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Sammanfattning
Denna rapport avser fördjupa analyserna av identifierade olycksscenarier avseende sannolikhet och
konsekvens i Riskanalys – Säkerhetsavstånd för linbana [1]. För att underlätta fördjupningen detaljeras
även vissa delar av riskidentifieringen.
Då det pågår ett fördjupat utredningsarbete avseende risker förknippade med fordonsbränder och
bränder i byggnader kan riskexponeringen från dessa riskkällor inte beräknas. Efter att dessa arbeten
har färdigställts behöver den övergripande riskbedömningen uppdateras.
Risknivåerna förknippade med transport av farligt gods på Hamnbanan bedöms ligga på gränsen
mellan acceptabla nivåer och lägre delen av ALARP enligt valda acceptanskriterier.
Val och omfattning av riskreducerande åtgärder behöver utgå från de pågående fördjupade utredningar
som sker i dialog med Räddningstjänst och RISE. För att bli verksamma måste de riskreducerande
åtgärderna både beaktas i projektets planskede och under projektering av stationsbyggnaderna.
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INLEDNING

Trafikkontoret planerar en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, via Lindholmen och
Västra ramberget i ett sammanhållet projekt. Linbanan är ca 3,5 kilometer lång och ska utgöra en del
av kollektivtrafikens stomnät.
Trafikkontorets målsättning är att linbanan ska skapa bättre förutsättningar för nyexploatering samt
förbättra livsvillkor för boende och resenärer. Syftet är att till år 2021 skapa en tvärlänk som möjliggör
en tätare och mer sammankopplad stad.
Denna rapport avser fördjupa analyserna av identifierade olycksscenarier avseende sannolikhet och
konsekvens i Riskanalys – Säkerhetsavstånd för linbana [1]. För att underlätta fördjupningen detaljeras
även vissa delar av riskidentifieringen. Inom ramen för fördjupningen i denna rapport ingår uppställning
för frekvens- eller sannolikhetsberäkningar avseende brand-, gas- och explosionsscenarier. Resultatet
från dessa uppställningar kan därefter ligga som grund för upprättande av generella normer för
säkerhetsavstånd och skyddsvillkor för linbana.
För mer detaljerad beskrivning av uppdraget hänvisas läsaren till huvuduppdraget Riskanalys –
Säkerhetsavstånd för linbana [1].

1.1

SYFTE OCH MÅL

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan-och bygglagens (2010:900) krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk.
Målet med riskbedömningen är utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån
riskpåverkan avseende liv och hälsa. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder eller
förslag på fortsatta utredningar för att förtydliga riskbilden.

1.2

OMFATTNING

Riskbedömningen avser beskriva riskbilden med syfte att möjliggöra en bedömning av linbanans
lämplighet med avseende på liv och hälsa för resenärer i enlighet med krav för markanvändning i Planoch bygglagen. Bedömningen tar huvudsakligt avstamp i nedanstående frågeställningar:







1.3

Vad kan inträffa? (riskidentifiering)
Hur ofta kan det inträffa? (frekvens- och/eller sannolikhetsberäkningar)
Vad är konsekvensen av det inträffade? (konsekvensberäkningar)
Hur stor är risken (riskuppskattning)?
Är risken acceptabel? (riskvärdering)
Rekommenderas åtgärder? (riskreduktion)

AVGRÄNSNINGAR

Denna PM utgår ifrån de olycksscenarier som identifierats i huvuduppdraget. De risker som har
beaktas är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för resenärer i
linbanesystemet, d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. Detta innebär bland annat att
risker förknippade med driftstörning eller sabotage inte beaktas. Bedömningen beaktar heller inte
påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö, personskador som följd av isbildning,
påflygning/påsegling eller långvarig exponering av buller, luftföroreningar samt elsäkerhet. Riskerna
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avser påverkan från omgivningen mot föreslagen anläggning (linbanan). Med föreslagen anläggning
menas linor, gondoler inklusive torn. Risker förknippade med stationsutformningen beaktas ej i detta
skede.
Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna
behöver riskbedömningen uppdateras.

1.4

STYRANDE DOKUMENT

Det styrande dokument som huvudsakligen bedöms vara centralt för projektet är Plan- och bygglagen
(2010:900). Lagen ställer krav på att bebyggelse och verksamheter lokaliseras till för ändamålet
lämplig plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)
Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§)

1.5

SAMRÅD

Denna rapport har tagits fram i dialog med Räddningstjänst och Trafikkontoret. Kontinuerliga
avstämningar har skett mellan parterna under projektets genomförande.

1.6

UNDERLAGSMATERIAL

Arbetet baseras huvudsakligen på huvuduppdraget Riskanalys – Säkerhetsavstånd för linbana [1].
Kartmaterial, ritningar etc. har tillhandahållits av Trafikkontoret. Transportstatistik för hamnbanan har
tillhandahållits av Trafikverket.

1.7

INTERNKONTROLL

Rapporten är utförd av Erik Svedberg (Civilingenjör Riskhantering) som också är uppdragsansvarig. I
enlighet med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001,
omfattas denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet
fristående person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har
varit Johan Lundin (Tekn. Dr Brandteknik).
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BESKRIVNING AV LINBANESYSTEMET

Aktuell linbana är tänkt att gå mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen med avstigningsmöjligheter
vid Lindholmens kunskapscentrum och Västra ramberget (Rambergstaden). Total sträckning är ca 3,5
km uppdelat på tre ungefär lika långa etapper (0,9-1,2 km) med planerad driftsättning till Göteborg
Stads 400 års jubileum år 2021. Respektive etapp är tänkt att utformas fristående från de andra två
etapperna, men när alla etapper är uppförda kan resenärer åka hela sträckningen utan att behöva stiga
av gondolen. Medelhastigheten för gondolerna är ca 6 m/s vilket innebär att längsta restid mellan två
stationer är ca 3,5 min. Total restid från Järntorget till Wieselgrensplatsen är ca 12 min. För att
underlätta för läsaren har denna riskbedömning för linor och gondoler delats upp på samma etapper.
Dessa etapper är:
1. Järntorget – Lindholmen
2. Lindholmen – Västra ramberget (inklusive 2 alternativa placeringar för mittentornet)
3. Västra ramberget – Wieselgrensplatsen
Linbanan kommer att utformas som ett trekabligt, cirkulerande system. En av linorna fungerar som
draglina och drar gondolerna framåt. De två resterande linorna fungerar som stödlinor och nyttjas för
att stabilisera gondolerna. Systemet kommer att utrustas med reservaggregat samt
omkopplingsmöjligheter för kraftöverföring mellan de olika etapperna. Reservaggregaten innebär att
systemet kommer att fungera vid strömavbrott. Omkopplingsmöjligheterna innebär att motorer i en del
av systemet kan kopplas om för att köra en annan del av systemet i händelse av motorhaveri. En
förutsättning för säkerhetskonceptet är slutligen att samtliga gondoler ska kunna dras in manuellt vid
en nödsituation.
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3

RISKIDENTIFIERING

I detta kapitel presenteras riskidentifieringen. Arbetet bygger på de riskkällor som identifierats i befintlig
konsekvensbedömning utförd av WSP [1] och inkluderar:








Drivmedelsstationer
Lundbyleden
Vägar (utan förekomst av farligt gods)
Bostads-/kontorsfastigheter och vissa lagerlokaler
Hamnbanan (transport av farligt gods på järnväg)
Danmarksterminalen (läckage från tankbil med klass 3 som leder till pölbrand)
Göta Älv (läckage från tankbil med klass 3 som leder till pölbrand)

Riskkällorna bedöms kunna ge upphov till följande olycksscenarier:





Pölbrand
Brand i fordon
Brand i byggnad
Olycka vid transport av farligt gods

För att skatta hur omfattande riskexponeringen är för passagerare har sektionsritningar för respektive
linbanesträckning jämförts mot de framräknade säkerhetsavstånden. Sektionsritningarna visar
linbanans höjd i (lina och gonol) i förhållande till marknivå. Givet att avståndet mellan lina eller gondol
överstiger minsta säkerhetsavstånd antas risken kunna accepteras utan vidare utredning. Om
avståndet är kortare än uppmätt säkerhetsavstånd beskrivs riskkällan i denna rapports fortsatta kapitel.
Avstånd mellan lina och markhöjd har antingen mätts upp i aktuell ritning, eller beräknats utifrån att
stigningen i stort sett är konstant mellan station och torn. De säkerhetsavstånd som räknats fram i
Riskanalys – Säkerhetsavstånd för linbana [1] vid respektive olycksscenario redovisas i Tabell 1.
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Tabell 1. Framräknade säkerhetsavstånd till respektive riskkälla.

Riskkälla

Olycksscenario

Säkerhetsavstånd
till linor (m)

Säkerhetsavstånd
till gondoler vid
system i drift (m)

Säkerhetsavstånd
till gondoler vid
stillastående
system (m)

Drivmedelsstationer

Pölbrand

55

58

84

Vägar (utan
förekomst av farligt
gods)

Brand i fordon

29

28

48

Bostads-/kontorsfastigheter och vissa
lagerlokaler*

Brand i
byggnad

32 (mätt från tak)

25 (mätt från tak)

58 (mätt från tak)

horisontellt: 21

horisontellt:17

horisontellt: 41

Hamnbanan

Olycka vid
transport av
farligt gods

250

250

250

Danmarksterminalen
och Göta Älv

Pölbrand

55

58

84

Lundbyleden

* För lagerlokaler med mer än ringa hantering av brandfarliga och explosiva varor, stora lagerlokaler, lagerlokaler med hög
brandbelastning eller lagerlokaler i fler än ett plan bör risker och behov av säkerhetsavstånd studeras separat.

Föreslagen utformning av systemets säkerhetssystem avseende drift minimerar sannolikheten att
gondolerna blir stillastående. Sannolikheten att systemet blir stillastående samtidigt som en olycka sker
under linbanans dragning bedöms vara minimal. I samråd med räddningstjänst utgår därför WSP:s
riskberäkningar ifrån att systemet är i drift och att passagerarna till stor del är skyddade av gondolerna
under det inledande olycksskedet. De säkerhetsavstånd som sektionsritningarna jämförts med utgör
således Säkerhetsavstånd till linor (m) och Säkerhetsavstånd till gondoler vid system i drift (m) i Tabell
1.
Endast riskkällor som identifierats i huvudrapporten tas med i riskbedömningen. Riskkällor som
bedöms flyttas i samband med linbanans upprättade tas ej med i bedömningen. För att underlätta för
läsaren har riskidentifieringen delats upp på de tre delsträckorna:
1. Järntorget – Lindholmen
2. Lindholmen – Västra ramberget (inklusive 2 alternativa placeringar för mittentornet)
3. Västra ramberget – Wieselgrensplatsen

3.1

RISKKÄLLOR JÄRNTORGET – LINDHOLMEN

Identifieringen av riskkällor längs med linbanans sträckning Järntorget – Lindholmen kan delas upp i tre
delar:
1. Linabanesträckning mellan station Järntorget – första tornet
2. Linabanesträckning mellan de två tornen
3. Linabanesträckning mellan det andra tornet - Stationen vid Lindholmen
En schematisk skiss för stäckningen redovisas i Figur 1.
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Figur 1. Schematisk skiss över sträckningen Järntorget - Lindholmen

3.1.1

Stationen vid Järntorget – första tornet

De riskkällor som identifierats inkluderar:







Järnvågsgatan N
Järnvågsgatan S
E45
Påfart E45 NV
Emigrantvägen
Emigrantvägen

Identifierade riskkällor inklusive avstånd mellan marknivå och lina/gondol i höjd med riskkällan
redovisas i Figur 2 och Tabell 2.
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Figur 2. Sektionsritning Järntorget - första tornet
Tabell 2. Avstånd till riskkällor Järntorget - första tornet

Riskkällor

Avstånd till lina

Riskpåverkan
avseende lina

Avstånd till gondol

Riskpåverkan
avseende
gondol

Järnvågsgatan N

19

Ja

14

Ja

Järnvågsgatan S

29

Nej

24

Ja

E45

38

Nej

33

Nej

Påfart E45 NV

44

Nej

39

Nej

Emigrantvägen

63

Nej

58

Nej

Emigrantvägen

76

Nej

71

Nej

3.1.2

Mellan de två tornen

Den enda riskkälla som identifierats är fartygstrafik på Göta Älv samt Hus 1. Avstånd mellan vattenyta
och lina/gondol redovisas i Figur 3 och Tabell 3.

Figur 3. Sektionsritning inkl. riskkällor mellan de två tornen
Tabell 3. Avstånd till riskkällor mellan de två tornen.

Riskkällor

Avstånd till lina

Riskpåverkan
avseende lina

Avstånd till gondol

Riskpåverkan
avseende
gondol

Göta älv

54

Ja

51

Ja

Hus 1

68

Nej

63

Nej

3.1.3

Andra tornet - Stationen vid Lindholmen

De riskkällor som identifierats inkluderar:



Hus 2
Hus 3

Identifierade riskkällor inklusive avstånd mellan markhöjd och lina/gondol vid aktuell riskkälla redovisas
i Figur 4 och Tabell 4.
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Figur 4. Sektionsritning inkl. riskkällor för andra tornet – Stationen vid lindholmen
Tabell 4. Avstånd till riskkällor för andra tornet – Stationen vid lindholmen

Riskkällor

Avstånd till lina

Riskpåverkan
avseende lina

Avstånd till gondol

Riskpåverkan
avseende
gondol

Hus 2

27

Ja

22

Ja

Hus 3

14

Ja

9

Ja

3.2

RISKKÄLLOR LINDHOLMEN – VÄSTRA RAMBERGET

Identifieringen av riskkällor längs med linbanans sträckning Lindholmen - Västra ramberget kan delas
upp i två delar:
1. Linabanesträckning mellan station Lindholmen – första tornet
2. Linabanesträckning mellan det första tornet – Stationen vid Västra ramberget
För sträckan finns även två olika alternativ, alternativ C och alternativ A. Skillnaden för alternativen är
placeringen och höjd för det första tornet. En schematisk skiss för alternativen redovisas i Figur 5 och
Figur 6.

Figur 5. Schematisk skiss för alternativ C.
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Figur 6. Schematisk skiss för alternativ A.

3.2.1

Stationen vid Lindholmen – Första tornet

De riskkällor som identifierats för stäckningen inkluderar:



Hus 4
Polstjärnegatan

Identifierade riskkällor inklusive avstånd mellan markhöjd och lina/gondol redovisas i Figur 7 och Tabell
5.

Figur 7. Sektionsritning inkl. riskkällor för Lindholmen – Första tornet
Tabell 5. Avstånd till riskkällor för Lindholmen – Första tornet

Riskkällor

Avstånd till lina

Riskpåverkan
avseende lina

Avstånd till
gondol

Riskpåverkan
avseende
gondol

Hus 4

13

Ja

9

Ja

Polstjärnegatan

46

Nej

41

Nej

3.2.2

Första tornet - Stationen vid Västra ramberget

För andra delsträckan skiljer sig avstånden beroende på vilket alternativ som blir av. De riskkällor som
identifierats inkluderar:

10238904 • Riskanalys - säkerhetsavstånd för linbana | 13

ARBETSMATERIAL






Cronackersgatan
Hamnbanan
Lundbyleden
Hus 5
Herkulesgatan

Identifierade riskkällor inklusive avstånd mellan markhöjd och lina/gondol redovisas i Figur 8 och Tabell
6.

Figur 8. Sektionsritning inkl. riskkällor Andra tornet – Stationen vid Västra ramberget
Tabell 6. Avstånd till riskkällor Andra tornet – Stationen vid Västra ramberget

Riskkällor

Avstånd till lina
(alt C / alt A)

Riskpåverkan
avseende lina

Avstånd till gondol
(alt C / alt A)

Riskpåverkan
avseende
gondol

Cronackersgatan

75 / 111

Nej

70 / 106

Nej

Hamnbanan

70 / 99

Ja

65 / 94

Ja

Lundbyleden

66 / 91

Nej

61 / 86

Nej

Hus 5

41 / 50

Nej

36 / 45

Nej

Herkulesgatan

47

Nej

42

Nej
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3.3

RISKKÄLLOR VÄSTRA RAMBERGET – WIESELGRENSPLATSEN

Identifieringen av riskkällor längs med linbanans sträckning Västra ramberget – Wieselgrensplatsen
kan delas upp i tre delar:
1. Linabanesträckning mellan station Västra ramberget – första tornet
2. Linabanesträckning mellan station mellan de två tornen
3. Linabanesträckning mellan det andra tornet – Stationen vid Wieselgrensplatsen
En schematisk skiss för stäckningen redovisas i

Figur 9. Schematisk skiss över sträckningen Västra ramberget – Wieselgrensplatsen.

3.3.1

Stationen vid Västra ramberget – Första tornet

Identifierade riskkällor inkluderar:


Inlandsgatan

Inlandsgatan löper längs med linbanan och passeras 2 olika gånger. Passagerna inklusive avstånd
mellan markhöjd och lina/gondol redovisas i Figur 10 och Tabell 7.
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Figur 10. Sektionsritning inkl. riskkällor Stationen vid Västra ramberget – Första tornet
Tabell 7. Avstånd till riskkällor Stationen vid Västra ramberget – Första tornet

Riskkällor

Avstånd till lina

Riskpåverkan
avseende lina

Avstånd till gondol

Riskpåverkan
avseende
gondol

Inlandsgatan (1)

22

Ja

17

Ja

Inlandsgatan (2)

46

Nej

41

Nej

3.3.2

Mellan de två tornen

De riskkällor som bedöms vara aktuella i den fortsatta riskbedömningen inkluderar:





Inlandsgatan (3)
Västra stillestorpsgatan
Virvelvindsgatan
Inlandsgatan (4)

De identifierade riskkällorna inklusive avstånd mellan markhöjd och lina/gondol redovisas i Figur 11
och Tabell 8.
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Figur 11. Sektionsritning inkl. riskkällor mellan de två tornen
Tabell 8. Avstånd till riskkällor mellan de två tornen

Riskkällor

Avstånd till
lina

Riskpåverkan
avseende lina

Avstånd till gondol

Riskpåverkan
avseende
gondol

Inlandsgatan (3)

63

Nej

58

Nej

Västra stillestorpsgatan

66

Nej

61

Nej

Virvelvindsgatan

75

Nej

70

Nej

Inlandsgatan (4)

92

Nej

87

Nej

3.3.3

Andra tornet - Stationen vid Wieselgrensplatsen

Identifierade riskkällor inkluderar:



Hjalmar Brantingsgatan
Wieselgrensplatsen

De identifierade riskkällorna inklusive avstånd mellan markhöjd och lina/gondol redovisas i Figur 12
och Tabell 9.
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Figur 12. Sektionsritning inkl. riskkällor för Andra tornet – Station vid Wieselgrensplatsen
Tabell 9. Avstånd till riskkällor för Andra tornet – Station vid Wieselgrensplatsen

Riskkällor

Avstånd till
lina

Riskpåverkan
avseende lina

Avstånd till gondol

Riskpåverkan
avseende
gondol

Hjalmar Brantingsgatan

28

Ja

23

Ja

Wieselgrensplatsen

23

Ja

18

Ja
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3.4

SAMMANFATTNING IDENTIFIERADE RISKKÄLLOR

De riskkällor som bedöms vara aktuella för vidare utredning för respektive etapp listas i Tabell 10.
Tabell 10. Identifierade riskkällor längs med linbanans tre etapper.

Riskkällor

Avstånd till lina
(alt C / alt A)

Riskpåverkan
avseende lina

Avstånd till gondol
(alt C / alt A)

Riskpåverkan
avseende gondol

Järntorget – Lindhomen
Järnvågsgatan N

19

Ja

14

Ja

Järnvågsgatan S

29

Nej

24

Ja

Göta älv

54

Ja

51

Ja

Hus 2

27

Ja

22

Ja

Hus 3

14

Ja

9

Ja

Lindhomen – Västra ramberget
Hus 4

13

Ja

9

Ja

Hamnbanan

70 / 99

Ja

65 / 94

Ja

Västra ramberget – Wieselgrensplatsen
Inlandsgatan (1)

22

Ja

17

Ja

Hjalmar Brantingsgatan

28

Nej

23

Ja

Wieselgrensplatsen

23

Ja

18

Ja
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4

RISKUPPSKATTNING

För att uppskatta olycksrisken för linbanesystemet och dess passagerare har genomförda
konsekvensberäkningar kompletterats med sannolikheter för de riskkällor som identifierats i
riskidentifieringen. I vissa fall har även konsekvensberäkningarna kompletterats med mer detaljerat
underlag för att mer nyanserat kunna beskriva riskbilden.

4.1

FREKVENS FÖR PÖLBRAND

I den ursprungliga konsekvensbedömningen antogs konsekvenstypen pölbrand kunna uppstå på
Lundbyleden och/eller motsvara det olycksscenario som är representativt för fartygstrafik på Göta Älv.
Andra tänkbara olycksförlopp på Göta Älv är en storbrand ombord på ett fartyg som uppstår eller
sprider sig så att även fartygslasten involveras. De flesta större fartygstyper är dock försedda med
skyddssystem, i form av automatiska släcksystem (vattensprinkler, high-fog, skumanläggningar etc.).
Sannolikheten för en storbrand eller annan olycka som påverkar lasten skulle uppkomma samtidigt
som fartyget befinner sig under linbanan bedöms som mycket liten. På grund av de höga avstånden
mellan vattenspegel och linbanans stäckning (>50 m) antas fartygsbränder som uppstår inne i fartyg,
inklusive brand på fritidsbåtar, inte kunna påverka linor eller gondoler. Med pölbrand på Göta älv
menas istället brand ute på däck, alternativt omfattande bränder i fartygens övre nivåer, i samband
med passage under linbanan. För att branden ska kunna bli så pass omfattande att linbanesystemet
ska kunna påverkas görs bedömningen att branden behöver innefatta brännbar vätska (klass 3).
Sannolikheten för pölbrand på Göta Älv bedöms således främst att vara beroende av antalet farligt
gods-transporter med brännbar vätska (klass 3) förbi linbanan. Enligt tidigare utredningar har det
framkommit att ca 1800 bulkfartyg årligen går på Göta älv. Av dessa är ca 10 % farligt godstransporter, lastade med 2500 ton vardera [2]. Pölbrand från fartygstransport bedöms kunna uppstå
givet att två fartyg kolliderar och läckage uppstår på tank och läckaget antänds.
Sannolikheten för större kollisioner som kan leda till läckage bedöms vara 3,86*10-8 per nautisk mil [3].
Pölbranden bedöms vidare endast kunna påverka linor och gondoler om den uppstår direkt under, eller
mycket nära centrumpunkten till, linorna. Detta innebär att pölbranden endast antas kunna påverka
linbanan om den uppstår inom 40 meter från linorna. Frekvenen för att pölbrand ska uppstå i samband
med passerande bulkfartyg som transporterar klass 3 blir då 1800 *10 % * 40 m *5,41*10-4 nmi/m = 3,9
nmi/år.
Sannolikheten för antändning bedöms vara liknande som för vägtransporter med farligt gods klass 3
vilket är ca 3,3 % [4]. Frekvens för pölbrand blir således 3,9 nmi/år * 3,86*10-8 /nmi *3,3% = 4,96*10-9
per år.

4.2

FREKVENS FÖR BRAND I FORDON

Frekvensen för brand i fordon som följd av trafikolycka skiljer sig beroende på fordonstyp. Tre olika
fordonstyper bedöms vara aktuella: personbil, buss och tung trafik (lastbil med och utan släp).
Frekvensen för brand i fordon antas vidare vara proportionerligt mot fordonstypens trafikarbete på de
aktuella vägavsnitten, viktat med riksgenomsnittet för olyckstypen. Frekvensen för brand i de olika
fordonstyperna återges i Tabell 11.
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Tabell 11. Antal insatser för fordonsbrand till följd av trafikolycka samt genomsnittligt trafikarbete, hela riket.

Personbil
År

Antal insatser (IDA)

Totalt trafikarbete milj km (TRAFA)

Frekvens per milj km

2011

20

63 389

0,032%

2012

18

63 007

0,029%

2013

23

63 278

0,036%

2014

20

64 527

0,031%

2015

19

65 854

0,029%

Medel

20

64 011

0,031%

Antal insatser (IDA)

Totalt trafikarbete milj km

Frekvens per milj km

Lastbil
År

(TRAFA)
2011

114

12 695

0,898%

2012

127

12 692

1,001%

2013

135

12 821

1,053%

2014

131

13 060

1,003%

2015

134

13 214

1,014%

Medel

128

12 896

0,994%

År

Antal insatser (IDA)

Totalt trafikarbete milj km (TRAFA)

Frekvens per milj km

2011

51

965

5,287%

2012

49

952

5,145%

2013

55

970

5,668%

2014

45

969

4,643%

2015

31

983

3,153%

Medel

46

968

4,779%

Buss

Fördelningen mellan fordonstyperna på aktuella vägavsnitt bedöms följa riksgenomsnittet avseende
total mängd årligt trafikarbete. Detta innebär att andelen personbilar uppgår till 82,2%, bussar 1,2 %
och tung trafik 16,6 %. Detta bedöms vara ett konservativt antagande då den tunga trafiken troligtvis
överskattas på de mindre vägarna. Frekvensen för att en fordonsbrand ska uppstå antas vara
proportionerligt mot hur många bilar som passerar under linbanan. Fordonsbranden bedöms också
endast påverka linbanan om branden uppstår direkt under, eller nära centrumpunkten till, linorna.
För att fordonsbranden ska utgöra en risk för linbanan (lina eller gondol) behöver konsekvensområdet
för olyckan nå upp till linbanans höjd. Den genomförda konsekvensbedömningen visar på att
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konsekvensområdet för de olika fordonstyperna skiljer sig åt. Ett medelvärde av beräknade
konsekvensavstånd återges i Tabell 12.
Tabell 12. Konsekvensavstånd för fordonsbrand.

Personbil

Buss

Tungtrafik

Till lina

13

17

27

Till gondol

14

18

28

Slutligen behöver räddningstjänstens möjlighet till insats beaktas. En fordonsbrand tar tid att byggas
upp till de storlekar som konsekvensavstånden i Tabell 12 har beräknats utifrån. Det finns således tid
för räddningstjänst att ta sig till platsen och påbörja släckningsarbetet innan skada uppstår. Även om
fordonsbranden fortsätter stråla under själva släckningsarbetet bedöms påverkan mot linbanan vara
begränsas efter det att släckningsarbetet har påbörjats. Som gränsvärde sätts en insatstid på 15
minuter. Sannolikheten för att insats överskrider 15 minuter bedöms motsvara historiska insatstider, se
Tabell 15.
Tabell 13. Rapporterade insatstider storgöteborg 2011-2015, IDA.

Insatstid (min)

Antal incidenter

Andel (%)

<15

30 524

89,26%

>15

3 673

10,74%

Totalt

34 197

100,00%

Att använda historisk data för att skatta frekvenser (som den redovisad i Tabell 11) innebär
osäkerheter. Exempelvis kan det finnas stora mörkertal i fordonsbränder som inte rapporteras in, eller
också kan sannolikheten för att brand ska uppstå i samband med trafikolycka skilja sig mellan
stadsmiljö och landsbygd (vilket kan leda till missvisande resultat om datan slås ihop). Samtidigt kan
även olycksfrekvenserna minska med tid i takt med att fordonsflottan föryngras och att mer brandsäkra
fordon rör sig på vägarna. Det är inte heller säkert att trafiken på de enskilda vägarna som linbanan
passerar följer riksgenomsnittet i fördelning mellan trafikslag.
Under dialog med Räddningstjänsten Storgöteborg har det även framkommit funderingar kring om
beräknade konsekvensavstånd kan antas vara representativa för fordonstyperna. Då beräkningarna
bygger på optimala förbränningsförhållanden i tunnlar finns det anledning att tro att
konsekvensavstånden som redovisas i Tabell 12 till viss del är missvisande för de faktiska
förhållandena vid linbanan. Konsekvensavstånden bygger även på att brandlasten är kontinuerlig
under en timmes tid men från tidigare erfarenheter finns det anledning att tro att händelseförloppet för
flertalet fordonsbränder är betydligt kortare.
För att inte göra en felaktig bedömning avseende omfattningen av riskpåverkan från fordonsbränder
mot linbanan pågår ett omfattande fördjupningsarbete. Detta arbete sker i dialog med representanter
från räddningstjänst samt tillsammans med specialister från Sveriges forsknings- och
innovationspartner för näringsliv och samhälle (RISE). Eftersom detta arbete är en förutsättning för den
generella riskbedömningen kan riskkällorna inte vägas in i det slutgiltiga resultatet innan
fördjupningsarbetet är färdigställt. Vad utredningen hittills har visat är däremot att det endast är i direkt
anslutning till stationsbyggnaderna som riskpåverkan mot linbanan från fordonsbränder är aktuella.
En förutsättning för att resultatet i denna rapport ska vara gällande är därför att den slutgiltiga
utformningen av stationsområdena kompletteras med tillräckliga riskreducerande åtgärder.
Omfattningen av dessa riskreducerande åtgärder behöver knytas till den fördjupade utredningen,
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valideras mot den generella risknivån, samt jämföras mot de bedömningskriterier som gäller för
projektet.

4.3

FREKVENS FÖR BRAND I BYGGNAD

Sannolikheten för att brand ska uppstå, samt vilka följdeffekter en specifik brand kan leda till avseende
påverkan på linbanesystemet kommer att vara starkt beroende av flertalet saker så som:
1.
2.
3.
4.

vilken verksamhet som byggnaden används till,
hur gammal byggnaden är,
vilket typ av brandskydd byggnaden har,
hur hög byggnaden är etc.

Antalet byggnader inom kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum
uppgick år 2006 till 287 737 stycken. Antalet bränder inom samma region redovisas i Tabell 14. I
tabellen redovisas också en genomsnittlig brandfrekvens för en enskild byggnad (förutsatt att antalet
byggnader under perioden varit relativt konstant). I tabellen inkluderas endast bränder som till sin
storlek innefattat flera brandceller, men inom samma byggnad.
Tabell 14. Antal insatser i storgöteborg år 2011-2015 för bränder i bostäder, flera brandceller samma byggnad. IDA

År

Antal insatser

Antal insatser per
byggnad

2011

28

9,73E-05

2012

47

1,63E-04

2013

30

1,04E-04

2014

29

1,01E-04

2015

36

1,25E-04

Medel

34

1,18E-04

Skyddsavstånden i den genomförda konsekvensbedömningen förutsätter att linbanan påverkas av
byggnadsbrand men att storleken på branden då innefattar flertalet våningsplan. Det framgår inte av
ovan redovisat underlag om brandcellerna ligger på samma våningsplan. I brist på mer detaljerat
underlag antas byggnadernas brandceller i snitt kunna stå emot brand under 30 minuter. Detta innebär
att större bränder i byggnader antas leda till påverkan givet att räddningstjänsten insatstid överskrider
30 minuter. Sannolikheten för att insats överskrider 30 minuter bedöms motsvara historiska insatstider,
se Tabell 15.
Tabell 15. Rapporterade insatstider storgöteborg 2005-2015, IDA.

Insatstid (min)

Antal incidenter

Andel (%)

<30

33 705

98,6%

>30

492

1,4%

Totalt

34 197

100,00%

För att bättre kunna skatta sannolikhet, brandlaster och konsekvenser för brand i de aktuella
byggnaderna längs med linbanans stäckning pågår ett arbete med att inventera samtliga byggnader i
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linbanans utredningskorridor [5]. De byggnaderna med hög brandbelastning, eller stor sannolikhet för
att brand ska uppstå, kommer att få ett kompletterat brandskydd för att riskpåverkan från byggnaderna
ska minimeras [6]. Detta innebär att brandrisker från byggnader i samband med denna riskbedömning
behöver hanteras på samma sätt som för fordonsbränder. Således kan riskkällan först bedömas och
vägas in i den generella riskbedömningen då förutsättningarna för byggnaderna är förtydligade. Det
antas vidare att omfattningen av vilka riskreducerande åtgärder som genomförs för respektive byggnad
knyts till resultatet från inventeringen, samtidigt som byggnadernas riskpåverkan efter åtgärderna
valideras mot den generella risknivån. På samma sätt som för fordonsbränder är detta en förutsättning
för att resultatet i denna rapport ska vara gällande.

4.4

TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄG

Aktuell del av Hamnbanan utgörs av enkelspår med en maximalhastighet av 40 km/h. Vid horisontår
2030 förväntas Hamnbanan trafikeras av ungefär 87 godståg per dygn [2]. Ca 5 % av det
transporterade godset antas utgöra farligt gods. Ingen persontrafik förekommer på banan.
Fördelningen mellan de olika farligt gods-klasserna på Hamnbanan tillhandahålls av Trafikverket men
kan av sekretesskäl inte redovisas i denna rapport. Beräkningsgången för respektive olycksscenario
beskrivs mer detaljerat i Bilaga A. De olycksscenarier som bedöms kunna påverka linbanan redovisas i
Tabell 16.
Tabell 16. Beräknade olycksfrekvenser för transport av farligt gods på Hamnbanan.

RID-S-klass

Olycksscenario

Frekvens (per år)

1

Explosiva ämnen, 25 ton

7,80E-10

2.1

BLEVE

4,44E-09

2.1

Jetflamma, stort hål

1,99E-08

2.3

Stort hål giftig gas, svag vind 2 m/s

4,71E-09

2.3

Stort hål giftig gas, stark vind 8 m/s

1,88E-09

5

Explosion oxiderande ämnen, 25 ton

4,95E-09

Olycksscenarierna med klass 2.3 bedöms inte påverka linans hållfasthet.

4.5

SKYDDSEFFEKTER

Personer som vistas i gondoler bedöms till viss del vara skyddade vid en olycka. Skyddsnivåerna
skiljer sig dock beroende på olyckstyp. Nedan redovisas de resonemang som förts kring
skyddseffekter.

4.5.1

Skyddseffekter avseende strålningspåverkan

I internationell litteratur används ofta gränsvärdet 35 kW/m2 infallande strålning som mått på huruvida
personer omkommer inomhus eller ej. Gränsvärdet är härlett från den strålningsnivå som uppfyller
kriteriet Q2 * t > 2.5 - 4.5 104 kW 2 m-4 s då t = 20 sekunder vilket är då trä, plast och textiler förväntas
självantända [7]. Om den infallande strålningen är lägre antas samtliga personer inomhus vara
skyddade under olycksförloppet. Överskrids strålningsnivåerna antas samtliga personer inomhus
omkomma. Gräns för dödsfall i genomförda konsekvensberäkningar är satt till 15 kW/m2 vilket är
mindre än hälften av det internationella gränsvärdet. Det finns även anledning att tro att gondolens
väggar och golv skyddar passagerarna mot infallande strålning till stor utsträckning. Hur omfattande
skyddet kan antas vara bedöms däremot starkt vara knutet till hur gondolerna är utformade.
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Sammanfattningsvis är gränsvärdet för dödsfall vid strålningspåverkan i grundberäkningarna satt till
mindre än hälften av internationella standarder. Det finns dessutom anledning att misstänka ytterligare
skyddseffekter för passagerare mot strålningspåverkan som behöver vägas in i bedömningen. Detta
kan dock göras först när den tekniska utformningen av gondolerna är beslutad.

4.5.2

Skyddseffekter avseende gaspåverkan

För olyckor som leder till utsläpp av giftig gas kommer linbanans passagerare att påverkas av den gas
som läcker in i gondolerna eller ventileras in genom linbanans ventilationssystem. Precis som för
skyddseffekter vid strålningspåverkan kommer riskerna med gas styras av den slutgiltiga tekniska
lösningen (i detta fall luftombytet via ventilationen). I brist på underlag antas skyddseffekten motsvara
den som uppstår för personer som befinner sig inomhus givet olyckstypen. Enligt FOA [8] kommer
skyddsgraden inomhus att starkt variera beroende på vilket ämne som är aktuellt, se Tabell 17.
Tabell 17. Utdrag ur FOA [8].

Om gondolerna antas ha normal ventilation (1,0 luftbyten per timme enligt Tabell 17) och vara
stillastående i skulle skyddsgraden enligt tabellen vid ett klorutsläpp som minst bli 50 % (en faktor 2
enligt FOA). Aktuell utformning av linbanan innebär dock att gondolerna som lägst kommer att befinna
sig 65 meter ovan Hamnbanan, och endast befinna sig inom giftmolnet en kort tid. Höjdnivån innebär
också att spridningen till gondolerna av tunga gaser begränsas (exempelvis klor och svaveldioxid). Ett
skyddsvärde på 50 % bedöms därför vara konservativt men behöver kontrolleras mot gondolernas
slutgiltiga ventilationslösning.
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4.6

SAMMANSTÄLLNING AV OLYCKSFREKVENSER

Beräknade olycksfrekvenser för påverkan mot passagerare och gondol redovisas i Tabell 18, Tabell 19
och Tabell 20. Frekvenser för brand i fordon eller byggnad redovisas inte eftersom dessa är under
pågående utredning.
Tabell 18. Beräknade olycksfrekvenser för påverkan på lina och gondol etapp Järntorget – Lindholmen.

Järntorget – Lindhomen

Lina

Brand i fordon

Pågående utredning

Brand i byggnad

Pågående utredning

Göta Älv (Pölbrand)

2,77E-09

Gondol

Tabell 19. Beräknade olycksfrekvenser för påverkan på lina och gondol etapp Lindholmen – Västra ramberget.

Lindhomen – Västra ramberget

Lina

Brand i byggnad

Pågående utredning

Gondol

Hamnbanan
Explosiva ämnen, 25 ton

7,80E-10

7,80E-10

BLEVE

4,44E-09

8,88E-10

Jetflamma, stort hål

1,99E-08

3,98E-09

Stort hål giftig gas, svag vind 2 m/s

0

2,36E-08

Stort hål giftig gas, stark vind 8 m/s

0

9,42E-09

Explosion oxiderande ämnen, 25 ton

4,95E-09

4,95E-09

Tabell 20. Beräknade olycksfrekvenser för påverkan på lina och gondol etapp Västra ramberget – Wieselgrensplatsen.

Västra ramberget – Wieselgrensplatsen

Lina

Brand i fordon

Pågående utredning
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RISKVÄRDERING

I Sverige finns inget nationellt regelverk och således heller ingen explicit kravbild för hur linbanor i
stadsmiljö ska hanteras ur riskhänseende. I Sverige finns heller inga nationellt fastslagna kriterier för
hur risk ska värderas. I samband med samhällsplanering vid t.ex. detaljplaneärenden och ansökan om
miljötillstånd för industri, är det dock praxis att använda DNV:s kriterier [9] för att värdera, och i
förlängningen bedöma, individ- och samhällsrisk. Inom Göteborgs stad används även de
bedömningskriterier som presenterades i den fördjupade översiktsplanen (FÖP99) [10]. I brist på
nationellt beslutade kriterier, samt avsaknad av praxis för linbanor, har projektet beslutat att DNV:s
kriterier för samhällsrisk ska användas som bedömningsgrund för linbanesystemet, se Tabell 21 [11].
Gränserna består utav en övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras
och en övre gräns för område där risker kan anses små. Området mellan de två gränserna värderas
som acceptabla om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker i denna kategori ska behandlas med
ALARP-principen (As Low As Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen (alltså nära
gränsen där risker under vissa förutsättningar kan tolereras) accepteras endast om nyttan med
verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I den
nedre delen av området ska möjliga åtgärder till riskreduktion beaktas [12].
Med samhällsrisk menas hur stor konsekvensen kan bli med avseende på antalet personer som
påverkas vid olika scenarier, där hänsyn tas till antalet drabbade inom området till olyckshändelsen.
Hänsyn tas även till eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i vissa områden kan vara
hög under en begränsad tid på dygnet eller året och låg under andra tider. För linbanesystemet är
motsvarigheten till samhällsriskmåttet den risknivå som samtliga resenärer vid ett givet tillfälle utsätts
för, alltså risken för att linorna går av i händelse av olycka.
Tabell 21. Bedömningskriterier för linbanesystemet. [11]

Samhällsrisk

N=1

N=10

N=100

Övre gräns för område där risker under vissa
förutsättningar kan tolereras

1,00E-4

1,00E-5

1,00E-6

Övre gräns för område där risker kan anses små

1,00E-6

1,00E-7

1,00E-8

Problem uppstår dock kring hur skadeutfallet bör beräknas. Detta eftersom att utrymning av
passagerare i många fall bedöms hinnas med innan linorna brister. I händelse av större olyckor eller
längre olycksförlopp kommer även området under och runt omkring linbanan hinna utrymmas, vilket
minskar skadeutfall i linbanans närhet. De enda olycksförlopp där utrymning troligtvis inte hinns med är
i händelse av momentana olycksförlopp så som explosion på Hamnbanan (olycksförlopp med klass 1
eller klass 5). I dessa fall bedöms samtliga personer som vistas i linbanesystemets sträckning
Lindholmen – Västra ramberget.
Det pågår fortfarande ett fördjupat utredningsarbete avseende fordonsbränder och byggnadsbränder.
Innan dessa utredningar är färdigställda kan riskexponeringen från riskkällorna inte beräknas. Göta älv
bedöms i sin tur inte kunna påverka linbanan på grund av att exponeringstiden vid passage är så pass
kort (11 sekunder vid 5 knop), relativt den exponeringstid som krävs för att linan ska gå av (konstant
exponering i 60 min). Detta innebär att samhällsrisknivåer endast kan beräknas för riskpåverkan från
Hamnbanan för sträckningen Västra ramberget – Wieselgrensplatsen. När de fördjupade
utredningarna har sammanställts behöver således denna rapport uppdateras. Beräknade risknivåerna
för påverkan från Hamnbanan bygger på följande antaganden:
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Linbanans kablar är sektionerade på tre separata linjer. Stabiliteten och funktionen för
respektive linjedragning är separerad från de övriga linjerna. Med detta menas att i händelse
av att linorna för en linje går av fortplantar sig inte haveriet till de övriga sektionerna.
Givet att linbanan kör på maxkapacitet skattas antalet personer som befinner sig i systemets
sträckning Lindhomen – Västra ramberget till ca 175 personer. Maxkapacitet antas ske 30 %
av tiden (då folk ska till och från jobb).
Övrig tid innebär att linbanan nyttjas till 40 % av sin maxkapacitet (70 personer).
Vid olyckor som innebär större explosioner på Hamnbanan (klass 1 och klass 5) antas
samtliga personer omkomma som vid den givna tidpunkten vistas i sträckningen Lindholmen –
Västra ramberget.

Resultatet av riskpåverkan från Hamnbanan redovisas i Figur 13 tillsammans med beslutade
bedömningskriterier från DNV och jämförelsekriterier från FÖP99. Figuren redovisar inte
riskexponering från fordonsbränder eller byggnadsbränder, dessa behöver inkluderas då de fördjupade
utredningarna är färdigställda. Enligt bedömningskriterierna ligger samhällsrisknivåerna på gränsen
mellan acceptabla nivåer och lägre delen av ALARP.

Figur 13. Beräknad risknivå för linbanesystemets sträckning Lindholmen – Västra ramberget.
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Då det pågår ett fördjupat utredningsarbete avseende risker förknippade med fordonsbränder och
bränder i byggnader kan riskexponeringen från dessa riskkällor inte beräknas. Efter att dessa arbeten
har färdigställts behöver den övergripande riskbedömningen uppdateras.
Risknivåerna förknippade med transport av farligt gods på Hamnbanan bedöms ligga på gränsen
mellan acceptabla nivåer och lägre delen av ALARP enligt valda acceptanskriterier.
Val och omfattning av riskreducerande åtgärder behöver utgå från de pågående fördjupade utredningar
som sker i dialog med räddningstjänst och RISE. För att bli verksamma måste de riskreducerande
åtgärderna både beaktas i projektets planskede och under projektering av stationsbyggnaderna.

Göteborg 2017-10-23
WSP Sverige AB
Erik Svedberg
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BILAGA A. FREKVENSBERÄKNINGAR
För att kunna kvantifiera risknivån i området behövs ett mått på frekvensen för de skadescenarier som
identifierats och bedömts kunna inträffa på den planerade järnvägssträckningen i höjd med studerat
område. Denna frekvens beräknas enligt Trafikverkets (tidigare Banverkets) Modell för skattning av
sannolikheten för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen [13]. Därefter används
händelseträdsmetodik för att bedöma frekvenserna för de scenarier som kan få konsekvensen att minst
en person skadas allvarligt eller omkommer. Det bör påpekas att det är frekvensen för järnvägsolycka
(antal olyckor per år) och inte sannolikheten som skattas med denna modell.

A.1.

SANNOLIKHET FÖR URSPÅRNING

De indata som krävs för att kunna skatta frekvensen för järnvägsolycka är:


Den studerade sträckans längd (km) som bestäms av den sträcka på vilken en olycka kan
påverka planområdet. Studerad sträcka för grundfrekvens är i detta fall 1 km.



Totalt antal tåg som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som skattningen
avser (tåg/år) är cirka 55 000.



Totalt antal vagnar som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som skattningen
avser (vagnar/år), vilket är cirka 1 096 000.



Antal vagnaxlar per vagn, vilket antagits till 3 st.



Antal växlar på den studerade sträckan uppgår till 0 st.



Antal plankorsningar på den studerade sträckan uppgår till 0 st.

A.1.1

Urspårning

Frekvenser för beräkning av sannolikhet för urspårning av tåg redovisas i Tabell 22 [13]:
Tabell 22. Ingående parametrar vid beräkning av sannolikhet för urspårning.

Identifierade olyckstyper för urspårning

Frekvens (per år)

Enhet

Rälsbrott

5,0010-11

vagnaxelkm

Solkurvor

1,0010-5

spårkm

Spårlägesfel

4,0010-10

vagnaxelkm

Växel sliten, trasig

5,0010-9

antal tågpassager

Växel ur kontroll

7,0010-8

antal tågpassager

Persontåg

9,0010-10

vagnaxelkm

Godståg

3,1010-9

vagnaxelkm

Lastförskjutning

4,0010-10

vagnaxelkm (godståg, annat)

Annan orsak

5,7010-8

tågkm

Okänd orsak

1,4010-7

tågkm

Vagnfel
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A.1.2

Sammanstötningar

I denna grupp innefattas sammanstötningar mellan rälsburna fordon, som t.ex. sammanstötning mellan
två tåg, mellan tåg och arbetsfordon etc. Sannolikheten för en sammanstötning med tåg på en linje
antas vara så låg att den inte är signifikant [13] och kommer därför inte att beaktas i de fortsatta
beräkningarna.

A.1.3

Plankorsningsolyckor

I höjd med planområdet finns inga plankorsningar.

A.1.4

Växling och rangering

I höjd med planområdet sker inget växlingsarbete eller rangering.

A.1.5

Resultat

Frekvensen för en olycka med godståg beräknas med formeln:
Urspårningsfrekvens ( per år ) 

A.2.

Godståg ( st)
 Frekvens, godstågsolycka ( per år )
Totalt antal tåg ( st)

JÄRNVÄGSOLYCKA MED TRANSPORT AV FARLIGT
GODS

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt
gods omfattas av regelsamlingar [14] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på
järnväg delas in i nio olika klasser enligt RID-S-systemet där kategorisering baseras på den
dominerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. Detta innebär inte att
ett ämne inte kan ge upphov till typkonsekvenser motsvarande de för en annan klass. T.ex.
transporteras vätefluorid under klass 8 eftersom dess primära risk utgörs av frätskador. Ämnet är dock
mycket giftigt och kan ge upphov till dödliga konsekvenser över relativt stora avstånd. I Tabell 23
nedan redovisas klassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan
uppstå vid olycka.
Tabell 23. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning.

RID-S

Kategori

Beskrivning

Konsekvenser

Klass
1

Explosiva
ämnen och
föremål

Sprängämnen,
tändmedel, ammunition,
etc. Maximal tillåten
mängd explosiva ämnen
på väg är 16 ton [14].

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och
splitter. Stor mängd massexplosiva ämnen ger
skadeområde med 200 m radie (orsakat av
tryckvåg). Personer kan omkomma båda
inomhus och utomhus. Övriga explosiva ämnen
och mindre mängder massexplosiva ämnen ger
enbart lokala konsekvensområden. Splitter och
annat kan vid stora explosioner orsaka skador
på uppemot 700 m [15].
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RID-S

Kategori

Beskrivning

Konsekvenser

Klass
2

Gaser

Inerta gaser (kväve,
argon etc.) oxiderande
gaser (syre, ozon, etc.),
brandfarliga gaser
(acetylen, gasol etc.)
och giftiga gaser (klor,
svaveldioxid etc.).

Förgiftning, brännskador och i vissa fall
tryckpåverkan till följd av giftigt gasmoln,
jetflamma, gasmolnsexplosion eller BLEVE.
Konsekvensområden över 100-tals m.
Omkomna både inomhus och utomhus.

Klass
3

Brandfarliga
vätskor

Bensin och diesel
(majoriteten av klass 3)
transporteras i tankar
som rymmer maximalt
50 ton.

Brännskador och rökskador till följd av
pölbrand, värmestrålning eller giftig rök.
Konsekvensområden för brännskador utbreder
sig vanligtvis inte mer än omkring 30 m från en
pöl. Rök kan spridas över betydligt större
område. Bildandet av vätskepöl beror på
vägutformning, underlagsmaterial och diken etc.

Klass
4

Brandfarliga
fasta ämnen

Kiseljärn (metallpulver),
karbid och vit fosfor.

Brand, strålning och giftig rök. Konsekvenserna
vanligtvis begränsade till närområdet kring
olyckan.

Klass
5

Oxiderande
ämnen,
organiska
peroxider

Natriumklorat,
väteperoxider och
kaliumklorat.

Tryckpåverkan och brännskador.
Självantändning, explosionsartat brandförlopp
om väteperoxidlösningar med koncentrationer >
60 % eller organiska peroxider som kommer i
kontakt med brännbart organiskt material.
Konsekvensområden för tryckvågor uppemot
120 m.

Klass
6

Giftiga
ämnen,
smittförande
ämnen

Arsenik-, bly- och
kvicksilversalter,
bekämpningsmedel, etc.

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis
begränsade till kontakt med själva
olycksfordonet eller dess omedelbara närhet.

Klass
7

Radioaktiva
ämnen

Medicinska preparat.
Vanligtvis små
mängder.

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter,
mm. Konsekvenserna begränsas till
närområdet.

Klass
8

Frätande
ämnen

Saltsyra, svavelsyra,
salpetersyra, natriumoch kaliumhydroxid (lut).
Transporteras vanligtvis
som bulkvara.

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga
konsekvenser begränsade till närområdet [16].
Personskador kan uppkomma på längre
avstånd.

Klass
9

Övriga
farliga
ämnen och
föremål

Gödningsämnen,
asbest, magnetiska
material etc.

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis
begränsade till kontakt med själva
olycksfordonet eller dess omedelbara närhet.

Alla farligt gods-klasser bedöms inte vara relevanta vid uppskattning av risknivån för linbanan. De
RID-S-klasser som beaktas mer detaljerat i riskuppskattningen är explosiva ämnen (klass 1), gaser
(klass 2), brandfarliga vätskor (klass 3) samt oxiderande ämnen och organiska peroxider (klass 5).
Frekvensen för en olycka med godståg är enligt avsnitt A.1.5 beräknad till 2,38*10 -2 per år. I
genomsnitt omfattar en urspårning 3,5 vagnar [17]. Farligt gods-vagnar antas utgöra 5 % av det totala
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antalet godsvagnar. Sannolikheten att en eller flera av de inblandade godsvagnarna i en urspårning
innehåller farligt gods är då:
1-(1-X)3,5
Frekvensen för att en farligt gods-vagn spårar ur på den aktuella sträckan beräknas bli cirka 3,91*10 -3
per år.
I händelseträdet, se Figur 14, redovisas frekvensen för olycka med transport av aktuella farligt godsklasser inblandade utifrån uppskattad andel av respektive klass.
Explosiva ämnen
Gaser

Brandfarliga vätskor

0,64%

2,5E-05

12,03%

4,7E-04

66,9%

2,6E-03

9,0%

3,5E-04

11,4%

4,5E-04

Järnvägsolycka med farligt godstransport

3,9E-03

Oxiderande ämnen

Övriga klasser

Figur 14. Händelseträd med sannolikhet för olycka med farligt gods.

A.3.

OLYCKSSCENARIER – HÄNDELSETRÄDSMETODIK

I denna del av bilagan redovisas frekvensberäkningar som genomförts med hjälp av
händelseträdsmetodik.

A.3.1

RID-S-klass 1 – Explosiva ämnen

Inom EU är den maximalt tillåtna mängden som får transporteras på väg 16 ton, och små mängder
begränsas till 50-100 kg. Dock tillåts större mängder på järnväg, varför 25 ton antagits som maximal
transportmängd.
Transport av RID-S klass 1 på järnväg är väldigt sparsam. Åren 2006-2010 transporterades en så liten
mängd klass 1 att siffran som anges avrundats ner till 0 (tusen ton/år). Summan under tidsperioden för
klass 1 utgör endast 0,015 % av den totala mängden farligt gods [18]. Denna siffra gäller för Sverige i
helhet, och en nedbrytning till transporter på en specifik sträcka går inte göra på något enkelt sätt. Det
finns flera olika transportörer och de flesta hänvisar till sekretess, dels företagsmässigt och dels
säkerhetsmässigt. Enligt samtal med ett av de största transportbolagen på järnväg hade det endast tre
transporter med klass 1 under hela 2011 i Sverige. Ingen uppgift om total mängd explosiver finns att
tillgå eftersom även emballage och annat räknas in i transportvikten. Uppskattningsvis var ingen av de
tre transporterna på mer än 500 kg explosivt ämne [19].
En grov uppskattning är att laster på 25 ton utgör cirka 2 % av antalet transporter med RID-S klass 1,
och övriga 98 % antas förenklat utgöra mindre laster om 100-150 kg.
En explosion antas kunna inträffa dels om olyckan leder till brand i vagn, dels om de mekaniska
påkänningarna på vagnen blir tillräckligt stora, d.v.s. om lasten utsätts för stöt. Eftersom det finns
detaljerade regler för hur explosiva ämnen ska förpackas och hanteras vid transport görs bedömningen
att det är liten sannolikhet för att olycka vid transport av explosiva ämnen leder till omfattande skador
på det transporterade godset på grund av påkänningar.
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Sannolikheten för att en vagn inblandad i en olycka ska börja brinna uppskattas till 0,2 %, vilket är
hälften av motsvarande sannolikhet för vägolycka [20] [21]. Därefter antas ett konservativt värde på
sannolikheten för att branden sprider sig till det explosiva ämnet till 50 % [22].
Med stöt avses sådan stöt som har den intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det
krävs kollisionshastigheter som uppgår till flera hundra m/s [23]. Till skillnad från i fallet med brand så
saknas kunskap om hur stort krockvåld som behövs för att initiera detonation i det fraktade godset.
Som ett jämförelsevärde att förhålla sig till anger HMSO [4] att sannolikheten för en stötinitierad
detonation vid en kollision är mindre än 0,2 %. I Figur 15 redovisas möjliga scenarier.
Brandspridning till explosivt ämne
Antändning
Fordon antänder

Ja = explosion

50,0%

7,98E-11

Nej

50,0%
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Nej

50,0%

3,91E-09

0,2%
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3,90E-06

0,2%

98,0%

Starka påkänningar på last
Ja = explosion
Fordon antänder ej

99,8%

Nej

Figur 15 Händelseträd med sannolikhet för olycka med explosiva ämnen.

A.3.2

RID-S-klass 2 – Gaser

Baserat på transportflödena som uppmätts 2006 [24], antas 87 % av transporterna inom RID-S-klass 2
utgöras av brandfarliga gaser. 13 % antas vara giftiga gaser.
Sannolikheten för att en olycka leder till läckage av farligt gods antas variera beroende på om det rör
sig om en tunn- eller tjockväggig vagn. Gaser transporteras vanligtvis tryckkondenserade i
tjockväggiga tryckkärl och tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för stort respektive litet läckage
(punktering) som följd av en olycka är för tjockväggiga vagnar 1 % i båda fallen [13]. Sannolikheten
för inget läckage är följaktligen 98 %.
För brännbara gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet antänts.
Tre scenarier kan antas uppstå beroende av typ av antändning. Om den trycksatta gasen antänds
omedelbart vid läckage uppstår en jetflamma. Om gasen inte antänds direkt kan det uppstå ett
brännbart gasmoln som sprids med vinden och kan antändas senare. Det tredje scenariot, BLEVE
(Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion), är mycket ovanligt och kan endast inträffa om vagnen
saknar säkerhetsventil och tanken utsätts för en omfattande brand. En BLEVE kan då uppkomma om
tanken utsatts för kraftig brandpåverkan under en längre tid.
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För ett litet utsläpp brännbar gas (punktering av vagn) ansätts följande sannolikheter [25] för:


omedelbar antändning (jetflamma): 10 %



fördröjd antändning (brinnande gasmoln): 0



ingen antändning: 90 %

För ett stort utsläpp (stort hål) är motsvarande siffror 20 %, 50 % och 30 % [25]. En BLEVE antas
enbart kunna uppstå i intilliggande tank om eventuell jetflamma är riktad direkt mot tanken under en
lång tid. Vid fördröjd antändning av den brännbara gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och
därför inte påverka intilliggande tankar vid antändning. Sannolikheten för att en BLEVE ska uppstå till
följd av jetflamma är mycket liten. Konservativt ansätts 1 %.
För olycka med giftiga gaser påverkar vindstyrkan utsläppets konsekvenser på omgivningen.
Vindstyrkan antas vara antingen hög (8 m/s) eller låg (3 m/s) med lika stor sannolikhet. I Figur 16
redovisas olika scenarier för en olycka med gas.
Jetflamma direkt riktad
mot oskadad tank
Antändning
omedelbar = jetflamma

Ja - BLEVE

Nej
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Figur 16 Händelseträd för farligt gods-olycka med gas i lasten.
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A.3.3

RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och
antänds. Brandfarliga vätskor antas oftast transporteras i tunnväggiga tankar, och sannolikheten för ett
litet läckage (punktering) respektive stort läckage vid urspårning är 25 % och 5 % [13]. I 70 % av
fallen förekommer inget läckage.
Sannolikheten för att ett litet respektive stort läckage av brandfarliga vätskor på järnväg ska antändas
antas vara 10 % respektive 30 % [13]. I Figur 17 redovisas olika scenarier för en olycka med
brandfarlig vätska. Scenariot stor pölbrand bedöms som mycket konservativt om underlaget vid
järnvägsbanken består av makadam som är ett lättgenomsläppligt material, vilket försvårar bildandet av
pölar vid utsläpp.
Antändning
Läckage
Punktering

Ja

10%

4,1E-07

Nej

90%

3,7E-06

Ja

30%

2,5E-07

Nej
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5,7E-07

25%

Olycka med brandfarlig vätska

1,6E-05
Stort hål

Ej läckage

5%

70%

1,1E-05

Figur 17 Händelseträd för farligt gods-olycka med brandfarlig vätska i lasten.

A.3.4

RID-S-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider

Oxiderande ämnen brukar vanligtvis inte leda till personskador, förutom om de kommer i kontakt med
brännbart, organiskt material (t.ex. bensin, motorolja etc.). Blandningen kan då leda till självantändning
och kraftiga explosionsförlopp. Det är dock inte samtliga oxiderande ämnen som kan självantända.
Vattenlösningar av väteperoxider med över 60 % väteperoxid bedöms kunna leda till kraftiga brandoch explosionsförlopp och detsamma gäller för organiska peroxider. Vattenlösningar av väteperoxider
med mindre än 60 % väteperoxid bedöms däremot inte kunna leda till explosion.
Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera
brand eller understödja brand i andra ämnen, t.ex. brand i vegetation kring banvallen. Explosion kan
inträffa i vissa fall.
Vissa organiska peroxider är så känsliga att de endast får transporteras under temperaturkontrollerade
förhållanden. Dessa ämnen får ej transporteras på järnväg enligt RID.
Transportstatistik [18] anger att 93 % av transporterna i RID-S-klass 5 utgörs av oxiderande ämnen,
och 7 % av organiska peroxider. En huvuddel av de oxiderande ämnen som transporteras i Sverige
bedöms kunna självantända explosionsartat vid kontakt med organiskt material. Utifrån detta antas 90
% av transporterna med klass 5 kunna leda till explosionsartade förlopp.
Oxiderande ämnen antas bli transporterade i tunnväggiga vagnar och sannolikheten för läckage är då
30 % (se ovan i avsnitt A.3.3 avseende litet respektive stort läckage). Sannolikheten för att det utläckta
ämnet ska komma i kontakt med väl blandat och organiskt material har i aktuellt fall antagits till 1 %
[22]. Givet att blandning skett antas en antändning uppstå med sannolikheten 10 %. 10 % av fallen då
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blandningen antänt antas gå till detonation, medan resterande 90 % antas utvecklas till en kraftig brand.
I Figur 18 redovisas olika scenarier för en olycka med oxiderande ämnen.
Förbränning
Kontakt och väl blandat
med organiskt material
Ja

20%
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Vattenlösningar > 60 %
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90%
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3,1E-05

Nej

3,1E-06

10%

Figur 18 Händelseträd för farligt gods-olycka med oxiderande ämnen i lasten.

A.4.

ANPASSNING AV SANNOLIKHETEN ATT PÅVERKAS
UTIFRÅN KONSEKVENSAVSTÅNDETS LÄNGD

För riskberäkningarna görs en frekvensreducering med avseende på att vissa scenarier har
konsekvensavstånd som inte sträcker sig över hela den studerade sträckan. Linor eller gondoler
kommer således endast drabbas av olyckans konsekvenser om den inträffar på en viss sträcka i
närheten. Längden på denna sträcka antas vara det uppskattade konsekvensavståndet multiplicerat med
en faktor 2 + linbanans utredningskorridor på 40 meter. Detta värde dividerat med den totala studerade
sträckan ger därmed en frekvensreduktionsfaktor för respektive scenario.
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BILAGA B. KONSEKVENSUPPSKATTNINGAR
Alla konsekvensavstånd för olyckor med farligt gods har beräknats utifrån att olyckan inträffar på
spåret under linbanans linor, från vilket alla konsekvensavstånd sedan uppskattas.

B.1.

UPPSKATTADE KONSEKVENSER FÖR OLYCKOR MED
FARLIGT GODS

Eftersom egenskaperna hos ämnena i de olika farligt gods-klasserna skiljer sig mycket från varandra
har olika metoder använts för att uppskatta konsekvenserna. Litteraturstudier, simuleringsprogram och
handberäkningar är exempel på olika metoder som har använts.

B.1.1

RID-S-klass 1 – Explosiva ämnen

Detonationer och de konsekvenser som dessa orsakar är komplexa och kräver beaktande av många
faktorer. Konsekvenserna för människor beror bland annat på mängden explosiv vara, omgivningens
utformning (tillgång till skydd i form av bebyggelse eller liknande) samt hur personer befinner sig i
förhållande till explosionen.
Den påverkan som kan uppkomma på människor till följd av tryckvågor kan delas in i direkta och
indirekta skador. Vanliga direkta skador är spräckt trumhinna eller lungskador. De indirekta skadorna
kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiära), eller då föremål som splitter
kastas mot människor (sekundära) [26].
Sannolikheten för en individ att träffas av splitter är låg, och antalet omkomna till följd av
splitterverkan bedöms därför bli litet. Sammantaget bedöms riskbidraget från splitterverkan vara
försumbart. Vad gäller trycknivåer och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för
lungskador vid omkring 70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa [27]. Detta
värde kan dock vara missvisande då det gäller direkt tryckpåverkan, mot vilken den mänskliga kroppen
är relativt tålig. Tertiära skador bedöms leda till dödsfall vid betydligt lägre tryck än 180 kPa. Dödliga
förhållanden för personer utomhus antas i denna riskbedömning uppstå redan vid 70 kPa (gräns för
lungskador) då även sekundära effekter inkluderas. Enligt Göteborgs fördjupade översiktsplan för
sektorn transporter av farligt gods blir konsekvensavståndet då cirka 120 meter för en 25 ton laddning.
För en 150 kg laddning blir motsvarande avstånd omkring 30 meter [22].
Byggnader har normalt en relativt låg trycktålighet och skadas svårt eller rasar vid tryck på 15-40 kPa
(40 kPa för moderna byggnader). I FÖP Göteborg [22] anges att väggar kan förväntas raseras i
moderna byggnader på upp till 250 meters avstånd från en 25 tons explosion. Vid en 150 kg explosion
uppkommer 40 kPa på omkring 25 meters avstånd. Data saknas för vilken tryckpåverkan som
gondoler, lina och torn tål avseende explosioner. I de fortsatta beräkningarna antas samtliga
komponenter kollapsa vid samma tryckpåverkan som för byggnader (40 kPa).

B.1.2

RID-S-klass 2 – Gaser

Gaser indelas i brännbara, inerta och giftiga. Det är endast de brännbara (RID-S-klass 2.1) och giftiga
gaserna (RID-S-klass 2.3) som antas kunna innebära dödliga konsekvenser för omgivningen vid
olycka.
Brännbar gas, RID-S-klass 2.1
Brandfarliga gaser kan transporteras på Hamnbanan. RID-S riskgrupp 2.1 omfattas av brandfarliga
gaser, exempelvis väte, propan, butan och acetylen. Här utgör brand den huvudsakliga faran, och
gaserna är vanligtvis inte giftiga (vissa giftiga gaser, som exempelvis ammoniak, är vid höga
koncentrationer även brandfarliga). De bör beaktas i huvudsak med avseende på de giftiga
egenskaperna, vilka ger upphov till längre konsekvensavstånd än de brandfarliga egenskaperna. I
aktuell rapport studeras ej säkerhetsavstånd avseende förgiftning, utan endast avseende brand.
Brandfarliga gaser är ofta luktfria [28].
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För brandfarliga gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet
antänts. Tre scenarier kan antas uppstå beroende av typen av antändning. Om den, under tryck,
läckande gasen antänds omedelbart uppstår en jetflamma. Om gasen inte antänds direkt kan det uppstå
ett brännbart gasmoln som sprids med hjälp av vinden och kan antändas senare. Ett fritt gasmoln som
antänds ger som regel upphov till en gasmolnsbrand utan signifikant övertryck [29]. Brännskador har
ofta visat sig vara den helt dominerande skadan vid fria gasmolnsexplosioner [8]. Även beräkningar i
ALOHA [30] visar att tryckuppbyggnad inte sker om inte en omgivning som är svår att gå igenom
ansätts (t.ex. mycket rörledningar, tät skog och liknande), vilket stöder resonemanget att konsekvenser
till följd av en gasmolnsexplosion framförallt består av skador på grund av strålningspåverkan. Därmed
kommer skador till följd av tryckpåverkan ej studeras vidare. Det tredje scenariot är en så kallad
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).
Gaser indelas i brännbara, inerta och giftiga. Det är endast de brännbara och giftiga gaserna som antas
kunna innebära dödliga konsekvenser för omgivningen vid olycka. Giftiga gaser behandlas dock ej
vidare i denna rapport.

B.1.3

Gasmolnsbrand, jetflamma och BLEVE

Konservativt antas att det är tryckkondenserad gasol i samtliga vagnar, eftersom gasol har en låg
brännbarhetsgräns, vilket antas medföra att antändning kommer att kunna inträffa på ett längre avstånd
från olycksplatsen. Mängden gas i en järnvägsvagn antas till cirka 40 ton [31].
Utsläppsstorlekarna (för jetflamma och gasmoln) antas till: punktering (hålstorlek 20 mm) och stort hål
(hålstorlek 100 mm) [28]. För respektive utsläppsstorlek beräknas, med simuleringsprogrammet Gasol
[32], dels eventuell jetflammas längd vid omedelbar antändning, dels det brännbara gasmolnets volym
samt området som påverkas vid en BLEVE. För jetflamma och brinnande gasmoln varierar
skadeområdet med läckagestorlek, direkt alternativt fördröjd 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. De värsta konsekvenserna bedöms uppstå om utsläppet sker nära
vätskeytan och därför antas det konservativt att detta är fallet.
Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt, antas vara där värmestrålningsnivån
överstiger 15 kW/m2, vilket är en strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering
(cirka 2-3 sekunder) samt den strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda
åtgärder vidtas i form av brandklassad fasad. Det är den strålningsnivå som gondolerna antas kunna
klara.
Linorna klarar 18 kW/m2 under en timme, samt 14 kW/m2 under 1,5 h, och vid driftstopp bör
strålningen mot gondolerna ej överstiga 2 kW/m2. Då dessa kriterium förutsätter att gondolerna/linorna
utsätts för en strålning under en längre tid är dessa inte dimensionerande vid aktuellt scenario. Detta då
en gasmolnsbrand, jetflamma och BLEVE ej förväntas pågå under ett sådant långt förlopp. Därmed
nyttjas endast att strålningen ej ska överstiga 15 kW/m2 som kriterium i aktuellt scenario.
De indata som använts i Gasol för att simulera konsekvensområden för jetflamma och gasmoln
presenteras nedan:


Lagringstemperatur: 15°C



Lagringstryck: 7 bar övertryck



Utströmmingskoefficient (Cd): 0,83 (Rektangulärt hål med kanterna fläkta utåt)



Tankdiameter: 2,5 m (jvg)



Tanklängd: 19 m (jvg)15



Tankfyllnadsgrad: 80 %
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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 (tätortsförhållanden)

I Tabell 24 visas de avstånd inom vilka personer antas omkomma för respektive scenario vid olika
typer av utsläpp. För jetflamma och brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt
olycksplatsen utan mer plymformat. För brinnande gasmoln antas det att gasmolnet antänds då det
fortfarande befinner sig vid tanken och inte har hunnit spädas ut ytterligare. Det brännbara molnets
volym bedöms där vara som störst. Det skadedrabbade området, med avseende på brinnande gasmoln,
uppskattas vara molnets storlek plus avståndet där tredje gradens brännskada kan uppnås från
gasmolnsfronten.
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Tabell 24. Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma/gondolerna påverkas, för olika
scenarier med brännbara gaser.
Scenario

Läckagestorlek

Antändning

BLEVE

Konsekvensavstånd (m)
Cirkulärt 200 m radie

Hål i tank nära
vätskeyta

Punktering
(2,4 kg/s)

Jetflamma
Gasmoln

18 (vertikalt)
18 (cirkulärt)

Stort hål
(60 kg/s)

Jetflamma
Gasmoln

91 (vertikalt)
21 (cirkulärt)

Giftig gas, RID-S-klass 2.3
Den icke brännbara men giftiga gasen antas vara klor som är en av de giftigaste gaserna som
transporteras på järnväg i Sverige. Att använda klor som representativt ämne bedöms vara konservativt,
jämfört med exempelvis ammoniak eller svaveldioxid. Med simuleringsprogrammet Spridning luft [33]
beräknas storleken på det område där koncentrationen klor antas vara dödlig (utomhus). Använt
gränsvärde för dödliga skador (LC501) för klor är 250 ppm.
Mängden i en järnvägsvagn antas till 65 ton [33]. Utsläppsstorlekarna uppskattas till litet läckage
(punktering 0,45 kg/s) och stort läckage (stort hål 112 kg/s) [33].
Gasens spridning beror bland annat på vindstyrka, bebyggelse och tid på dygnet. Spridning luft visar
spridningskurvor och uppskattningar av hur stor andel av befolkningen inom området som förväntas
omkomma. Denna andel avtar med avståndet både i längd med och vinkelrätt mot gasmolnets riktning,
se Tabell 25.
De indata som använts i Spridning luft för att simulera konsekvensområden för utsläpp av giftig gas
presenteras nedan. Vindstyrkan kommer att varieras från 3-8 m/s och simuleringar kommer att göras
med olika stora utsläppsmängder, men i övrigt hålls faktorerna konstanta:


Kemikalie: Klor



Emballage: Järnvägsvagn (65 000 kg)



Bebyggelse: Bebyggt



Lagringstemperatur: 15°C



Omgivningstemperatur: 15°C



Molnighet: vår, dag och klart

Tabell 25 Konsekvensavstånd där personer förväntas omkomma vid farligt godsolycka med giftig gas i lasten.

Scenario

Källstyrka

Punktering

0,45 kg/s

Stort hål

B.1.4
1

Vindstyrka

Konsekvensavstånd

3 m/s

38 m

8 m/s

34 m

3 m/s

755 m

8 m/s

880 m

112 kg/s

RID-S-klass 3 – Brandfarliga vätskor

Värden för människa exponerad via inhalation under 30 minuter.
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En godstank innehåller ca 45 kbm bensin och är ofta indelad i mindre fack. Värsta scenariot är dock att
allt rinner ut. Läckaget kan sedan resultera i en pölbrand. De pölstorlekar som antas kunna bildas vid
läckage av brandfarlig vätska har för olycka på väg/järnväg antagits till 50 m2 (litet), 200 m2
(mellanstort) respektive 300-400 m2 (stort). Oftast medger inte spårområdet större utbredning innan
diken, kantsten, dagvattenbrunnar, gräsytor etc. förhindrar större utbredning. För ett läckage vid
Hamnbanan kan en stor pölbrand anses vara konservativ då järnvägsbanken består av makadam, vilket
försvårar bildandet av pölar. För konservativa beräkningar kommer endast beräkningar för en stor
pölbrand utföras, alltså vilket vertikalt säkerhetsavstånd som krävs från en pölbrand à 400 m 2.
Horisontellt säkerhetsavstånd beräknas ej då det redan finns generella säkerhetsavstånd från farligt
gods-leder och drivmedelsstationer framtagna.
All brandfarlig vätska (bensin, diesel och E85) antas i beräkningarna utgöras av bensin, vilket bedöms
vara konservativt.

B.1.5

Tid

Bensin har en förbränningshastighet på 0,048 kg/m2s. Förutsatt en 400 m2 stor brand, att det är 45 m3
som har läckt ut och att bensin har en densitet om 740 kg/m3 [8], innebär detta att mängden bensin
brinner av med 19,2 kg/s. Det skulle således ta ca 30 min innan bränslet för branden är slut.
För konservativa beräkningar antas dock branden kunna påverka linbanan under en timme.

B.1.6

Beräkning av flammans höjd

I aktuellt scenario ansätts en pölbrand (bensin) med en area om ca 400 m2. Detta medför en
pöldiameter om ca 23 m. Vid en pölbrand med cirkulär pöl kan flammans geometri approximeras med
en cylinder där flammans diameter är lika stor som pölens diameter, varvid flammans höjd kan
beräknas enligt [8]:
𝑏′

0,61

ℎ𝑓 = 𝑑𝑝 ∙ 42 ∙ (
)
𝜌√𝑔 ∙ 𝑑𝑝
där
hf = flamhöjden (m) =beräknad till 24,5 m
dp= pöldiameter (m) =antagen till 22,6 m
𝑏′= förbränningshastigheten per ytenhet (kg/m2s)=0,048 kg/m2s (bensin)
𝜌𝑎 = luftens densitet = 1,29 kg/m3
𝑔=tyngdaccelerationen = 9,81 m/s2
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B.1.7

Utfallande strålning

Det finns flera olika modeller för att beräkna strålning från flamman. Beroende på val av modell kan
stora skillnader i resultat erhållas. För att se skillnader i resultat görs beräkningar för två olika
modeller som presenteras nedan. Den ena tenderar att ge mer konservativa resultat.
B.1.7.1.

BERÄKNING AV STRÅLNING FRÅN FLAMMAN VIA METOD I FOA HANDBOK

Strålningen från flamman beräknas enligt [8]:
𝑃=

0,35 ∙ 𝑏′ ∙ ℎ𝑐
ℎ𝑓
1+4∙𝑑
𝑝

där
hc = energivärde (J/kg). Energivärdet för bensin är ca 44,7 MJ/kg [8]
Branden avger således följande strålning:
0,35 ∙ 0,048 ∙ 44,7 ∙ 106
𝑃=
= 140,5 𝑘 𝑊⁄𝑚 2
24,5
1 + 4 ∙ 22,57
Den avgivna strålningen antas vara konstant. Detta bedöms rimligt då pölbränder brinner med en
relativt konstant effekt.
Ovanstående modell tenderar att vara konservativ och överskatta strålningen något.
B.1.7.2.

BERÄKNING AV STRÅLNING FRÅN FLAMMAN VIA METOD I SFPE

Exempel på en annan modell är en av Mudan [34] som bygger på verkliga försök:
𝑃 = 140 ∙ 𝑒 (−0.12∗𝐷𝑝) + 20 ∗ (1 − 𝑒 (−0.12∗𝐷𝑝) )
där
dp=Brandens diameter= 22,57 m
Branden avger således följande strålning:
𝑃 = 140 ∙ 𝑒 (−0.12∗22,57) + 20 ∗ (1 − 𝑒 (−0.12∗22,57) )=28 kW/m2
Den utfallande strålningen skiljer sig mycket från modellen från FOA. För mycket stora bränder kan
dock kall sot som omsluter flammorna reducera den avgivna strålningen avsevärt [35], vilket tas
hänsyn till i denna modell. För konservativa beräkningar kommer dock beräkningsmetoden enligt FOA
att nyttjas.

B.1.8

Synfaktor/Infallande strålning

Den infallande strålningen som når linbanan (kablar och gondoler) kan beräknas genom:
𝑞𝑟 " = 𝐹 ∙ 𝑃
där

qr = Infallande strålning (kW/m2)
F = Synfaktor
P = Strålning från flamman (kW/m2)

10238904 • Riskanalys - säkerhetsavstånd för linbana | 45

ARBETSMATERIAL

Den avgivna strålningen från branden är 140,5 kW/m2. Enligt avsnitt B.1.5 får inte den infallande
strålningen mot linorna överstiga 18 kW/m2 och mot gondolerna 15 kW/m2 då systemet är i funktion,
samt ej överstiga 2 kW/m2 mot gondolerna då systemet är ur funktion. Utifrån detta får synfaktorn inte
överstiga 0,128 mot stödlinorna och 0,107 respektive 0,0142 mot gondolerna. Då synfaktorn beror på
avståndet mellan brand och mottagande punkt kan därmed ett riskavstånd bestämmas.
Synfaktorn, F, anger hur stor andel av den emitterade strålningen som når den mottagande punkten
eller ytan, se Figur 19. Vid beräkningen av synfaktorn antas att branden är rektangulär så att flammans
diameter är lika stor i toppen som i botten. Detta är ett konservativt antagande då branden i själva
verket normalt smalnar av väsentligt upptill. Beräkningar har gjorts för flammans mitt vilket är ett
konservativt tillvägagångssätt då synfaktorn är som störst där.
I aktuellt fall utgör toppen av flamman den strålande ytan, se Figur 20. Den strålande ytans area
approximeras med en kvadrat med samma area som pölbranden (400 m2), dvs. med sidan 20 m. L1 och
L2 blir då halva sidans längd, dvs. 10 m.

Figur 19. Synfaktor.
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Figur 20. Den strålande ytan approximeras med en kvadrat.

Synfaktorn F1,2 mellan flamman och den mottagande punkten är en geometrisk konstruktion som
beräknas enligt [36]:

F1, 2  FA1, 2  FB1, 2  FC1, 2  FD1, 2
där FA1,2 beräknas enligt följande:

FA1, 2 

cos 1 cos  2
 dA1
2

d
0

A1



där θ1 och θ2 är infallande vinkel, dvs. 0, och FB1,2, FC1,2 och FD1,2 beräknas på samma sätt för dess mått
där A1 = L1 x L2, enligt Figur 19, för beräkning av respektive ytas synfaktor används följande ekvation
[37]:

FA12 

1
2

 X
Y
Y
X

tan 1

tan 1

2
2
2
1 X
1 Y
1 Y 2
 1 X






där

X 

L1
d

Y
och

L2
d enligt Figur 21.
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Figur 21. Synfaktor.

Beräkningar av synfaktorn enligt metod ovan, som tar hänsyn till flammans längd och bredd samt
flammans avstånd till linorna/gondolen, visar att avståndet mellan brand (flammans topp) och linorna
ska vara minst 30 m och avståndet mot gondolerna ska vara minst 33 m respektive 59 m. Då
flamhöjden är 24,5 m innebär detta ett vertikalt riskavstånd på 55 m, 58 m respektive 84 m från
väg/mark.

B.1.9

Vindpåverkan

Då beräkningar endast utförs i vertikalled studeras detta ej vidare.

B.1.10

Brandgasplymens påverkan

Då hänsyn tas till brandgasplymens värmeöverföring via konvektion visar beräkningar att avståndet
från väg till kablar bör ökas till ca 57 m. Då detta utgår från att maximal konvektiv värmeöverföring
sker direkt (dvs. brandgaserna antas uppnå framräknad brandgastemperatur momentant) bedöms dock
den konvektiva värmeöverföringen kunna försummas. Detta då brandgastemperaturen i realiteten
kommer öka med tiden vid en brand. Då även strålningen från branden antas uppnå maximalt värde
momentant är beräkningarna ändå konservativa.

B.1.11

Resultat

Det vertikala avståndet mellan en farligt gods-led/drivmedelsanläggning och linbanans linor/gondoler
redovisas i Tabell 26.
Tabell 26. Beräknade avstånd från pölbrand till gondoler/linor.

Avstånd från flammans topp
(m)

Avstånd från väg/mark (m)

Stödlinor <400°C under 1
timme

30

55

Gondoler <15 kW/m 2

33

58

Gondoler <2 kW/m 2

59

84

B.1.12 RID-S-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider
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Vid olycka med oxiderande ämne antas personer i omgivningen kunna omkomma om det oxiderande
ämnet kommer i kontakt med organiskt material och ger upphov till förbränning. Förbränning antas
leda till explosionsartade förlopp alternativt till kraftiga bränder i vegetation eller liknande i banvallens
närhet.
Vid transport kan en vagn med 25 ton gods av RID-S-klass 5 vid urspårning kollidera med en vagn
innehållande någon form av brännbart ämne som t.ex. bensin. Den blandning som då bildas kan
motsvara 25 ton massexplosiv vara och leda till samma typ av konsekvenser som vid olycka med
massexplosiva varor [22], se vidare avsnitt A.3.1.
Om det utläckande godset inte exploderar utan istället fungerar brandunderstödjande och bidrar till
vegetationsbrand eller liknande antas att konsekvensområdet blir liknande det för stor pölbrand.
Tabell 27 Konsekvensuppskattningar oxiderande ämnen och organiska peroxider.

Scenario

Avstånd till dödliga förhållanden

Explosion 25
ton

250 m
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