riskavstånd markanvändning enligt FÖP. 

Markanvändning Järnväg Väg 

Bebyggelsefritt 

 

0-30 m 0-30 m 

Kontor  

 

Från 30 m Från 50 m 

Sammanhållen 

bostadsbebyggelse 

Från 80 m Från 100 m 

 

Ovan angivna avstånd är generella rekommendationer för markanvändning utan vidare säker-

hetshöjande åtgärder eller analyser. Avsteg från rekommendationerna kan ske efter analys av 

specifik information för aktuellt planområde och/eller riskanalys samt då lämpliga riskreduce-

rande åtgärder vidtas.  

1.5.2 Bensinstation 

I Länsstyrelsen i Stockholms Läns rekommendationer 2000:01 ”Riskhänsyn vid bebyggelse 

intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer” [1] anges föl-

jande skyddsavstånd beträffande bensinstationer: 

 

 I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter 

från en bensinstation till bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus. 

 Tät kontorsbebyggelse närmare än 25 meter från en bensinstation bör undvikas. 

 Sammanhållen bostadsbebyggelse och personintensiva verksamheter närmare än 

50 meter från en bensinstation bör undvikas. 

 Byggnad bör med hänsyn till brand- och explosionsrisk (oberoende av försäljnings-

volym för fordonsbränsle) inte uppföras inom ett avstånd av 25 meter från:  

1. Tankfordonets lossningsplats 

2. Avluftningsanordningar från bensincistern 

3. Tankställe där fordon tankas (pump) 

 

I nyplaneringsfallet (ny bebyggelse eller ny bensinstation) bör dock alltid ambitionen vara 

att hålla ett avstånd på 100 meter till bostäder. Detta avser en bensinstation med medelstor 

försäljningsvolym av fordonsbränsle. Vid kortare avstånd än 100 meter mellan bostäder och en 

bensinstation bör alltid riskanalys genomföras. I centrala och tätbebyggda områden kan det 

finnas starka intressen att uppföra ny bebyggelse på områden närmare än 50 meter från en ben-

sinstation. I sådana situationer krävs en fördjupad hälso-, risk- och miljökonsekvensanalys för att 

visa huruvida den planerade bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till behovet av skydd mot 

olyckshändelser och risker för miljö och hälsa. 

 

Även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB (tidigare Räddningsverket) har gett ut 

allmänna råd [3] om hur föreskrifterna om hantering av brandfarliga gaser och vätskor bör till-

lämpas för bensinstationer. MSB rekommenderar följande skyddsavstånd: 

 

 25 meter från lossningsplats för bensintankfordon till A-byggnad (typ bostad, vård-

lokaler) 

 samlingslokal, kontor, servering etc.) 

 18 meter från tankställe till A-byggnad 

 12 m från A-byggnad till avluftningsrörs mynning till bensincistern 
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Genom en tillämpning av riktvärdena kan betryggande grad av säkerhet anses vara uppnådd. 

Särskilda omständigheter kan föranleda avvikelser från de rekommenderade avstånden. Således 

kan kortare avstånd än de angivna avstånden medges under förutsättning att tillfredsställand-

byggnadstekniska brandskyddsåtgärder vidtas. Enligt kap. 2.5 skall en utredning beträffande 

risker göras. Utredning om risker i samband med försäljning framgår av avsnitt 8 och om upp-

komst av explosiv gasblandning av avsnitt 9. Riskkällor som mätarskåp, avluftningsrör, cistern 

ovan mark, cisternanslutningar, uppställningsplats för tankfordon etc. skall placeras på betryg-

gande avstånd från byggnader där öppen eld förekommer, t.ex. verkstäder. 

 

MSBs riktlinjer anses vara mer i linje med detta PMs avgränsning till plötsligt inträffade händelser 

(olyckor) som kan leda till allvarliga skador på områdets skyddsobjekt. 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Allmänt 

Studerat område utgörs av fastigheten Kallebäck 2:5 och ligger väster om Västkustbanan, Kust till 

kustbanan samt E6/E20 vid korsningen Mölndalsvägen och Sankt Sigfridsgatan.  

 

I närheten av området finns bostäder, kontor, handel, bensinstation och en lackeringsverkstad. 

 

 

Figur 2 Karta över närområdet, planområdet utmärkt med röd linje. Huvudsakliga riskällor 

namngivna. (Kartdata: Lantmäteriet/Metria) 

 

Västkustbanan 

Kust till 
kustbanan 

E6/E20 

Automatbensinstation 



RISK-PM 2013-04-08 8 (20) 

 

 

 

Figur 3 Skiss över planområdet från sydväst. 

 

Kontor norr, etapp III 

Kontor söder, 
etapp II 

Kontor + P-hus. 
Befintligt 

Flerbostadshus, 
utformningsförslag 
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Figur 4 Skiss över planområdet rakt ovanifrån med avstånd till farligt gods led samt automat-

bensinstationens ungefärliga plats för de olika nya byggnadskropparna. 

2.1.1 Skillnader mot tidigare utredning 

Sedan den tidigare riskutredningen slutförts har de två byggnader den utredningen i huvudsak 

fokuserade på uppförs i området, dels ÅF-huset, ett kontorshus på 17 våningar samt ett P-hus på 

fem våningar.  I den tidigare utredning togs dock också hänsyn till att resten av området skulle 

bebyggas, men utformningen var då väldigt osäker. Nu finns det tydlig plan för två ytterligare 

kontorshus som kommer byggas i etapp II och III. Dessa nya kontorshus dimensioneras för sam-

manlagt ca 2000 personer. Utöver detta planeras flerbostadshus med ungefär 200 lägenheter 

med ännu ospecificerad exakt utformning. Detta innebär en relativt stor ökning av persontäthet-

en jämfört med underlaget till den tidigare riskutredningen. Då förväntades inga ytterligare kon-

torshus och 220-240 lägenheter.  

 

Även avstånden från farligt gods led för olika verksamhetsklasser har ändrats. I Figur 4 visas 

ungefärliga avstånd från farligt gods led och bensinstation till den nu aktuella ytterligare bebyg-

gelsen. Samtlig ny planerad bebyggelse är nu placerad från Järnväg och E6/E20 så att rekom-

menderat avstånd enligt Göteborg Stad till väg för transporter av farligt gods [4] uppfylls (se 

avsnitt 1.5). Detta skiljer sig mot förutsättningarna vid den tidigare riskutredningen för området 

eftersom det då i förslaget fanns flerbostadshus närmare farligt gods ledarna. Av flera anled-

ningar bör ändå en detaljerad undersökning av riskerna göras. Dels är den planerade persontät-

heten i området hög, dels är det inte bara en, utan två farligt gods leder som är riskkällor för 

aktuellt område. Detta gör att man kan ifrågasätta om riktlinjerna från FÖP är applicerbara för 

området. Den tidigare utredningen visade också en icke försumbar risknivå vilket gör att en ny 
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beräkning anses motiverad. Båda den nya högre flödesprognosen (se avsnitt 3.1.1) och den 

högre persontätheten bör leda till en högre risknivå än tidigare. 

 

2.2 Skyddsobjekt 

Denna riskbedömning fokuserar på personsäkerhet. Skyddsobjekt är personer som vistas inom 

ovan definierat område (se Figur 2), både i och utanför byggnader.  

2.3 Riskkällor 

De primära riskkällorna för området är transport av farligt gods på Västkustbanan, Kust till kust-

banan och väg E6/E20. Potentiella övriga riskkällor är bensinstationen och lackeringsverkstaden 

söder om området. Se avsnitt 3.2. 

3 Riskinvetering 

3.1 Farligt Gods på väg och järnväg 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskap-

er att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om det inte hanteras rätt under 

transport. Transport av farligt gods omfattas av regelsamlingar som tagits fram i internationell 

samverkan [5]. Det finns således regler för vem som får transportera farligt gods, hur transpor-

tema ska ske, var dessa transporter får ske och hur godset ska vara emballerat och vilka krav som 

ställs på fordon för transport av farligt gods. Alla dessa regler syftar till att minimera risker vid 

transport av farligt gods, d.v.s. för att transport av farligt gods ej ska innebära farlig transport.  

 

Farligt gods delas in i nio olika klasser med hjälp av de så kallade ADR/RID-systemen som base-

ras på den dominerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. För 

varje klass finns också ett antal underklasser som mer specifikt beskriver transporten. I detta PM 

beskrivs inte klasserna i detalj utan intresserad läsare hänvisas till avsnitt 4 i originalrapporten [1].  

3.1.1 Västkustbanan och Kust till kustbanan 

Skillnader mot tidigare riskutredning 

Att få exakta mängder av transporterat farligt gods på aktuell sträcka för samtliga RID klasser, 

med underklasser, är svårt. För beräkningsrevideringarna har därför samma fördelning av de 

olika RID-klasserna använts som i den tidigare utredningen. Dessa kommer från Räddningsver-

kets kartläggning av farligt godstransporter under september månad 2006 [6]. Däremot har de 

skalats upp efter Trafikverkets prognos för framtida godstrafik på banan. Denna statistik visas i 

tabell 3. 

 

För att ta hänsyn till den eventuella utbyggnaden av ett ytterligare spår på Västkustbanan samt 

övriga trafikförändringar på befintliga spår kontaktades trafikverket. Deras basprognos för 2030 

anger 38 godståg per vardagsdygn på Västkustbanan och 10 godståg på Kust till kustbanan [6]. 

Trafikverket har dock också en dimensionerande prognos för Västkustbanan där det på endast 

dennas spår anges 60 godståg per vardagsdygn [6]. Denna prognos är dock mycket osäker i 

förhållande till basprognosen. För att göra beräkningarna konservativa samt ta höjd för spårut-

byggnad använder vi oss ändå av den dimensionerande prognosen för Västkustbanan. Det ger 

då totalt 70 godståg per vardagsdygn på aktuell sträcka och anses vara mycket konservativt. 

Med genomsnittliga 265,5 arbetsdagar per år motsvarar detta 18585 tåg per år. Detta är en ök-
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ning med ca 160 % jämfört med genomförd trafik 2011 som då var 7120 godståg [7]. I denna 

utredning antas att mängden farligt gods ökar nästan lika mycket som övrig godstrafik. Detta 

görs genom att ökningen med 160 % beräknas från tillgänglig statistik för farligt gods från 2006. 

 

Varje farligt godsvagn antas transportera 45 ton farligt gods per vagn. Längden på de godståg 

som passerar planområdet varierat kraftigt. Ett godståg består som mest av ca 37 vagnar men 

beroende på bl.a. hur tungt tåget är lastat minskar antalet vagnar. Därför antas att ett godståg i 

genomsnitt består av 30 vagnar [8]. Detta stämmer också väl med trafikverkets uppgifter om 

medellängd på godståg på Västkustbanan [7]. 

 
Andelen vagnar per tåg som kan förväntas innehålla farligt gods varierar från tåg till tåg, men 

enligt ovan resonemang transporteras 2030 ca 27365 vagnar (se tabell 3) med farligt gods per år 

på aktuell sträcka. Jämfört med totalt 18585 godståg per år 2030 så transporteras således ca 1,4 

vagnar farligt gods per tåg. 
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Tabell 2 Farligt gods på Västkustbanan och Kust till kustbanan [6]. 

Klass  

(ADR) 

Kategori Transporterad 

mängd under en 

månad 2006 

(ton)* 

Transporterad 

mängd under 

2006 (ton) 

Fördelning 

(%) 

Antal FaGo-

vagnar år 

2030** 

1 Explosiva ämnen 0 0 0 0 

2.1 Brandfarlig gas 5200 62400 13,2 % ~3605 

2.2 Icke giftig, icke brand-

farlig gas 

0 0 0 0 

2.3 Giftig gas 2200 26400 5,6 % ~1525 

3 Brandfarliga vätskor 8700 104400 22,0 % ~6032 

4.1 Brandfarliga fasta 

ämnen, Självreaktiva 

ämnen och Okänslig-

gjorda explosivämnen 

0 0 0 0 

4.2 Självantända ämnen 0 0 0 0 

4.3 Ämnen som utvecklar 

brandfarlig gas vid 

kontakt med vatten 

0 0 0 0 

5.1 Oxiderande ämnen  

 

6900 82800 17,5 % ~4784 

5.2 Organiska peroxider 50 600 0,01 % ~35 

6.1 Giftiga ämnen 920 11040 2,3 % ~638 

6.2 Smittförande ämnen - - - - 

7 Radioaktiva ämnen - - - - 

8 Frätande ämnen 13600 163200 34,5 % ~9429 

9 Övriga farliga ämnen 

och föremål 

1900 22800 4,8 % ~1317 

 TOTALT 39470 473640  27365 

*Enligt kartläggning gjord under september månad 2006 

**Baseras på antagandet att medellasten är 45 ton/vagn samt att transporterad mängd ökar med 

160 % mellan 2006 och 2030 enligt resonemang i avsnitt 3.1.1 ovan.  
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3.1.2 Väg E6/E20 

För väg E6/E20 har samma förutsättningar och underlag som i den tidigare utredningen [1] an-

vänts. Dessa presenteras därför inte i detta PM. Värt att notera är att den tidigare utredningen 

beräknar en trafikprognos för 2020 som används för vidare beräkningar.  

3.1.3 Riskidentifiering farligt gods 

En grovriskanalys av farligt gods transporterna görs i den tidigare utredningen för att avgöra 

vilka olycksscenarion som kan leda till skada på skyddsobjekten i området. Dessa är [1]: 

 

 Explosiva ämnen på väg E6/E20 (klass 1) 

 Brandfarlig gas på väg E6/E20 och Västkustbanan samt Kust till kustbanan (klass 2.1) 

 Giftig gas på väg E6/E20 och Västkustbanan samt Kust till kustbanan (klass 2.3) 

3.2 Bensinstation och lackeringsverkstad 

3.2.1 Bensinstation 

Bensinstationen är en automattankningsstation med försäljning av diesel och bensin men utan 

gas. Med avgränsningar enligt avsnitt 1.2 är därför MSBs riktlinjer för skyddsavstånd till bensin-

stationer tillämpbara. Både påfyllnadsställe med avluftningsrör samt pumparna ligger på avstånd 

över 25 meter från aktuellt områdes gräns vilket gör att tänkt utformning av området uppfyller 

riktlinjerna. 

3.2.2 Lackeringsverkstad 

För lackeringsverkstäder finns inga riktlinjer för samhällsplaneringen vad det gäller skyddsav-

stånd. Det finns en ökad risk för brand på grund av hanteringen av brandfarliga varor, som i sin 

tur kan sprida giftiga brandgaser. Men detta bedöms inte kunna påverka aktuellt område nämn-

värt. Detta då avståndet till lackeringsverkstaden överstiger 50 meter.  
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4 Riskvärdering 

4.1 Kriterier för tolerabel risk 

Det finns i Sverige inget nationellt beslut över vilka kriterier som skall tillämpas vid riskvärdering 

inom samhällsbyggnadsprocessen. Det Norske Veritas har på uppdrag av Räddningsverket tagit 

fram förslag på riskkriterier gällande individ- och samhällsrisk som kan användas vid riskvärde-

ring [9]. Riskkriterierna berör liv, och uttrycks vanligen som sannolikheten för att en olycka med 

given konsekvens skall inträffa. Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan vara acceptabla, 

tolerabla med restriktioner eller oacceptabla, se figur 5. 

 

 
Figur 5. Princip för värdering av risk [9]. 

 

Följande förslag till tolkning rekommenderas [9]. 

 

 De risker som hamnar inom område med oacceptabla risker varderas som oaccep-

tabelt stora och tolereras ej. For dessa risker behöver mer detaljerade analyser ge-

nomföras och/eller riskreducerande åtgärder vidtas. 

 Området i mitten kallas ALARP-området (As Low As Reasonably Practicable). De ris-

ker som hamnar inom detta område varderas som tolerabla om alla rimliga åtgär-

der är vidtagna. Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen for 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 riskre-

duktion skall beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är rimliga åtgärder kan er-

hållas genom kostnad-nytta-analys. 

 De risker som hamnar inom område där risker kan anses små värderas som accep-

tabla. Dock skall möjligheter för ytterligare riskreduktion undersökas. Riskreduce-

rande åtgärder som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att genomföra skall 

genomföras.   

 

För individrisk föreslår Räddningsverket [9] följande kriterier: 

 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras:  

10
-5

 per år 

 Övre gräns för område där risker kan anses vara små: 10
-7

 per år 
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För samhällsrisk föreslår Räddningsverket [9] följande kriterier: 

 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 

F=10
-4

 per år för N=l med lutning på FN-kurva: -1 

 Övre gräns för område där risker kan anses vara små: 

F=10
-6

 per år för N=l med lutning på FN-kurva: -1 

 

Samhällsriskens frekvenskriterier är definierade som antal olyckor per kilometer och år som på-

verkar båda sidor av en linjekälla som exempelvis en farligt gods led. Studeras en kortare eller 

längre sträcka och/eller endast ledens bidrag till samhällsrisken på ena sidan skall alltså frekvens-

kriterierna skalas om. Detta har gjorts i beräkningarna för figurer avseende samhällsrisk i avsnitt 

4.2.2 nedan. 

4.2 Områdets risk – beräkningsresultat och riskvärdering 

4.2.1 Resultat individrisk 

Resultatet för Individriskberäkningen visas i form av en Individriskkurva i figur 6nedan.  

 

 
Figur 6 Individriskkurva, notera att individrisken närmast västkustbanan i verkligheten är något 

högre, då vidare studier av olyckor med brandfarlig vätska inte tagits med i analysen. Detta då 

konsekvensavståndet för dessa inte överstiger 30 meter och ingen verksamhet planerades på det 

avståndet. 

4.2.2 Resultat samhällsrisk 

Resultatet för samhällsriskberäkningarna visas i form av en FN-kurva i figur 7nedan. 

 

1,00E-10

1,00E-09

1,00E-08

1,00E-07

1,00E-06

1,00E-05

1,00E-04

0 50 100 150 200

F
re

k
v
e
n

s 
(p

e
r 

å
r)

 

Avstånd från Västkustbanan (m) 

Individrisk

Nedre Kriterielinje

Övre kriterielinje

Närmaste nya byggnad



RISK-PM 2013-04-08 16 (20) 

 

 

 

Figur 7. Samhällsrisk 

 

4.2.3 Resultatdiskussion 

Risknivån är relativt hög för planprogramområdet. Individrisken ligger under den lägre kriterieni-

vån fram till ungefär 30 meter men överstiger ej den övre kriterienivån utan håller sig inom 

ALARP området. Värt att tillägga är att risken för pölbränder inte tagits med i beräkningarna då 

dessa i grovriskanalysen inte bedömdes utgöra en fara för områdets skyddsobjekt. Dessa pöl-

bränder hade annars höjt individrisken vid avstånd <30 meter.  

 

Samhällsrisken ligger överlag högt i den högra delen av kurvan, där scenarion med många döda 

visas. Detta beror främst på att samtliga scenarier med stora gasutsläpp mot området utan risk-

reducerande åtgärder beräknas leda till över 600 döda. 
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5 Osäkerhet 

5.1 Allmänt om osäkerhet 

En riskutredning som denna innehåller betydande osäkerheter i alla led. I allt från indata till den 

tidiga riskidentifieringen och till konsekvens- och frekvensberäkningar. Även själva beräknings-

modellerna, och deras avgränsningar, har också de i sig stora osäkerheter.  

 

Man brukar skilja på två typer av osäkerhet, epistemisk osäkerhet (kunskapsosäkerhet) och sto-

kastisk osäkerhet (variabilitet). Epistemisk osäkerhet (kunskapsosäkerhet) handlar om att inte 

tillräcklig information finns om något. Kan i teorin elimineras med ytterligare mätning-

ar/information. Exempel på detta är flödesdata. Stokastisk variation (variabilitet) går dock inte att 

eliminera utan handlar om naturlig variabilitet, exempel på detta är exempelvis vindhastigheter 

och riktningar. En riskutredning som denna innehåller betydande osäkerheter av båda sorter, 

men framförallt kunskapsosäkerhet.  

 

Man kan i teorin hålla isär de olika typerna av osäkerhet och hantera osäkerheten explicit på ett 

sätt som gör att osäkerheten i slutresultatet kan redovisas, samt vilka parametrar som påverkar 

slutresultatet mest. Detta är dock mycket arbetskrävande rent metodmässigt, men också för att 

ännu mer information då krävs om hur stora osäkerheterna för indata och modellparametrar är. 

Information som det i många fall är väldigt svårt i att få tag i och där det därför ur ett kostnad-

nytta perspektiv kan vara bättre att hantera osäkerheten genom att genomgående ansätta kon-

servativa värden. Detta ger ett kostnadseffektivt sätt att hantera osäkerheten i en utredningssitu-

ation, men har nackdelen att resultatet kan bli mycket konservativt, vilket istället kan göra de 

riskreducerande åtgärderna onödigt omfattande och dyra. Varje vald konservativ parameter 

fortplantas och gör resultatet än mer konservativt. Det blir också svårt att utföra en ordentlig 

känslighetsanalys eftersom resultatet normalt sätt beräknas i steg. Detta är dock vanligtvis hur 

riskanalyser i dag utformas, vilket också fallet för denna riskanalys, och det ger resultat som är på 

den säkra sidan. 

5.2 Känslighetsanalys 

Då konservativa eller mycket konservativa värden genomgående har använts genom analysen 

anses inte en känslighetsanalys vara av lika stor vikt som om värden inte hade valts konservativt. 

Ett exempel på detta är att beräkningarna är utförda enligt en framtidsprognos med kraftig ökat 

tågflöde på Västkustbanan.  
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6 Riskreducerande åtgärder 

Eftersom risknivåerna för planprogramsområdet hamnar i ALARP området skall rimliga åtgärder 

vidtas. Samhällsrisken ligger så pass högt att den delvis också når ovanför det övre toleranskrite-

riet. Det största bidraget till risknivån är farligt gods olyckor som resulterar i spridning av giftig 

gas då dessa i området, utan riskreducerande åtgärder, skulle leda till många dödsfall.  

 

Nedan följer ett antal riskreducerande åtgärder, i huvudsak fokuserade på att minska konsekven-

sen av spridning av giftig gas, som rekommenderas för att sänka risknivån så att även samhälls-

risken i sin helhet hamnar i ALARP området. Det kan också finnas andra sätt att reducera risken 

ytterligare som inte identifierats under denna utredning. På grund av riskens läge i ALARP områ-

det skall också sådana vidtas om det kan anses motiverat ur ett kostnad-nytta perspektiv.  

 

För att minska sannolikheten för dödsfall vid utsläpp av giftig gas finns en del åtgärder vad det 

gäller tillbyggnadens ventilation. Luftintag bör placeras högt upp och på motsatt sida från Väst-

kustbanan och väg E6/E20. Detta minskar sannolikheten för dödsfall då det ökar tiden det tar tills 

det att höga koncentrationer av giftig gas kommer in i byggnaden. Dels för att intaget hamnar 

något längre från utsläppskällan både i horisontal och vertikalled vilket gör att koncentrationer 

av giftig gas hinner minska innan de når tilluften. Byggnaderna agerar då också barriär för gass-

spridningen vilket ytterligare ökar tiden och därmed minskar koncentrationen som når luftintag. 

 

Ventilationssystemet bör också utformas med miljöstopp, alltså att det manuellt går att stänga av 

ventilationssystemet om man inte vill ha in uteluften i byggnaden. Detta kan rädda liv vid olyckor 

med farliga gaser som inte omedelbart når farliga nivåer inomhus. Med miljöstopp bör även 

genomföringar för frånluft placeras bort från spårområdet då gas annars kan ta sig in bakvägen 

när systemet är stoppat. Vid installation av miljöstopp bör också särskild hänsyn tas till rutiner 

och information kring systemet. 

 

I konotshuset etapp II, som är närmast och mest oskyddad av annan bebyggelse mot Västkust-

banan och väg E6/E20 bör inte fönster i fasaden mot Västkustbanan och väg E6/E20 vara öpp-

ningsbara. Detta för att minska risken för spridning av farliga koncentrationer av gaser in i bygg-

naden.  
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7 Slutsats 

Denna utredning är genomgående konservativ i sin bedömning av risken. Bland annat är den 

baserad på en prognos för kraftigt ökad trafik på Västkustbanan från trafikverket, deras så kal-

lade dimensionerande prognos som är mycket osäker. Den anger dubbelt så mycket trafik som 

basprognosen för samma år det vill säga den prognosen som man på trafikverket anser vara 

troligast. 

 

Konsekvensberäkningarna för spridning av farlig gas tar inte hänsyn till att de flesta byggnader 

som byggs i området antas ha luftintag högt (samtliga byggnader planeras ha fler än 5 våningar) 

och att luftintag antas placeras bort från farligt gods lederna. Hänsyn har inte heller tagits till att 

både befintliga och kommande byggnader kommer agera som fysiska hinder för gasspridning. 

 

Då det i detta skede är svårt att avgöra vilka riskreducerande åtgärder som är möjliga, även om 

ventilationsåtgärder brukar vara genomförbara i ett så här tidigt skede av processen. Men vad 

som framförallt är det svårt att bedöma hur mycket risknivån kan sänkas med föreslagna åtgär-

der, åtminstone utan utökade och geometrispecifika spridningsberäkningar i tre dimensioner. Att 

avgöra om samhällsrisknivån med hjälp av i detta PM föreslagna riskreducerande åtgärder kom-

mer under det övre toleranskriteriet är därför inte sägas säkert.  

 

De riskreducerande åtgärder som rekommenderas för att sänka risknivån så den i sin helhet når 

ALARP området är: 

 

 Tilluftsintag till ventilation bör placeras så högt som möjligt och bort från väg E6/E20 

och Västkustbanan för att minska sannolikheten för höga koncentrationer av giftig gas 

inomhus vid ett utsläpp.  

 Ventilationssystem bör utrustas med miljöstopp för manuell avstängning för att minska 

sannolikheten att höga koncentrationer av farlig gas tar sig in i byggnaden vid mindre 

utsläpp. Då bör också genomföringar för frånluft placeras bort från väg E6/E20 och 

Västkustbanan då gas annars kan ta sig in bakvägen i systemet när det står still. Särskild 

hänsyn bör tas till kring rutiner och information kring miljöstoppet. 

 Fönster mot E6/E20 och Västkustbanan i kontor etapp II bör inte vara öppningsbara för 

att minska risken för gasspridning in i byggnaden. 
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RISKUTREDNING 
 

 

Kallebäck 2:5 – Göteborgs Kommun 
 

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

hus, bostäder och kontorshus inom fastigheten Kallebäck 2:5, Göteborgs kommun. Planområ-

det ligger vid Västkustbanan, Kust till Kustbanan och E6/E20, vilka är farligt godsleder för 

järnvägstransporter respektive vägtransporter. Då man önskar bygga bostäder på ett avstånd 

om ca 65 meter från Västkustbanan underskrider man det vedertagna avståndet om 80 meter 

mellan bostäder och farligtgodsled, varpå risknivån måste utredas. Även parkeringshuset som 

planeras att uppföras 27 m från Västkustbanan underskrider vedertaget avstånd om 30 m.  

 

För att uppskatta risknivån har individrisken och samhällsrisken beräknats. Dessa bedöm-

ningar baseras på sannolikhetsberäkningar för att olika olyckshändelser skall inträffa på be-

rörd del av Västkustbanan, Kust till kustbanan och E6/E20 samt på konsekvensbedömningar 

gällande de olika olyckshändelserna. Då många av de värden som ansätts som indata till be-

räkningarna baseras på antaganden har parametrar med hög osäkerhet valts att sättas till kon-

servativa värden, detta för att få resultat på den säkra sidan.  

 

Vid bedömningen av om risknivån för planområdet kan anses vara acceptabel jämförs sam-

hällsrisken och individrisken primärt med de acceptanskriterier som tagits fram av Rädd-

ningsverket. Kriterierna 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 där risker inte kan klassas som varken acceptabla eller oaccep-

tabla utan kräver vidare överväganden. Risknivån har även jämförts med den övre och undre 

gränsen för risknivån som föreskrivs i Göteborgs Fördjupade Översiktsplan.  

 

Den beräknade risknivån överskrider ej Räddningsverkets kriterium, dock ligger den till viss 

del mellan den övre och den undre gränsen vilket innebär att risknivån bedöms vara accepta-

bel om rimliga åtgärder vidtas. Med rimlig menas att kostnaden för åtgärderna inte skall inte 

vara orimlig i förhållande till de effekter åtgärden ger. Risknivån ligger även inom den undre 

och övre aversionskurvan satt för Göteborgs Stad.  
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Följande riskreducerande åtgärder föreslås: 

 Parkeringshusets placering innebär att det utgör en skyddsbarriär mot bostadshus och till 

viss del kontorshuset. Ingen hänsyn har tagits till detta i genomförda beräkningar. Fasad 

på parkeringshuset får utföras delvis öppen, dock skall öppningarna utgöra max 50 % av 

fasadens totala yta. 

 Vegetation i form av träd och buskar bör planteras mellan planområdet och Västkustba-

nan. 

 Byggnader inom planområdet skall utföras med bärande betongkonstruktion och övriga 

byggnadsdelar i brandtåligt material som obrännbar fasad, obrännbar isolering m.m. 

 Ventilationssystem i bostadshusen skall utföras med mekanisk till- och frånluft. Frisk-

luftsintag skall placeras så att de ej vetter mot järnvägen eller E6/E20. Det skall vara möj-

ligt att manuellt stänga av ventilationssystemet via en miljöbrytare.  

 Entréer till samtliga byggnader inom planområdet skall i första hand mynna bort från 

järnvägen och E6/E20.  

Utifrån antagandet att föreslagna säkerhetshöjande åtgärder utförs bedöms risknivån för aktu-

ellt planområde ligga inom acceptabla gränser.  
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte och bakgrund 

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

hus, kontor och bostäder inom fastigheten Kallebäck 2:5, Göteborgs kommun. Riskerna inom 

området, som utgör målen för riskanalysen, är transport av farligt gods på järnväg (Västkust-

banan och Kust till kustbanan) och Europaväg E6/E20 som passerar planområdet. Endast ris-

ker för personskador på tredje man studeras. 

 

Det är av intresse att veta om det är acceptabelt att bostäder placeras närmre Västkustbanan än 

det vedertagna riskavståndet 80 m samt att parkeringshus placeras närmare än 30 m från 

Västkustbanan.  

 

Riskutredningen är sammanställd på uppdrag av Remulus Kallebäck 1 AB.  

 

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. Även principer för hur 

risken värderas skall fastställas /1/.  

 

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

cifika för den studerade processen.  

 

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

väntas inträffa, för att erhålla en uppfattning om risknivån.  

 

I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för hur risken skall vär-

deras, 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 åter-

kommande del av den totala riskhanteringsprocessen där en kontinuerlig implementering av 

riskreducerande åtgärder, uppföljning av processen och utvärdering av resultatet är utmärkan-

de. Processen åskådliggörs i Figur 1 nedan. 
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Figur 1 – Riskhanteringsprocessen. 

 

Oberoende av resultatet från riskutredningen står det klart att det alltid är motiverat att genom-

föra åtgärder som till en låg kostnad och utan andra avsevärda olägenheter minskar risken 

väsentligt. 

 

1.3 Resurser 

Riskanalysen har utförts med deltagande av följande personer: 

 

Jakob Schlyter 

Uppdragsansvarig, Civilingenjör Riskhantering, ÅF-Infrastructure AB, Göteborg 

 

Christina Nilsson  
Handläggare, Civilingenjör Riskhantering, ÅF-Infrastructurer AB, Malmö 

 

Ola Cederfeldt 
Kvalitetsgranskning, Civilingenjör Riskhantering, ÅF-Infrastructure AB, Malmö 

 

1.4 Avgränsningar 

I denna riskutredning studeras bara risker för personskador till följd av identifierade risker. 

Med personsäkerhet avses här säkerhet för alla personer som inom det studerade området kan 

påverkas av olyckor med farligt gods på Västkustbanan och Europaväg E6/E20.   
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1.5 Styrande lagstiftning och rekommendationer  

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

(2010:900) och Miljöbalken (1998:808). 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 utred-

ning har Länsstyrelsernas i Skåne, Stockholms samt Västra Götalands län gemensamma do-

kument Riskhantering i detaljplaneprocessen [2] 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.  

 

Göteborg stad har följande riktlinjer gällande avstånd till väg (”A-leder”) och järnvägar med 

transporter av farligt gods [3]: 

 
Tabell 1 – Riktlinjer för avstånd från farligtgodsled till olika typer av bebyggelse [3]. 

Markanvändning Järnväg Väg 

Bebyggelsefritt 
 

0-30 m 0-30 m 

Kontor  
 

Från 30 m Från 50 m 

Sammanhållen 
bostadsbebyggelse 

Från 80 m Från 100 m 

 

Ovan angivna avstånd är generella rekommendationer för markanvändning utan vidare säker-

hetshöjande åtgärder eller analyser. Avsteg från rekommendationerna kan ske efter analys av 

specifik information för aktuellt planområde och/eller riskanalys samt då lämpliga riskreduce-

rande åtgärder vidtas. 
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2 Beskrivning av studerat objekt 
 

2.1 Planområdet 

Planområdet utgörs av fastigheten Kallebäck 2:5 och ligger väster om Västkustbanan, Kust till 

kustbanan samt E6/E20 vid korsningen Mölndalsvägen och Sankt Sigridsgatan. På området 

planeras nybyggnation av parkeringshus, kontor och bostäder, se figur 2-4.  

 

I närheten av området finns bostäder, kontor, handel och en bensinstation. 

 

  
Figur 2 – Karta över området med planområdet utmärkt med röd markering.  

 

 
Figur 3 – Skiss över planområdet sett från norrväst.  

Västkustbanan 

Kust till 
kustbanan 

E6/E2
0 
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Figur 4 – Situationsplan med angivna avstånd till Västkustbanan respektive E6/E20.   

 

 

Parkeringshuset planeras att uppföras i 5 våningar med option på en sjätte våning. Bostäderna 

uppförs i 7-8 våningar. Kontorsbyggnaden skall uppföras i 17 våningar.  

 

Planerad bebyggelse på fastigheten Kallebäck 2:5 är placerade på följande avstånd från järn-

väg och E6/E20: 

 

Bebyggelse Avstånd till  
järnväg  

Avstånd till 
E6/E20 

Parkeringshus 
 

ca 27 m ca 68 m 

Kontor 
 

ca 55 m ca 95 m 

Bostadshus ca 65 m 
 

Ca 108 m 

 

Samtlig planerad bebyggelse är placerad från E6/E20 så att rekommenderat avstånd enligt 

Göteborg Stad till väg för transporter av farligt gods [3] uppfylls. Kontorshuset är placerat så 

att även rekommenderat avstånd till järnväg uppfylls. Dock är parkeringshus och bostadshus 

placerade så att rekommenderat avstånd till järnväg ej uppfylls.    
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2.2 Riskkällor 

I denna riskutredning utgör Västkustbanan, Kust till kustbanan och Europaväg E6/E20 den 

undersökta riskkällan. Västkustbanan och Kust till kustbanan är järnvägsled, E6/E20 är mo-

torled för godstrafik varav delar av godset utgör farligt gods (FaGo). Västkustbanan är tvåspå-

rig och Kust till Kustbanan är enkelspårig i höjd med planområdet. E6/E20 har två körbanor i 

vardera riktning.   

 

2.3 Skyddsobjekt 

I denna utredning tas endast hänsyn till hur en olycka med en farligtgodstransport påverkar 

det aktuella planområdet. På området planeras parkeringshus, kontor och bostäder, se figur 5.   

 

 

 
Figur 5 – Planbeskrivning över planområdet  

 

  

Bostäder 

Kontor 

P-hus 
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En ansökan om planändring har lämnats in för planområdet. Den nya planen innebär en annan 

utformning av bostadshusen, se figur 6. Övrig planerad bebyggelse berörs principiellt ej. Bo-

städernas utformning i det nya planförslaget medför att avstånd till farligt godslederna ökar 

med ca 6 m.  

 

 
Figur 6 – Föreslagen planändring.  

 

Denna utredning baseras på den gällande detaljplanen i figur 5. Skulle planändringen gå ige-

nom anses utredning vara giltig även för den nya detaljplanen då det enda som ändras är bo-

städernas placering och då avståndet till järnväg och E6/E20 ökar.  

 

2.4 Persontäthet 

Då området bebyggs med bland annat bostäder vistas människor i området dygnet runt. Per-

sontätheten har beräknats med hänsyn till hur många människor som antas bo i bostadshusen 

samt personbelastning i kontorshus och parkeringshus. Då området närmst järnvägen utgörs 

av parkeringshus och obebyggt område antas en lägre persontäthet 0-53 m från järnvägen. 53-

165 m från järnvägen är persontätheten högre då området utgörs av bostäder och kontor.  

 

  

Bostäder 

Kontor 

P-hus 
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För bostadshusen dagtid antas 20 % vara hemma inomhus och 10 % vistas utomhus. Nattetid 

antas 99 % vara hemma inomhus och 1 % vistas utomhus. I kontorshuset antas 75 % av den 

totala personantalet vara inomhus dagtid och 25 personer utomhus. Nattetid antas 25 personer 

befinna sig i byggnaden och 5 personer utomhus.  

 

I området 0-53 m från järnvägen antas 10 personer befinna sig inomhus i parkeringshuset dag-

tid och 10 personer utomhus. Nattetid antas ingen befinna sig inomhus och 5 personer utom-

hus. I tabell 2 presenteras persontätheterna. Se även bilaga C. 

 
 

Tabell 2 – Fördelning av persontäthet 

Plats 
Area 

(m
2
) 

 

Personantal 
Persontäthet (pers/m

2
) och  

fördelning (del av dygnet) 

Sammanväg 

persontät-

het ett dygn 

   Dagtid Nattetid Dag (60 %) Natt/kväll (40 %)  

0-53 m från 

järnväg 
7300 

Inomhus 10 0 1,37x10
-3 

0
 

8,22x10
-4

 

Utomhus 10 5 1,37x10
-3

 6,8x10
-4 

1,09x10
-3

 

> 53 m från 

järnväg 

15000 Inomhus 1085 570 0,072 0,038 0,058 

Utomhus 80 10 5,3 x10
-3

 6,7x10
-4

 3,45x10
-3
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3 Transport av farligt gods 
 

3.1 Västkustbanan och Kust till kustbanan 

Att få exakta mängder av transporterat farligt gods på aktuell sträcka är svårt. I denna utred-

ning har transporterade mängder farligt gods tagits från Räddningsverkets kartläggning av 

farligt godstransporter under september månad 2006 [4].  I presenterade intervaller för mäng-

den transporterat gods har det högsta värdet antagits, se tabell 3. Enligt SRV [4] transportera-

des totalt 20 000-30 000 ton farligt gods under september månad 2006.   

 

SIKA har i sin prognos för person- och godstransporter [5] bedömt att godstransporter på 

järnväg (i miljard tonkilometer) kommer att öka med 18 % mellan 2001 till 2020. I denna 

utredning antas att transporter av farligt gods ökar i samma utsträckning som övriga gods-

transporter, dvs. ca 13 % mellan år 2006 och 2020. 

 

Varje farligt godsvagn antas transportera 45 ton farligt gods per vagn. Omräknat till antal far-

ligtgodsvagnar motsvarar det totalt ca 10494 godsvagnar år 2020 på aktuell sträcka, enligt 

tabell 3.  

 

Enligt dagliga grafer från Trafikverket för järnvägstrafiken 2012 på Västkustbanan och Kust 

till Kustbanan [6] går ca 25 godståg per dygn på Västkustbanan samt ca 15 st godståg per 

dygn på Kust till Kustbanan. Det innebär att ca 40 godståg per dygn trafikerar aktuell järn-

vägssträcka förbi planområdet, vilket motsvarar 14600 godståg per år (2012). Med den pro-

gnostiserade ökningen av järnvägstrafiken (18 % ökning mellan 2001 och 2020) motsvarar 

det ca 15700 godståg per dygn år 2020.     

 

Längden på de godståg som passerar planområdet varierat kraftigt. Ett godståg består som 

mest av ca 37 vagnar men beroende på bl.a. hur tungt tåget är lastat minskar antalet vagnar. 

Därför antas att ett godståg i genomsnitt består av 30 vagnar [7]. 
 

Andelen vagnar per tåg som kan förväntas innehålla farligt gods varierar från tåg till tåg, men 

enligt ovan resonemang transporteras ca 10494 vagnar med farligt gods per år på aktuell 

sträcka. Jämfört med totalt 15700 godståg per år så transporteras således ca 0,7 vagnar farligt 

gods per tåg, eller enkelt uttryckt så transporteras 7 vagnar farligt gods på 10 tåg. 
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Följande klassade varor transporteras på Västkustbanan och Kust till kustbanan.  
 
Tabell 3 - Farligt gods på Västkustbanan och Kust till kustbanan [4]. 

Klass  

(ADR) 
Kategori Transporterad 

mängd under en 

månad 2006 (ton)* 

Transporterad 

mängd under 

2006 (ton) 

Fördel-

ning (%) 

Antal FaGo-

vagnar år 

2020** 

1 Explosiva ämnen 0 0 0 0 

2.1 Brandfarlig gas 5200 62400 13,2 % ~1570 

2.2 Icke giftig, icke 

brandfarlig gas 

0 0 0 0 

2.3 Giftig gas 2200 26400 5,6 % ~660 

3 Brandfarliga vätskor 8700 104400 22,0 % ~2620 

4.1 Brandfarliga fasta 

ämnen, Självreaktiva 

ämnen och Okäns-

liggjorda explosiv-

ämnen 

0 0 0 0 

4.2 Självantända ämnen 0 0 0 0 

4.3 Ämnen som utveck-

lar brandfarlig gas 

vid kontakt med 

vatten 

0 0 0 0 

5.1 Oxiderande ämnen  

 

6900 82800 17,5 % ~2080 

5.2 Organiska peroxider 50 600 0,01 % ~15 

6.1 Giftiga ämnen 920 11040 2,3 % ~280 

6.2 Smittförande ämnen - - - - 

7 Radioaktiva ämnen - - - - 

8 Frätande ämnen 13600 163200 34,5 % ~4100 

9 Övriga farliga ämnen 

och föremål 

1900 22800 4,8 % ~570 

 TOTALT 39470 473640  11895 

*Enligt kartläggning gjord under September månad 2006 

**Baseras på antagandet att meddellasten är 45 ton/vagn samt att transporterad mäng ökar med 13 % 

mellan 2006 och 2020.  
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3.2 Europaväg E6 / E20 

Det är svårt att få exakta uppgifter om vilka mängder farligt gods som transporteras på 

E6/E20 förbi planområdet. Utifrån uppgifter från Räddningsverket [4] har en analys gjorts i 

syfte att kartlägga antalet farligt godstransporter samt typ av gods och mängd per transport på 

den del av farligt godsleden som passerar fastigheten. Detta är nödvändigt för att kunna be-

räkna konsekvenserna av olika olycksscenarion och studera sannolikheten för olika scenarion.  

 

Farligt gods indelas i olika klasser beroende på art och vilken risk ämnet förknippas med. Ef-

tersom dessa klasser utgör en god indelningsgrund vid en riskinventering delas transporterna 

in i dessa klasser även i denna rapport. 

 

Av tabell 4 framgår mängden transporterat gods och antalet transporter av de olika klasserna 

som passerar den studerade fastigheten per år. Vid uppgifter om intervall har högsta värdet 

antagits, vilket kan anses vara konservativt. Vid omräkning av transporterad mängd till antalet 

transporter antas medellasten vara 15 ton.  
 

Under åren 2000-2007 ökade inte mängden farligt godstransporter på väg, istället minskade 

transporterna då allt fler transporter sker på järnväg[8]. För en konservativ bedömning antas 

transporterad mängd farligt gods på väg öka 10 % mellan år 2006 och 2020.  

 

Trafikmätning 

Trafikverket [9] har gjort mätningar för årsmedelsdygnstrafiken (ÅDT) på E6/E20 ca 1 km 

söder om planområdet: 

 

 

Riktning ÅDT Fordon 2006  ÅDT Lastbilar 2006 

Norrgående 
 

37580 3410 

Södergående 
 

36490 3150 

Totalt 
 

74070 6560 
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Tabell 4 - Farligt gods på E6/E20 [7] 

Klass  

(ADR) 
Kategori Transporterad 

mängd under en 

månad 2006 (ton)* 

Transporterad 

mängd under 2006 

(ton) 

Fördelning (%) Antal  

vägtransporter  

FaGo 2020** 

1 Explosiva ämnen 70 840 0,11 % 62 

2.1 Brandfarlig gas 1800 21600 2,8 % 1584 

2.2 Icke giftig, icke 

brandfarlig gas 

4400 52800 6,8 % 3872 

2.3 Giftig gas 25 300 0,04 % 22 

3 Brandfarliga vätskor 33000 396000 51,0 % 29040 

4.1 Brandfarliga fasta 

ämnen, Självreaktiva 

ämnen och  

okänsliggjorda  

explosivämnen 

1360 16320 2,1 % 1197 

4.2 Självantända ämnen 40 480 0,06 % 35 

4.3 Ämnen som utveck-

lar brandfarlig gas 

vid kontakt med 

vatten 

90 1080 0,14 % 79 

5.1 Oxiderande ämnen  

 

490 5880 0,76 % 431 

5.2 Organiska peroxider 2 24 0,003 % 2 

6.1 Giftiga ämnen 170 2040 0,26 % 150 

6.2 Smittförande ämnen 140 1680 0,21 % 123 

7 Radioaktiva ämnen 49 588 0,08 % 43 

8 Frätande ämnen 11600 139200 17,9 % 10208 

9 Övriga farliga ämnen 

och föremål 

11500 138000 17,8 % 10120 

 TOTALT 64736 776832  56968 

*Enligt kartläggning gjord under September månad 2006 [XX] 

** Antal transporter vid antagen medellast 15 ton/transport samt vid en antagen ökning om 10 % av 

transporterad mängd farligt gods mellan 2006 och 2020.  
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4 Riskidentifiering 
På järnvägen och motorvägen som passerar planområdet fraktas regelbundet flera olika typer 

av farligt gods. Riskidentifiering utförs i syfte att kartlägga alla relevanta förekommande ris-

ker på dessa transportleder. Därefter konstateras behovet av vidare analys för de olika typerna 

av förekommande risker. 

4.1 Explosiva ämnen (klass 1) 

Inom kategorin explosiva ämnen/varor är det primärt underklass 1.1 som utgörs av massex-

plosiva ämnen som har ett skadeområde på människor större än ett 10-tal meter. Exempel på 

sådana varor är sprängämnen, krut mm. Risken för explosion föreligger vid en brand i närhe-

ten av dessa varor samt vid en kraftfull sammanstötning där varorna kastas omkull. Skadorna 

vid en explosion härrör dels till direkta tryckskador men även värmestrålning samt indirekta 

skador som följd av sammanstörtade byggnader är troliga. Skadorna vid påverkan på varor av 

klass 1.2 till 1.6 ger inte samma effekt utan rör sig mer om splitter eller dyl. som flyger iväg 

från olycksplatsen. Fasader utgör då visst skydd jämfört med en parkering i markplan. 

 

Ämnen i klass 1.1 delas i sin tur in i ytterligare underklasser, klass 1.1A och 1.1B, där klass 

1.1A utgör de mest reaktiva ämnena, själva tändämnena. Klass 1.1A får endast transporteras i 

mängder om 6,25 kg till 18,75 kg varpå skadeområdet begränsas. 

 

Inga massexplosiva ämnen transporteras på järnvägen men dock på E6/E20:an. Det bedöms 

därför motiverat att ytterligare analysera denna olyckstyp. 

 

4.2 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 Vapour 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 [10]. 

 

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 med diffusionsför-

bränning [10]. 

 

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 [10]. 
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BLEVE: 

BLEVE är en speciell 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 ex-

pansion 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 skall 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. 
 

Det bedöms som motiverat att ytterligare analysera dessa olyckstyper. 
 

4.3 Kondenserad giftig gas (klass 2.3) 

Läckage av kondenserad giftig gas kan medföra att ett moln av giftig gas driver mot planom-

rådet och kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Det bedöms därför motiverat att ytterli-

gare analysera denna olyckstyp. De tre mest frekvent transporterade gaserna är ammoniak, 

klorgas och svaveldioxid.  

 

Ammoniak: 

Generellt är ammoniak tyngre än luft varför spridning av gasen sker längs marken. Giftig 

kondenserad gas kan ha ett riskområde på hundra meter upp till många kilometer beroende på 

mängden gas. Gasen är giftig vid inandning och kan innebära livsfara vid höga koncentratio-

ner. Ammoniak har ett IDLH (Immediatly Dangerous of Life or Health) på 300 ppm. 

 

Svaveldioxid 

Även svaveldioxid är en giftig tung gas som vid ett utsläpp kan ha ett riskområde om flera 

hundra meter. Gasen har ett IDLH på 100 ppm. 

 

Klor 

Klor utgör den giftigaste gasen som här ges som exempel på gaser som kan drabba skyddsom-

rådet. Den kan sprida sig långt likt gaserna ovan och har ett IDLH på 10 ppm. 

 

4.4 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 Västkustbanans studerade sträckning är 

det sannolikt att en del bränsle hamnar i ballasten (makadam) vid spåret. Studier [11] har visat 

på en dramatiskt minskad effektutveckling i pölbranden om denna sker i ett lager av maka-

dam.  

 

En större pölbrand som antänds direkt har ett konsekvensområde på ca 30 m [12]. Då parker-

ingshuset är beläget 27 m från Västkustbanans spårkant kan byggnaden påvekas av värme-

strålning från en brand orsakad av läckage från en godsvagn som transporteras på Västkustba-

nan. Bostadshusen påverkas ej av ett sådant scenario eftersom avståndet till järnvägen är över 

60 m. Mellan parkeringshuset och järnvägen finns en lokalgata som få personer vistas på. I 

parkeringshuset vistas personer endast tillfälligt och persontätheten är låg. Även om fasad på 

p-hus ej utförs tät så kommer den att ge ett visst skydd mot värmestrålning från branden. Väl-

digt få personer bedöms vistas så pass nära fasaden att de kan utsättas för skadliga nivåer av 

värmestrålning. Av dessa anledningar studeras inte scenariot olycka med brandfarlig vätska 

vidare i en fördjupad analys.  



Sida 20 (56) 
Kallebäck 2:5 

Riskutredning Farligt Gods 

\\afsegbgfs1.af.se\DATA\IN\AIN\Projekt\57\573\573738 Parkeringshus riskutredning farligt gods\Dokument\Riskutredning 
Kallebäck 120430.docx 
Sparat 2012-04-30 

 

4.5 Brandfarligt fast ämne (klass 4) 

Eftersom dessa ämnen transporteras i fast form sker ingen spridning i samband med en 

olycka. För att brandfarliga fasta ämnen (ferrokisel, vit fosfor m.fl.) skall leda till brandrisk 

krävs att det t.ex. att de vid olyckstillfället kommer i kontakt med vatten varvid brandfarlig 

gas kan bildas. Risken utgörs av strålningspåverkan i samband med antändning av brandfarlig 

gas. Eftersom en sådan brand begränsas till olycksplatsen och strålningsnivåerna endast är 

farliga för människor i närheten av branden, bedöms det inte motiverat att ytterligare analyse-

ra risken i samband med olyckor med dessa typer av farligt gods.  

 

4.6 Oxiderande ämne (klass 5) 

Flertalet oxiderande ämnen (väteperoxid, natriumklorat m.fl.) kan vid kontakt med vissa or-

ganiska ämnen orsaka en häftig brand. Vid kontakt med vissa metaller kan det sönderdelas 

snabbt och frigöra stora mängder syre som kan underhålla en eventuell brand. 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 skall inträffa vilket medför att sannolikheten bedöms 

vara mycket låg och en vidare analys är ej motiverad.  

 

4.7 Giftiga och smittbärande ämnen (klass 6) 

Arsenik, bly, kadmium, sjukhusavfall etc. är exempel på dessa ämnen. För att människor skall 

utsättas för risk i samband med dessa ämnen krävs att man kommer i fysisk kontakt med dem 

eller förtäring. Det bedöms därför inte motiverat att ytterligare analysera denna olyckstyp. 

 

4.8 Radioaktiva ämnen (klass 7) 

Mängden radioaktiva ämnen som transporteras per väg bedöms vara försumbar, därför är det 

inte motiverat att ytterligare analysera risk för dessa transporter.  

 

4.9 Frätande ämne (klass 8) 

Olyckan med läckage av frätande ämnen (saltsyra, svavelsyra, NaCl m.fl.) ger endast påver-

kan lokalt vid olycksplatsen då skador endast uppkommer om personer får ämnet på huden. 

Det bedöms därför inte motiverat att ytterligare analysera denna olyckstyp. 

 

4.10  Övriga farliga ämnen och föremål (klass 9) 

Transporter med farligt gods inom denna kategori utgörs av exempelvis magnetiska material 

eller airbags. Konsekvenserna bedöms inte bli sådana att personer inom planområdet påver-

kas, eftersom en spridning inte förväntas. Det bedöms därför inte motiverat att ytterligare ana-

lysera denna olyckstyp. 

 

4.11 Mekanisk skada pga urspårning 

Det är inte enbart en olycka med farligt gods inblandat som kan orsaka skadehändelse. En 

urspårning av persontåg eller godståg kan också orsaka direkt skada på planerad bebyggelse 

om tåget skulle lämna spårområdet vid urspårningen och ramma en byggnad. För detta krävs 

att tåget spårar ut väster om spåret samt att det hamnar mer än 27 m från spåret så att p-huset 

rammas. Bostadshusen och kontorshuset ligger på sådant avstånd att risk för skada vid ur-

spårning ej föreligger.  
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I endast 2 % av fallen hamnar ett godståg mer än 25 m från spåret efter urspårning. För per-

sontåg är motsvarande siffra 0 % [13]. Av dessa anledningar anses inte enbart urspårning ut-

göra en risk för planområdet och analyseras inte vidare.   

 

 

4.12 Sammanställning riskidentifiering 

Riskidentifieringen visar att följande olycksrisker behöver studeras vidare i en fördjupad ana-

lys: 

 

 Explosiva ämnen (klass 1) 

 Brandfarlig gas (klass 2.1) 

 Giftig gas (klass 2.3) 

 

Enligt tabell 2 och 3 transporteras explosiva ämnen endast på motorvägen. Vid vidare analys 

beaktas därför transporter av dessa ämnen endast på motorvägen.  

 

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

scenarion.   
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5 Riskbedömning 
 

5.1 Individrisk 

Individrisk beräknas för att studera risken på en viss plats. Individrisken beror ej på antalet 

personer som befinner sig inom riskområdet.  

 

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 ef-

fektzonen. Genom att summera individrisken för de olika sluthändelserna på olika platser 

inom ett område kan individriskkonturer plottas. 

 

5.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisken beräknas för att studera riskens inverkan på samhället. Den tar hänsyn till hur 

många människor som kan drabbas av ett visst utfall. 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 per-

soner 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  formel 3 

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

för sluthändelse i. Ni definieras enligt ovan. 

 

  



Sida 23 (56) 
Kallebäck 2:5 

Riskutredning Farligt Gods 

\\afsegbgfs1.af.se\DATA\IN\AIN\Projekt\57\573\573738 Parkeringshus riskutredning farligt gods\Dokument\Riskutredning 
Kallebäck 120430.docx 
Sparat 2012-04-30 

5.3 Acceptanskriterier 

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

som beslutsunderlag relateras detta till acceptanskriterier. I denna rapport relateras till accep-

tanskriterier som presenteras i FÖP 99 [3] samt till kriterier för riskacceptans som föreslås av 

Räddningsverket i Värdering av risk [14]. Gemensamt för dessa är att risker då ett större antal 

personer drabbas väger tyngre och accepteras i mindre utsträckning än risker då enstaka indi-

vider drabbas.  

 

Föreslagna kriterier för riskvärdering enligt FÖP 99 utgår från ett typområde som sträcker sig 

2 km på ömse sidor om en transportled om omfattar 200 m breda zoner på vardera sidan. 

Typområdet antas rymma 25 000 arbetsplatser om det utnyttjas för kontor eller bostäder för 

12.000 boende. Enligt resonemanget i FÖP 99 förväntas ett visst antal olyckor vara acceptabla 

inom typområdet. Eftersom det analyserade förslaget till utgörs av kontor, parkeringshus och 

bostäder används uppgifter för ett typområde som utgörs av arbetsplatser. För motsvarande 

krav avseende bostäder bedöms i stället individriskkriterier vara mer relevanta. Toleransen för 

olyckor, uttryckt i konkreta siffror, framgår av tabell 5 nedan.  

 
Tabell 5. Riskkriterier enligt FÖP 99. 
ANTAL DÖDADE OLYCKSINTERVALL I ÅR  

10 2 300 – 23 000 

100 230 000 – 2 300 000 

 

Eftersom det studerade områdets utsträckning endast är 150 m anpassas ovan angivna värden 

så att delarnas summa vid analoga riskutredningar av flera delar som sammantaget utgör ett 

typområde tillsammans resulterar i typområdet. Detta innebär en motsvarande nivå av risk 

som ovan angivna värden. Eftersom det studerade området utgör ca en trettondel (150/2000) 

av typområde enligt FÖP 99 och att planområdet endast breder ut sig på en sida av farligt 

godslederna antas olyckor tolereras ca 26,7 gånger mer sällan. Uttryck som antal olyckor per 

år ger detta värden enligt tabellen nedan. Dessa kriterier är även markerade i Figur 7.    

 
Tabell 6. Justerade värden för riskkriterier enligt FÖP.  
ANTAL DÖDADE ANTAL OLYCKOR PER ÅR  

10 1,63E-05 – 1,63E-06 

100 1,63E-07 – 1,63E-08 

 

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 där risker inte kan klassas som 

varken acceptabla eller oacceptabla utan kräver vidare överväganden. Detta område betecknas 

allmänt ALARP, As Low As Reasonably Practicable [14], och innebär att risken är acceptabel 

om rimliga åtgärder ur ett kostnads/nytta-analysperspektiv har vidtagits. Gränserna ska dock 

inte uppfattas som ett svar på vad samhället faktiskt accepterar utan endast ett exempel på en 

metod att kvantifiera kriterierna. Dessa kriterier är markerade i rött i figur 6. Dessa kriterier 

har anpassats med hänsyn till att den studerade sträckan är 150 m i stället för 1 km vilket är 

utgångspunkten enligt rapporten från Räddningsverket.  
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Figur 6 - Förslag på acceptanskriterier för risk. Röda linjer (DNV) samt gröna (FÖP) gäller en sträcka på  

150 m. 

 

Kriterierna för individrisk är: 

 

DNV:s [14] övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 10
-5

/år 

DNV:s [14] övre gräns för område där risker kan anses små: 10
-7

/år 

Övre gräns för risker enligt Göteborgs Fördjupade Översiktsplan [3]: 10
-6

/år 

 

Dessa kriterier anses avse etablering av permanent verksamhet såsom anläggningar eller om-

råden där personer vistas stadigvarande.  
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6 Riskvärdering 
 

6.1 Allmänt 

Grunder för värdering av den risk en verksamhet innebär är dels konsekvensen av tänkbara 

olyckor och dels den frekvens med vilken dessa inträffar. Värderingen kan sedan göras efter 

fyra olika principer: 

  

- Enligt Rimlighetsprincipen; Risker som inom ekonomiskt rimliga gränser kan förebyggas 

ska undvikas. 

- Enligt Proportionalitetsprincipen; Fördelarna med risken ska vägas mot den nytta den 

bidrar till. 

- Enligt Fördelningsprincipen; Riskerna ska fördelas i samhället så att vissa områden inte 

bär orimligt stora risker.  

- Principen om undvikande av katastrofer; Samhället ser hellre att det inträffar flera små 

olyckor än få stora katastrofer.  

 

I praktiken omsätts ovanstående principer vid värdering av risken ur ett samhällsperspektiv 

oftast till kvantitativt uttryckta acceptanskriterier, exempelvis genom individrisknivåer eller 

F/N-kurvor, även om det ej finns formellt antagna acceptanskriterier av det slaget i Sverige. 

 

6.2 Värdering av risken 

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.  

 

I figur 7 nedan presenteras samhällsrisken för planområdet. Observera att aversionskurvorna 

enligt DNV och Göteborgs stad har korrigerats då planområdet är 150 m långt och breder ut 

sig på endast en sida av aktuella transportleder.  
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Figur 7 – Samhällsriskprofil för planområdet med avseende på farligt gods Västkustbanan, Kust till Kustbanan 

samt E6/E20. Röd och blå linje är aversionskurvan enligt DNV och gröna linjer är aversionskurvorna enligt 

Göteborgs Stad. Kurvorna är korrigerade för att ta hänsyn till planområdets utsträckning.  

 

Den framräknade samhällsrisken ligger inom ALARP-området samt inom Göteborgs stads 

aversionskurvor, vilket innebär att risknivån bedöms vara acceptabel om rimliga åtgärder vid-

tas. Med rimlig menas att kostnaden för åtgärderna inte skall inte vara orimlig i förhållande 

till de effekter åtgärden ger.  

 

Observera att ingen hänsyn tagits till att parkeringshuset är placerat mellan bostäderna och 

järnvägen. Konsekvenserna för bostäderna blir lägre då parkeringshuset utgör ett skydd vid 

exempelvis olyckor med brandfarlig och giftig gas.  
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Enligt riskbedömning för detaljplan för fastighet Kallebäck 2:5 har individrisken bedömts 

vara på acceptabel nivå, se figur 8.  

 

 
Figur 8 – Individriskprofil med avseende på farligt gods på järnväg och motorväg som passerar planområdet. 

Streckade linjer är den högre (1E-05) och lägre (1 E-07) aversionskurvan enligt DNV och den heldragna gröna 

linjen (1E-06) är aversionskurvan för bostäder enligt Göteborgs Stad. 

 

Individrisken är allmänt låg och ligger under aversionskurvan enligt Göteborg stad. Individ-

risken är därmed på en tolerabel nivå. Närmst Kustbanan befinner sig risken mellan accep-

tanskriterierna enligt DNV vilket innebär att åtgärder skall vidtas som bedöms kostnadsmäs-

sigt motiverade i förhållande till den riskreducerande effekten.  
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6.3 Riskreducerande åtgärder 

Vid byggnation i närheten av transportleder för farligt gods bör man alltid sträva efter att sän-

ka risknivån. Då riskkurvorna delvis ligger inom ALARP-området skall det alltid strävas efter 

att minska risken med de medel som anses rimliga. I aktuellt fall bedöms sannolikheten för en 

olycka som relativt liten, dock riskerar flertalet personer att omkomma om en olycka inträffar.  

 

Noteras skall att kontorshusets placering uppfyller rekommendationerna enligt Göteborgs stad 

[3], varpå några riskreducerande åtgärder formellt ej krävs.   

 

Separerande åtgärder 

En av de vanligaste riskreducerande åtgärderna är en skyddande barriär mellan farligt godsle-

den och aktuellt planområde. Gällande bostadshusen finns detta i form av ett parkeringshus i 

5-6 våningar placerat mellan bostadshusen, kontorshuset och järnvägen. Parkeringshusets 

placering minskar konsekvenser för bostäderna vid olyckor involverande BLEVE, jetflamma, 

gasmolnsexplosion och spridning av giftig gas. Även vid en explosion kommer parkeringshu-

set att ta upp en stor del av tryckvågen. Det finns önskemål om att utföra fasad på parkerings-

hus öppen. Parkeringshuset funktion som en skyddsbarriär bedöms vara tillfredsställande om 

fasader utförs med öppningar som upptar max 50 % av fasadens totala yta. Strålning etc. mot 

bostadshusen vid BLEVE, jetflamma och gasmolnsexplosion kommer att reduceras till stor 

del trots detta och vid spridning av giftig gas ökar turbulensen och inbladningen av luft så att 

koncentrationen i gasmolnet minskar.   

 

Vegetation i form av träda och buskar mellan Västkustbanan och planområdet skapar också en 

avskärmning som delvis skyddar mot strålning, brand och splitter från en explosion men även 

ökar turbulensen och späder ut koncentrationen i ett gasmoln. Effekten är dock beroende av 

årstiden då ett tätt lövverk har mer dämpande effekt än nakna grenar.  

 

Byggnadstekniska åtgärder 

Byggnaderna förutsätts vara utförda av bärande betongkonstruktion samt med övriga bygg-

nadsdelar i brandtåligt material som obrännbar fasad, obrännbar isolering mm. Byggnaderna 

förväntas därmed stå emot viss påverkan från explosioner, värmestrålning etc. Detta gäller 

samtliga byggnader inom planområdet.  

 

Bostadshusen och kontorshuset skall utföras med mekanisk till- och frånluftssystem. Passiv 

tilluft via don i fasad accepteras ej. Friskluftsintag till bostadshusen skall placeras så att de ej 

vetter mot järnvägen och E6/E20. Det skall även finnas möjlighet till att manuellt stänga av 

ventilationssystemet via miljöbrytare som placeras centralt i respektive bostadshus. Dessa 

åtgärder minskar risken för inträngning av giftig gas. För kontorshuset är fläktrum och frisk-

luftsintag placerat på våning 17. På denna höjd är koncentrationen av giftig gas vid ett even-

tuellt utsläpp mycket låg så att risken för inträngning av giftig gas är i princip obefintlig i 

kombination med att dagens energikrav medför mycket täta byggnader.   

 

Entréer till samtliga byggnader i planområdet ska i första hand mynna bort från järnvägen och 

E6/E20.  
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6.4 Effekten av riskreducerande åtgärder 

Då risknivån för aktuellt planområde inte överskrider de acceptanskriterier som gäller har 

inga beräkningar utförts för att visa hur risknivåerna påverkas av föreslagna riskreducerande 

åtgärder. Dessutom innebär alla kvantifieringar antaganden vilket bidrar till vissa osäkerheter 

gällande resultaten. Dock bidrar samtliga föreslagna åtgärder till att risknivåerna sänks vilket 

rekommenderas då risknivåerna till viss del ligger inom ALARP-området.  

 

Personer inom planområdet kommer till största delen att vistas inomhus. Detta bedöms i de 

flesta fall som en relativt säker miljö, personer som befinner sig utomhus är betydligt mindre 

skyddade. Det är därför viktigt att säkerställa att inomhusmiljön inte påverkas av en yttre hän-

delse. 

 

Även utformningen av ventilationssystemet bedöms kunna ge relativt stora effekter gällande 

konsekvensen vid en olycka. Om t.ex. ett större gasutsläpp skulle inträffa och förhållandevis 

stark vind ligga i riktning mot husen kan tämligen stora områden påverkas, dock drabbas 

primärt de som kommer i kontakt med luften. Om åtgärder vidtas för att säkerställa att sådan 

luft i möjligaste mån inte tränger in i byggnaderna vistas personer inomhus i säkerhet. Åtgär-

den torde även vara enkel att genomföra.  

 

Parkeringshusets funktion som en skyddande barriär mot bostadshuset minskar risken för per-

soner som befinner sig utomhus markant. Det gäller även för personer som befinner sig utom-

hus vid kontorshuset.  
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7 Känslighetsanalys och osäkerhetsanalys 
 

7.1 Känslighetsanalys 

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

Variationer studeras här avseende följande parametrar: 

 

 Transportarbete 

 Sannolikhet för olyckor 

 Persontäthet 

 Konsekvenser vid studerade scenarion 

 

Utifrån använda modeller kan det konstateras ett linjärt samband mellan resultatet och föränd-

ringar i såväl transportarbete som sannolikhet för olyckor. Detta innebär att en procentuell 

förändring av dessa parametrar ger motsvarande variation av resultatet. Exempelvis medför en 

ökning av transportarbetet med 10 % att den beräknade risken ökar med 10 %.  

 

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

verkan på samhällsrisken men inte på individrisken. Det går emellertid inte att tydligt ange ett 

enkelt samband mellan variationer i personbelastning och samhällsriskens känslighet för des-

sa variationer. En allmän ökning av persontätheten ger motsvarande allmänna ökning av sam-

hällsrisken men det förefaller som relevantare att analysera att persontätheten antar ett annat 

mönster än det som förutsatts i analysen. Då framstår det att resultatet är känsligt i större ut-

sträckning för en relativ ökning av personantal vid de scenarion som omfattar ett större antal 

personer. Även om sambandet är linjärt i förhållandet mellan indata och samhällsriskens re-

sultat så innebär det faktum att samhällsrisken ligger närmre gränsen för acceptabel risk vid 

scenarion som omfattar stora personantal att marginalen häremellan krymper snabbare vid 

motsvarande relativa ökning av personbelastning.  

 

Resultatets känslighet för variationer avseende konsekvenser vid studerade scenarion bedöms 

som relativt stor men endast möjlig att värdera kvalitativt. Anledningen till detta är att scena-

rioberoendet är avgörande för konsekvensberäkningen. Att konsekvensen vid ett utsläpp av 

giftig gas är starkt beroende på vindriktning är exempelvis uppenbart.  

 

 

7.2 Osäkerhetsanalys 

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

dade på. Osäkerheten analyseras avseende följande parametrar:  

 

 Transportarbete 

 Sannolikhet för olyckor 

 Personbelastning 

 Konsekvenser vid studerade scenarion 

 

Statistikuppgifter ligger till grund för såväl transportarbetet som sannolikheten för olyckor. 

Därmed bedöms osäkerheten vara liten avseende beslutsunderlaget i detta avseende såväl av-

seende nutid som nära framtid eftersom data är relativt färsk och inte visar någon avvikande 

trend i förhållande till senare årtionden. Osäkerheten avser i dessa fall en osäkerhet när det 

gäller utvecklingen på medellång och lång sikt. Metoden för att hantera denna osäkerhet är att 
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genomgående anta konservativa bedömningar. Exempelvis så har det högre värdet i valts för 

transporterade mängder farligt gods i de intervaller som finns i de statistiska underlagen från 

Räddningsverket 2006 [4]. Dessa värden har sedan räknats upp för att ta hänsyn till en årlig 

ökning av transporterade godsmängder, trots att tendensen i riket är att transporter av farligt 

gods minskar. Vid en jämförelse mellan de värden som gäller för Västra Götaland och de vär-

den som gäller för Riket i helhet framgår det att tendensen på riksnivå motsvaras en jämförbar 

tendens i Västra Götaland. I diagrammet nedan till vänster återges transporter av farligt gods i 

Västra Götaland. Den övre blå linjen avser farligt gods som lastats i Västra Götaland och som 

även lossats i detta län. Den undre avser farligt gods lastat i Västra Götaland men lossat i hela 

Sverige (inkl. Västra Götaland). Diagrammet nedan till höger visar tendensen på riksnivå.  

 

 
 

 

Osäkerheten avseende personbelastning kan bedömas som liten utifrån nuvarande utformning 

och planerade aktiviteter i området. Inga större händelser såsom evenemang med stort person-

antal (tex. konserter) bedöms planeras inom planområdet även på längre sikt.  

 

Osäkerheten avseende konsekvenser vid studerade scenarion bedöms vara beroende på scena-

riobeskrivningarna. Här bedöms å ena sidan osäkerheten avseende representativa scenarion 

vara liten samtidigt som det otvetydigt finns en betydande osäkerhet inför så kallade extrem-

händelser såsom flygplanshaverier, transporter av farligt gods utanför gällande regelverk eller 

uppsåtliga risker. Det kan emellertid konstateras att övergripande metodik för presentation av 

risk inte rymmer en analys av sådana konsekvenser.  

 

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

lämpande av bedömningar som ger resultat med säkerhetsmarginal. 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:  

 

 Det finns en säkerställd trend som visar minskande trafikolycksfrekvens med allvarliga 

konsekvenser. Detta har dock inte beaktats, i stället förutsätts den olycksfrekvens som 

gällde vid framtagande av använda modeller, en betydligt högre olycksfrekvens.   

 Transporterna av farligt gods på väg minskar. Statistik visar en avtagande mängd farligt 

gods vilket är resultatet av en medveten satsning från berörda aktörer i branschen. Med 

minskande antal transporter är det logiskt att antalet olyckor som omfattar farligt gods 

också minskar.  

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

den största mängden transporterat gods valts. Detta är självfallet inte överensstämmande 

med verkliga förutsättningar där ett rimligare antagande är medelvärdet i ett intervall. 
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 Teknikutveckling torde leda till minskad olycksfrekvens då modernare fordon kontinuer-

ligt utrustas med teknik som ska minska risken för olyckor. Exempel på detta är instru-

ment som motverkar risken att fordonet lämnar sin vägbana, framförande av fordon då fö-

raren är onykter, bättre däckegenskaper som minskar risken för vattenplaning och flera 

andra åtgärder. Sådana åtgärders inverkan på olycksfrekvensen har inte beaktats.   
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8 Slutsats 
Planområdets närhet till Västkustbanan, Kust till Kustbanan och E6/E20 genererar en risknivå 

för individrisk och samhällsrisk som delvis överstiger den lägre aversionskurvan enligt DNV 

[14] samt även till viss del den lägre aversionskurvan enligt Göteborgs fördjupade översikts-

plan [3]. Detta innebär att rimliga riskreducerande åtgärder skall vidtas som skydd mot farligt 

godsolycka på aktuella transportleder.  

 

De stora bidragen till risknivån är framförallt ovanliga händelser som BLEVE och utsläpp av 

giftig gas 

 

Med hänsyn till de osäkerheter som, trots de konservativa antagandena, råder så har förslag på 

rimliga riskreducerande åtgärder arbetats fram. Åtgärderna är fördelade på separationsåtgär-

der och byggnadstekniska åtgärder.  

 

Följande åtgärder föreslås: 

 Parkeringshusets placering innebär att det utgör en skyddsbarriär mot bostadshus och till 

viss del kontorshuset. Ingen hänsyn har tagits till detta i genomförda beräkningar. Fasad 

på parkeringshuset får utföras delvis öppen, dock skall öppningarna utgöra max 50 % av 

fasadens totala yta. 

 Vegetation i form av träd och buskar bör planteras mellan planområdet och Västkustba-

nan. 

 Byggnader inom planområdet skall utföras med bärande betongkonstruktion och övriga 

byggnadsdelar i brandtåligt material som obrännbar fasad, obrännbar isolering m.m. 

 Ventilationssystem i bostadshusen skall utföras med mekanisk till- och frånluft. Frisk-

luftsintag skall placeras så att de ej vetter mot järnvägen eller E6/E20. Det skall vara möj-

ligt att manuellt stänga av ventilationssystemet via en miljöbrytare.  

 Entréer till samtliga byggnader inom planområdet skall i första and mynna bort från järn-

vägen och E6/E20.  

Effekten av åtgärderna på risknivån har inte värderats kvantitativt men de bedöms ha en avse-

värd riskreducerande effekt på de tre större riskkällorna: gasspridning, jetflamma och BLE-

VE.  

 

Utifrån antagandet att föreslagna säkerhetshöjande åtgärder utförs samt bedöms risknivån för 

aktuellt planområde ligga inom acceptabla gränser.  
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Bilaga A – Sannolikhetsberäkning för FG-olycka järnväg 
 

Denna bilaga innehåller sannolikhetsberäkningar för de händelser som tidigare definierats och 

identifierats för godstrafik på Västkustbanan och Kust till kustbanan och som kan leda till 

utsläpp av farligt gods som påverkar omgivningen. 

 

A1 – Urspårning av vagn med farligt gods för respektive klass 

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

dell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen” [14]. Mo-

dellen 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 

Parameter Indata 

studerad längd 0,15 km 

spårklass klass B 

antal godståg/år 15700 st 

antal FG-vagnar/år 11895 st 

andel FG-vagnar med 2 axlar 0,03 % 

andel FG-vagnar med 4 axlar 0,97 % 

vagnaxelkm FG-vagnar 7030 km 

tågkilometer 2355 km 

 
Förväntade antalet urspårningar beskrivs som: F(olycka)= W x ξ 

 
Tabell A2 – Intensitetsfaktorer och frekvens/år för respektive olyckstyp 

Olyckstyp  Beroendefaktor (W) Intensitetsfaktor 

(ξ ) 

Frekvens/år 

rälsbrott  vagnaxelkm 1,00E-10 7.03E-07 

solkurva  spårkm 2,00E-04 3.00E-05 

spårlägesfel vagnaxelkm 4,00E-10 2,81E-06 

vagnfel vagnaxelkm 3,10E-09 2,18E-05 

växel sliten,  

trasig 

antal tågpassager med 

FaGo genom växel 

5,00E-09 5,95E-05 

 

lastförskjutning vagnaxelkm 4,00E-10 2.81E-06 

annan orsak tågkm 5,70E-08 1.34E-04 

okänd orsak tågkm 1,40E-07 3.30E-04 

   ∑5,82E-04  

    
  

 

 

Frekvensen för en urspårningsolycka med en vagn innehållande farligt gods är 5,57-04. Detta 

motsvarar en FaGo-urspårning ca var 1800:e år. 
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För att vidare beräkna frekvensen av en urspårning av ett godståg som transporterar farligt 

gods av ett visst ämne används fördelningen av transporterade mängder enligt SRV:s kart-

läggning [4], se tabell 3. Slutfrekvenserna för en olycka med ett givet ämne presenteras i Fi-

gur A1. 

 

 

 
 Figur A1 - Händelseträdet visar frekvensen för en olycka med en vagn innehållande ett visst ämne.  

 

 

De olycksscenarion som studeras vidare för järnvägen enligt avsnitt 4.12 är följande: 

 

 Brandfarliga gaser – sannolikhet 7,68E-05 

 Giftig gas – sannolikhet 3,26E-05 

 

 

 
 

Olycka Ämne Slutfrekvens

per år

Explosiva varor 0.00E+00

0.000

Brandfarliga gaser 7.68E-05

0.132

Giftiga gaser 3.26E-05

0.056

Brandfarliga vätskor 1.28E-04

0.220

Urspårning

 av farligt godsvagn Brandfarliga fasta ämnen 0.00E+00

5.82E-04 0.000

Oxiderande ämnen 1.02E-04

0.175

Giftiga ämnen 1.34E-05

0.023

Frätande ämnen 2.01E-04

0.345

Övriga farliga ämnen 2.79E-05

0.048
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 A2 - Olycka med brandfarlig gas (propan/gasol) järnväg 
 

Läckage av propan 

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

olycka. I de flesta fall håller tanken. Tryckkondenserade gaser transportas i tjockväggiga 

tryckkärl vilka inte skadas i samma utsträckning som tunnväggiga kärl (jämför brandfarlig 

vätska). 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 [14].  

 

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 (punk-

tering 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 

[15]: 
 

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 flammans riktning är mot det aktuella området och med hänsyn både på den vertikala och-

den horisontella riktningen. 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 be-

byggelsen antas den påverkande zonen vara inom en vinkel på 20 i vertikalplanet (20/360) 

samt i horisontalplanet (135/360), se Figur A5. Till detta vägs sannolikheten att skadan sker 

på behållarens ovansida genom en ytterligare reduktion på 0,5 vilket anses mycket konserva-

tivt. 

 

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 uppstår ett brännbart gasmoln. Om gasmol-

net antänds i ett tidigt skede är luftinblandningen vanligtvis inte tillräcklig för att en explosion 

ska inträffa. Förloppet utvecklas då till en gasmolnsbrand med diffusionsförbränning.  

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 [15] men 

konservativt ansätts även en sannolikhet för mindre utsläpp. En gasmolnsexplosion kan bero-

ende 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 43 % av tiden. Sannolikheten för att spridning skall ske mot resp. från planom-

rådet är således: 
 

Sspridning mot området  = 0,43 

Sspridning bort från området  = 0,57 
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BLEVE 

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

utsätts för yttre brand under en längre tid. Vid antändningen bildas ett eldklot med stor diame-

ter under avgivande av intensiv värmestrålning. För att en sådan händelse skall 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 krä-

ver 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 jet-

flamma vid litet läckage antas inte ge upphov till BLEVE. Vid risk för BLEVE på Västkust-

banan eller Kust till kustbanan bedöms möjligheterna goda att evakuera närområdet då det tar 

ansenlig tid att hetta upp en tank. Detta beaktas dock inte vilket är mycket konservativt. 

 

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 san-

nolikheten att en annan tank påverkas av jetflamma till: 
 

SBLEVE = 0,05 
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Figur A3 – Händelseträd för gasolläckage 

Olycka Läckage Storlek Antändning Riktning/initial spridning Riktning Slutfrekvens

Jetflamma mot

oskadad tank

Mot området Nej (jetflamma) 5.59E-10

0.0104 1

Direkt (jetbrand)

0.1

Bortf rån området Nej (jetflamma) 5.32E-08

0.9896 1

Vindhastighet

Hög 1.16E-09

0.5

Mot området

Fördröjd 0.43

Litet (Skadad ventil) (gasmolnsexplosion) Låg 1.16E-09

0.7 0.01 0.5

Bort från området 2.85E-09

0.53

Ingen 4.78E-07

0.89

Jetflamma mot

oskadad tank

Mot området Nej (jetflamma) 4.79E-10

0.0104 1

Läckage Direkt (jetbrand)

0.01 0.2 Ja (BLEVE) 2.28E-09

0.05

Bort från området

0.9896

Nej (jetflamma) 4.33E-08

0.95

Vindhastighet

Hög 2.48E-08

Olycka med 0.5

 gasoltank Mot området

7.68E-05 0.43

Fördröjd Låg 2.48E-08

Stort (Punktering)  (gasmolnsexplosion 0.5

0.3 0.5

Bort från området 6.56E-08

0.57

Ingen 6.91E-08

0.3

Ej läckage 7.60E-05

0.99
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A4 – Olycka med läckage av giftig gas järnväg 

Vid en olycka med giftig gas ansätts samma sannolikheter som en olycka med brandfarlig gas 

avseende hålstorlek och initial spridning då dessa transporteras under liknande förhållanden. 

Gasen antas utgöras av klor eller ammoniak som är de vanligaste förekommande gaserna med 

störst skadeområde. Sannolikheten för att godsvagnen ska innehålla respektive ämne ansätts 

till 0,5.  

Släckage = 0,01 

 

SLitet  läckage = 0,7 

 

SStort läckage = 0,3 

  

Sspridning mot området  = 0,43 

 

Sannolikhet för spridning mot området är lika med sannolikheten för vindriktning mot områ-

det, se bilaga C.  

 
Figur A4 – Händelseträd för läckage av giftig gas  

Olycka Ämne Läckage Storlek Initial spridning Vindhastighet Slutfrekvens

Hög 2.45E-08

0.5

Mot området

0.43

Låg 2.45E-08

Litet läckage 0.5

0.7

Bort från området 6.04E-08

0.53

Läckage

0.01 Hög 1.05E-08

0.5

Mot området

0.43

Låg 1.05E-08

Klor Stort läckage 0.5

0.5 0.3

Bort från området 2.59E-08

0.53

Ej läckage 1.61E-05

0.99

Hög 2.45E-08

Olycka med gifitg gas 0.5

3.26E-05 Mot området

0.43

Låg 2.45E-08

Litet läckage 0.5

0.7

Bort från området 6.04E-08

0.53

Läckage

0.01 Hög 1.05E-08

0.5

Mot området

0.43

Låg 1.05E-08

Ammoniak Stort läckage 0.5

0.5 0.3

Bort från området 2.59E-08

0.53

Ej läckage 1.61E-05

0.99



Sida 42 (56) 
Kallebäck 2:5 

Riskutredning Farligt Gods 

\\afsegbgfs1.af.se\DATA\IN\AIN\Projekt\57\573\573738 Parkeringshus riskutredning farligt gods\Dokument\Riskutredning 
Kallebäck 120430.docx 
Sparat 2012-04-30 

Bilaga B – Sannolikhetsberäkning för FG-olycka E6/E22 

 

Denna bilaga innehåller sannolikhetsberäkningar för farligtgodsolycka på motorvägen E6/E20 

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

påverkar butikerna och parkeringen. 

 

B1 – Trafikolycka väg 

I Räddningsverkets ”Farligt gods - riskbedömning vid transport” [16] ges metoder för beräk-

ning av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt godstransport. Denna riskana-

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

riskerna med transport av farligt gods mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskatt-

ning 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 alterna-

tiv. 

 

Olyckskvotens storlek samvarierar med ett antal faktorer såsom vägtyp, hastighetsgräns, sikt-

förhållanden samt vägens utformning och sträckning. Med hjälp av beräkningsmatris for far-

ligt godsolyckor efter bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp kan följande parametrar be-

stämmas: olyckskvoten, andel singelolyckor och index for farligt godsolyckor (se nedan). 

 

Trafikolycka med transport av farligt gods på E6/E20 

Följande ekvation används for att beräkna frekvensen for antal förväntade fordon skyltade 

med farligt gods i trafikolyckor: 

 

Enligt Trafikverkets trafikmätning [9] är trafikmängden, ÅDT, på E6/E20 cirka 74070 fordon, 

varav 6560 utgörs av tung trafik. Vägsträckan som löper parallellt med planområdet är cirka 

150 meter. Olyckor som inträffar på en vägsträcka på 200 m bedöms kunna påverka den stu-

derade fastigheten, därav sattes den studerade vägsträckan till 200 meter. 

 

74070 (fordon/dygn) x 365 (dygn) x 0,2 (km) = 5 407 110 fordonskilometer per år 

 

Vid bedömning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation: 

 

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

 

 

Där indata för olyckskvoten kommer från beräkningsmatris för farligt godsolyckor efter be-

byggelse, hastighetsgräns och vägtyp. E6/E20 utgörs av motorväg med hastighetsgräns 90 

km/h vilket ger olyckskvot = 0,32. 

 

Nedan beräknas det förväntade antalet fordonsolyckor med avseende på ovanstående trafikar-

bete. 

 

Förväntade fordonsolyckor = 0,32 x 5407110 x 10
-6

 = 1,73 olyckor/år 

 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor = O x ((X x Y) + (1 - Y) x (2X - X
2
)) 

 

där  X = Andelen transporter skyltade med farligt gods 

Y = Andelen singelolyckor på vägdelen 
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Antalet farligt godstransporter på E6/E20 beräknas till 156 stycken/dygn enligt tabell 4 

(56989/365). Enligt dessa uppgifter från Trafikverket om trafikmängd antas andelen farligt 

gods på E6/E20 vara X=0,21 % (156/74070=0,0021). 

 

Uppskattad andel singelolyckor (Y) kommer från beräkningsmatris för farligt godsolyckor 

efter bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp, och för E6/E20 som bedöms utgöras av motor-

väg med hastighetsgräns 90 km/h är denna 0,50.  

 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor =  

1,73 x ((0,0021 x 0,5) + (1 - 0,5) x (2 x 0,0021 - 0,0021
2
) )= 5,46 x 10

-3
 per år. 

 

De ADR-klasser som studeras vidare enligt avsnitt 4 är ADR-klass 1, explosiva ämnen, ADR-

klass 2.1, brandfarliga gaser och ADR-klass 2.3 giftiga gaser.Andelen farligt gods från re-

spektive ADR-klass av den totala andelen farligt godstransporter fördelar sig enligt följande: 

 

Frekvens för olycka med farligt gods är 5,46 x 10
-3

 

ADR-klass Andel 
Frekvens för 
olycka på E6/E20 

ADR-klass 1, explosiva ämnen: 0,11 % 6,00E-06 

ADR-klass 2.1, brandfarliga gaser: 2,8 % 1,53E-05 

ADR-klass 2.3, giftiga gaser: 0,04 % 2,18E-06 
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B2 - Olycka med explosivt ämne väg 

Andelen transporter med massexplosiva ämnen klass 1.1 ämne bedöms utgöra maximalt 10 % 

av samtliga klass 1 transporter. Öriga utgörs av mindre explosionsbenägna varor, klass 1.2 till 

1.6.  

 

Sklass 1.1 = 0,1 

 

Farligt godsolycka som leder till explosion: 

Förutsatt en händelse där en transport med klass 1.1 ämne är inblandad i en olycka är sanno-

likheten 0,01 att fordon antänder. Sannolikheten att lasten utsätts för starka påkänningar som 

utlöser en explosion ansätts till 0,1.  

 

 
Figur B1 – Händelseträd för olycka med FaGo-transport med klass 1.1 

 

 

  

Massexplosivt ämne Antändning Brandspridning till explosivt ämne

Ja = explosion 3.00E-09

0.5

Fordon antänder

0.01

Nej 3.00E-09

Ja 0.5

0.1

Starka påkänningar på last

Ja = explosion 5.95E-08

0.1

Fordon antänder ej

0.99

Nej 5.35E-07

Olycka med explosiva ämnen 0.9

6.01E-06

Nej 5.41E-06

0.9
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B3 – olycka med brandfarlig gas (propan/gasol) väg 

För vägtransporter med farligt gods görs samma bedömningar och antaganden som för järn-

väg i avsnitt A2, dock med annan frekvens för olycka.  

 

 
Figur B2 – Händelseträd för olycka med FaGo-transport med brandfarlig gas (klass 2.1).  

  

Olycka Läckage Antändning Riktning/initial spridning Riktning Slutfrekvens

Jetflamma mot

oskadad tank

Mot området Nej (jetflamma) 1.11E-09

0.0104 1

Direkt (jetbrand)

0.1

Bortf rån området Nej (jetflamma) 1.06E-07

0.9896 1

Vindhastighet

Hög 2.30E-09

0.5

Mot området

Fördröjd 0.43

Litet (gasmolnsexplosion) Låg 2.30E-09

0.7 0.01 0.5

Bort från området 5.67E-09

0.53

Ingen 9.52E-07

0.89

Jetflamma mot

oskadad tank

Läckage Mot området Nej (jetflamma) 9.54E-10

0.01 0.0104 1

Direkt (jetbrand)

0.2 Ja (BLEVE)

0.05 4.54E-09

Bort från området

0.9896

Nej (jetflamma) 8.62E-08

0.95

Vindhastighet

Hög 4.93E-08

Olycka med 0.5

 gasoltank Mot området

1.53E-04 0.43

Fördröjd Låg 4.93E-08

Stort  (gasmolnsexplosion 0.5

0.3 0.5

Bort från området 1.31E-07

0.57

Ingen 1.38E-07

0.3

Ej läckage 1.51E-06

0.99
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B3 – Olycka med läckage av giftig gas väg 

För olycka med läckage av giftig gas på E6/E20 görs samma antaganden som för motsvarande 

olycka på järnväg, se avsnitt A4.  

 

 
 
Figur B3 – Händelseträd för olycka med FaGo-transport med giftig gas (klass 2.3).   

Olycka Ämne Läckage Storlek Initial spridning Vindhastighet Slutfrekvens

Hög 1.64E-09

0.5

Mot området

0.43

Låg 1.64E-09

Litet läckage 0.5

0.7

Bort från området 4.05E-09

0.53

Läckage Hög 7.04E-10

0.01 0.5

Mot området

0.43

Låg 7.04E-10

Klor Stort läckage 0.5

0.5 0.3

Bort från området 1.74E-09

0.53

Ej läckage 1.08E-06

0.99

Hög 1.64E-09

0.5

Olycka med gifitg gas Mot området

2.18E-06 0.43

Låg 1.64E-09

Litet läckage 0.5

0.7

Bort från området 4.05E-09

0.53

Läckage Hög 7.04E-10

0.01 0.5

Mot området

0.43

Låg 7.04E-10

Ammoniak Stort läckage 0.5

0.5 0.3

Bort från området 1.74E-09

0.53

Ej läckage 1.08E-06

0.99
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Bilaga C – väderdata 
 

B1 - Stabilitetsklass 

Beräkningsmodellen använder sig av Pasquills stabilitetsklasser. I beräkningarna har de två 

stabilitetsklasser som är vanligast i Göteborg använts. Stabilitetsklass D som sannolikt upp-

kommer vid vindhastigheter över 3 m/s bedöms vara den vanligaste stabilitetsklassen i områ-

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

vindhastigheter under 2 m/s. Diagrammet nedan (figur C1) visar fördelningen av vindstyrka 

under 2006. Liknande förhållanden uppvisas för åren 2001-2005. Figuren visar att vindhastig-

heten endast i undantagsfall understiger 2 m/s. Medelvärdet under vinterhalvåret ligger mellan 

3-4 m/s. 

 

 
Figur C1 – vindhastighet under året i Göteborg år 2006 [17]. 

 

B2 - Vindhastighet 

Vindens hastighet påverkar till stor del resultatet av spridningen. Väderdata från Göteborgs 

miljöförvaltning har använts med mätvärde från 2006, se Figur C1 ovan. Medelvindhastighe-

ten under året var 3,7 m/s. 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. Sannolikheten för de två 

fallen ansätts till: 

 

Ssvag vind = 0,5 

 

Sstark vind = 0,5 
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B3 - Vindriktning 

Vindriktningen inverkar vid spridning av giftig gas. Vid vindriktning bort från området be-

döms ej personer som vistas på området kunna omkomma.  

 

Följande vinddata har uppmätts för Göteborg (%) [18]: 

 

 N NO O SO S SV V NV Lugnt 

Göteborg 7,7 11,4 7,9 13,1 16,8 14,5 15,9 7,5 3,7 

 

Observera att värdena anger varifrån det blåser.  

 

Det blåser mot planområdet vid vindriktning från N, NO, O, SO. Detta motsvarar 40,1 % av 

fallen. Det blåser från planområdet vid vindriktning från S, SV, V och NV vilket motsvarar 

54,7 % av fallen. Frekvensen för vindstilla (lugnt) fördelas på båda fallen vilket ger: 

  

Vindriktning mot området: 41,95 %   

Vindriktning bort från området: 56,55 %   

 

Om dessa summeras blir dock summan ej 100 %. Vid omräkning av värdena ger detta följan-

de sannolikheter för vindriktning mot respektive bort från området: 

 

Smot området = 0,43 0,4195/(0,4195+0,5655) 

 

Sfrån området = 0,57 0,5655/(0,4195+0,5655) 
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Bilaga D – Konsekvensanalys Farligt gods 
 

Befolkningstäthet 

Konsekvensanalysen utförs för att i riskutredningen kunna värdera samhällsrisken och indi-

vidrisken i området. Samhällsrisken är beroende av persontätheten inom riskområdet. Endast 

personer inom de berörda ytorna i planområdet beaktas i samhällsrisken. Planområdet har en 

total yta om ca 18500 m
2
.  

 

Planområdet indelas i två delar i avseende persontäthet. Inom området 0-53 m från järnvägs-

spåret finns endast ett parkeringshus och obebyggd yta. Inom parkeringshuset är persontäthe-

ten låg då personer endast vistas där tillfälligt. Därför ansätts en viss persontäthet inom detta 

delområde. Området som är 53 m eller längre från järnvägspåret har bebyggelse i form av 

bostäder och kontor. I detta område ansätts därför en högre persontäthet, se figur D1.  

 

Flerbostadshusen inom planområdet har BTA om ca 20 000 m
2
 och ca 260-290 lägenheter. En 

tidig bedömning är att det kommer att bo ca 500 personer i bostäderna. För att ta höjd för 

eventuella ändringar vid fortsatt projektering sätts antalet boende till 550 person i bostadshu-

sen. Kontorsbyggnaden är dimensionerad för 1300 personer enligt brandskyddsdokumentatio-

nen för nybyggnationen av kontorhuset [19]. I parkeringshuset bedöms endast 10 personer 

befinna sig samtidigt.  

 

Personer antas vistas inom området 24 timmar om dygnet men antas vistas utomhus i större 

utsträckning under dagtid än nattetid. Dagtid utgör 60 % av dygnet och 40 % är natte-

tid/kvällstid.  

 

I bostäderna antas 20 % vara hemma (110 pers) och inomhus respektive 10 % (55 pers) vistas 

utomhus dagtid, resten befinner sig på annan plats. Nattetid antas 99 % vara hemma inomhus 

(545 pers) och 1 % (5 personer) vistas utomhus.  

 

I kontorshuset antas 75 % vara inomhus dagtid (975 pers) och 25 pers utomhus. Nattetid antas 

25 personer vara inomhus och 5 personer utomhus. 

 

Inom området närmst järnvägen antas 10 personer vistas i parkeringshuset dagtid och 10 per-

soner utomhus. Nattid antas inga personer vistas i parkeringshuset och 5 personer utomhus. 
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Figur D1 – Persontäthet i planområdet. 
 

 

Antalet påverkade personer erhålls genom att persontätheten multipliceras med skadeområdet 

vid respektive olyckshändelse. 
 

Tabell D1 – Fördelning av persontäthet 

Plats 
Area 

(m
2
) 

 Personantal 
Persontäthet (pers/m

2
) och  

fördelning (del av dygnet) 

Sammanväg 

persontät-

het ett dygn 

   Dagtid Nattetid Dag (60 %) Natt/kväll (40 %)  

0-53 m från 

järnväg 
7300 

Inomhus 10 0 1,37x10
-3 

0
 

8,22x10
-4

 

Utomhus 10 5 1,37x10
-3

 6,8x10
-4 

1,09x10
-3

 

> 53 m från 

järnväg 

15000 Inomhus 1085 570 0,072 0,038 0,058 

Utomhus 80 10 5,3 x10
-3

 6,7x10
-4

 3,45x10
-3

 

 

 

Avstånd mellan järnväg och fastighetsgräns är ca 10 m. Avstånd mellan motorväg E6/E20 och 

fastighetsgräns är ca 50 m.  

 

Planområdets bortre gräns är 165 m från järnvägen.   
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Händelse 1 – Explosion av massexplosivt ämne - väg E6/E20 

I samband med olyckor med explosiva ämnen och föremål påverkas människor av tryckhöj-

ningen. Det är endast massexplosiva ämnen som kan ge upphov till sådana scenarion att män-

niskor på ett avstånd större avstånd än ett tiotal meter kan skadas allvarligt.  

 

Människors skador utgörs i första hand av skador på trumhinnor, därefter påverkas lungor och 

vid ännu större tryckskillnader skadas människor organ och dödliga skador kan uppkomma. I 

tabellen nedan redovisas uppgifter på skador på människor vid olika tryckskillnader. Av tabel-

len framgår också det avstånd dessa trycknivåer erhålls vid en explosion av flera ton massex-

plosiva ämnen. 
 

Tabell D2 - Uppgifter hämtade från [3]. 

 Avstånd Tryck 

Gräns för trumhinneruptur 170 m 35 kPa 

Gräns för lungskador 100 m 70 Kpa 

Gräns för dödliga skador 60 m 180 kPa 

 

 

För analysen av konsekvenser vid olyckor som omfattar explosiva varor används beräkning 

av enligt metodik från [20] varvid massan av TNT räknas om till ekvivalent massa brännbar 

metangas i ett tänkt gasmoln. Trycket från en gasmolnsexplosion beräknas därefter.  

 

Vi söker därför den massa av brännbar gas som motsvarar en bestämd mängd av TNT som 

här anses representera klass 1.1. Sambandet framgår av nedanstående formel [14]. 

 

 
 

mgas = ekvivalent massa gas i brännbart gasmoln som bidrar till gasmolnsexplosion [kg] 

mTNT = massa TNT [kg] 

ΔHc(gas) = förbränningsvärme gas [J/kg] 

ΔHd(TNT) = förbränningsvärme TNT [J/kg] 

Y = effektivitetsfaktor [-] 

Effektivitetsfaktorn Y beror på gasens reaktivitetsgrad och anges i [20] till Y = 0.2 

ΔHc(CH4) = 5,6E+07 [J/kg]  

ΔHd(TNT) = 4,18E+06 [J/kg]  

 

25 kg TNT motsvarar enligt ovanstående 9 kg metan.  
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En gasmolnsexplosion som omfattar 9 kg metan ger följande tryck på olika avstånd.  

 
Avstånd (m) Tryck kPa 

10 154 

25 25 

50 10 

75 7 

100 5 

 

Beräkningarna visar att det i rapporten använda värdet för livshotande skador för personer 

som befinner sig utomhus (180 kPa) är antaget med kraftig säkerhetsmarginal till ovan analy-

serade scenario.   

 

Hallbyggnader med våningshöjd 8 m och ytterväggar av sanwichelement klarar ett tryck om 

ca 5 kPa. Byggnader med pelar-balkstomme av betong med våningshöjd 3,5 m och ytterväg-

gar av sandwichelement klarar ett tryck om ca 200 kPa [10].  

 

Kontorshuset utförs med bärverk i betong och betongfyllda pelare samt med ytterväggar av 

glas och betong. Då detta är beläget ca 95 m från motorvägen bedöms byggnaden med god 

marginal stå emot en explosion enligt ovan. Parkeringshuset är beläget ca 68 m från motorvä-

gen. Även detta förutsätts utföras i betong. För konservativt resultat förutsätts detta dock kol-

lapsa till följd av tryckvågen. Bostadshusen är placerade ca 108 m från motorvägen. Dessa 

bedöms därmed ej påverkas av en explosion då trycket som genereras på detta avstånd under-

stiger 5 kPa. Dessutom torde parkeringshusets placering medföra att tryckvågen mot bostads-

husen reduceras.   

 

Följande skadeavstånd (radie) antas vid en olycka med massexplosiva ämnen: 

Utomhus: 60 m 

Inomhus: 75 m 

  
Tabell D3– Förväntat antal omkomna vid olycka med massexplosiva ämnen  

Area skadeområde inom  

planområde  

Antal omkomna 

(personer) 

 Inomhus Utomhus 

Parkeringshus kollapsar (alla inomhus 

i p-hus omkommer) 

Endast ett mindre område utomhus 

(planområdet börjar 40 m från motor-

vägen) 

6* 1** 

*10 pers befinner sig i p-huset dagtid (60 % av dygnet), 0 pers befinner sig där nattetid (40 % av dygnet), vilket 

ger ett skattat värde om 0,6*10+0,4*0=6 pers 

**Skadeområdet sträcker sig 20 m in i planområdet och antas utgöra 1000 m
2
 inom planområdet, antal omkom-

na = 1000 (0,6x0,00137+0,4x0,00068) = 1 pers 
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Händelse 2 – FG-olycka med brandfarlig kondenserad gas, järnväg och väg E6/E20 
Mängden brandfarlig gas i en vagn antas till ca 40 ton. Beräkningarna anses vara giltiga för 

både järnväg och olycka på motorväg. För motorvägen är detta konservativt då transporterade 

mängder är lägre än för en godsvagn på järnväg.  

 

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 olycks-

platsen 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 

- det brännbara gasmolnets volym  

- området som påverkas vid en BLEVE 

 

För jetflamma och brinnande gasmoln varierar skadeområdet med läckagestorlek, 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 beräk-

ningarna 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 10 m från järnvägens spårkant. Vid bedömningen av 

antalet omkomna antas 100 % av de som vistas utomhus att omkomma och 25 % av de som 

vistas inomhus att omkomma. I området som är närmst järnvägen (0-53 m från järnvägen) 

antas dock 50 % av alla inomhus omkomma eftersom man vill utföra parkeringshuset med 

delvis öppen fasad. 
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I bedömningen har hänsyn tagits till varierande personbelastning dag- och nattetid, samt att 

persontätheten varierar beroende på avstånd till järnväg respektive motorväg.  

 

Eftersom motorvägen är belägen på längre avstånd från planområdet görs olika beräkningar 

för antalet omkomna på järnväg respektive motorväg.  

 

 
Tabell D4 – Skadeområdets area inom aktuellt planområde  

Händelse Läckagestorlek Antändning 

Skadeområdets area  

(längd x bredd, meter x me-

ter) 

 

BLEVE 

 
-  

200 m i radie (hela planområ-

det) 

Hål i tank 

nära väts-

keyta 

 

    Punktering 

(20mm) 

Jetflamma 

Fördröjd gas-

molnsexplosion 

18 x 16 

18 x 12 

Stort hål 

(100mm) 

Jetflamma 

Fördröjd gas-

molnsexplosion 

91,5 x 80 

21 x 25 

 
Tabell D5 – Förväntat antal omkomna vid olycka med brännbar gas  

Händelse 
Läckage-

storlek 
Antändning 

Antal omkomna vid olycka 

på järnväg (personer) 

Antal omkomna vid olycka 

på motorväg (personer) 

   Inomhus Utomhus Inomhus Utomhus 

BLEVE - - 223* 60* 223* 60* 

Hål i tank 

nära 

vätskeyta 

 

    Punktering 

(20mm) 

Jetflamma 

Fördröjd gas-

molnsexplosion 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

Stort hål 

(100mm) 

Jetflamma 

Fördröjd gas-

molnsexplosion 

46** 

0 

16** 

1 

2 

0 

5 

0 

* Hela planområdet påverkas 

** Hänsyn tas till att persontätheten är olika inom 0-53 m från järnväg respektive mer än 53 m från järnvägen.  
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Händelse 3 – FG-olycka med giftig gas, järnväg och motorväg 
Då klor är en av de giftigaste gaserna som transporteras på aktuell järnväg har denna gas an-

vänts i beräkningarna. Mängden giftig gas i en vagn/transport antas till ca 55 ton. Observera 

att detta är mycket konservativt för transporter på motorväg.  För att bestämma hur stor del av 

planområdet som utsätts för klorkoncentrationer som kan vara dödliga används simulerings-

programmet Spridning luft (RIB 1-2009). 

 

De indata som använts för att simulera konsekvensområden presenteras nedan: 

 

- Kemikalie: Klor, ammoniak 

- Emballage: Järnvägsvagn (55 ton) 

- Bebyggelse: Bebyggt 

- Lagringstemperatur: 15°C 

- Omgivningstemperatur: 15°C  

- Molnighet: vår, dag och klart 

- Vindhastighet: 2 m/s och 7 m/s 

 

Samtliga inom gasmolnets LC50-avstånd antas omkomma och samtliga utom molnet bedöms 

överleva. Samtliga som befinner sig i parkeringshuset och är inom skadeområdet bedöms om-

komma då fasaden utförs delvis öppen.  

 

I kontorshuset bedöms ingen som befinner sig inomhus omkomma på grund av läckage av 

giftig gas då friskluftsintag är placerade på taket på våning 17. Inga dödliga koncentrationer 

förekommer på denna höjd (> 50 m). I bostadshusen bedöms 50 % som befinner sig inomhus 

omkomma.  

 

Persontäthet inomhus om endast boende i bostadshusen beaktas i området 53-165 m från järn-

vägen är följande: (0,6x110 + 0,4x545)/15000 = 0,019 pers/m
2
  

 

Följande värden för LC50 används [21]: 

 

LC50 klor: 250 ppm 

LC50 ammoniak: 5000 ppm 
Tabell D6 – Skadeområdets area. Bredden som anges är den maximala för skadeområdet.   

Händelse 
 Vindstyrka 

(m/s) 

Skadeområdets area (l x b) 

 

   Inomhus Utomhus 

Litet läckage 

(2,4 kg/s) 

Klor 
2 

7 

15x10 

- 

80x40 

35x10 

Ammoniak 
2 

7 

15x10 

- 

40x20 

35x10 

Stort läckage 

(60 kg/s) 

 

Klor 2 

7 

420x220 

190x50 

600x380 

420x110 

Ammoniak 2   

7 

170x90 

75x20 

370x180 

170x50 
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Tabell D7 – Förväntat antal omkomna vid olycka med brännbar gas  

Händelse 
 Vindstyrka 

(m/s) 

Antal omkomna vid olycka på 

järnväg (personer) 

Antal omkomna vid olycka 

på motorväg (personer) 

   Inomhus Utomhus Inomhus Utomhus 

Litet läcka-

ge 

(2,4 kg/s) 

Klor 2 

 

7 

1 

0 

6 

1 

1 

0 

2 

0 

Ammoniak 2 

 

7 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

Stort läcka-

ge 

(60 kg/s) 

 

Klor 2 

7 

148** 

56 

60* 

46 

148** 

48 

60* 

46 

Ammoniak 2 

7 

100 

5 

60* 

13 

70 

3 

60* 

16 

* Alla som vistas utomhus omkommer, dvs. 0,6x10+0,4x5 + 0,6x80+0,4x10 = 60 

** Alla inomhus i parkeringshuset omkommer, 50 % av alla i bostäderna inomhus omkommer, men ingen i kon-

torshuset, dvs. 0,6x10 +0,5x(0,6x110+0,4x545)= 148 pers 

 


