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SAMMANFATTNING 
I denna studie undersöks riskerna som farligtgodstransporter innebär inom RädddSamNorr. Syftet 
med studien har varit att med en kvantitativ analys få fram en metodik för riskberäkning. I 
studien har de osäkerheter och bristande information som finns i dagens samhälle belysts. 
 
En generell beskrivning av regionen har gjorts med hänsyn till de farligtgods leder som denna 
innefattar. Definitioner och förtydliganden har gjorts angående begreppet farligtgodstransporter.  
Klasserna av ämnen som utgör farligtgods har behandlats. En granskning av regler och tillämpad 
lagstiftning har gjorts. 
 
Metoden för studiens framställning har varit att identifiera riskobjekten inom regionen med hjälp 
av hot-spotsprincipen. Hot-spots definieras som platser med både höga olycksfrekvenser och 
svåra konsekvenser. En riskinventering har gjorts och de objekt som bedömts vara representativa 
för regionen och mest intressanta ur risksynpunkt har valts. Ur denna har följande objekt tagits 
fram m h a en grovanalys: Kapellskär, Rimbo, Arlanda stad och Rotebro. På dessa objekt har 
framförallt risker förknippade med säkerhet och hälsa studerats. Miljörisker har studerats enskilt 
och undergått en övergripande analys. 
 
Studien visar att klass 3 transporterna inte påverkar samhällsrisken. Däremot skall dessa 
transporter betraktas utifrån deras påverkan på miljön. Dricksvatten kontaminerat med klass 3 
produkter blir odrickbart. Det är tillräckligt med låga koncentrationer för att göra dricksvattnet 
otjänligt. Det finns även en ekonomisk aspekt som bör beaktas i samband med utsläpp av 
petroleum produkter där räddning, sannering och förlorad avkastning dominerar 
kostnadsstrukturen 
 
Konsekvenser av utsläpp av farligt ämne har beräknats med handberäknings- och datormodeller. 
Handberäkningarna av utströmning har utförts enligt FOA-handboken och skadlig koncentration 
enligt CPQRA. Datormodellerna som använts är från programmen Gasol 1.0 och Chemsplus. I 
kombination med frekvenser och sannolikheter har sedan individ- och samhällsrisk utarbetats. 
 
Resultaten visar att överlag överskrids de föreslagna kriterierna för samhälls- och individrisk. 
Detta härrör sig bland annat till de generaliseringar och grova antaganden som gjorts för 
metodikens utformning. Generaliseringarna och antagandena är en konsekvens av bristen på 
information som råder inom detta område idag. I studien framgår det att på objekt med större 
mängd tillgänglig information angående de parametrar som innefattas, kan använd metodik bättre 
tillämpas. Detta medför en ökad insikt i vilka faktorer som har störst inverkan på individ- och 
samhällsrisken och underlättar beslut om riskreducerande åtgärder. 
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SUMMARY 
In this report has the risks concerning the transportation of hazardous goods within RäddSamNorr 
been studied. The main reason has been to develop a method for calculation of the risk through a 
quantitative analyses. Furthermore has uncertainties and lack of information been examined to 
show how these factors in society effects the result. 
 
The report contains a brief overview of the region and the transportation of dangerous goods 
within it, as well as definition and clarification of key phrases and substances. To give a clear 
picture of the complexity of this study, rules and legalisations has been reviewed and explained. 
 
The method used for this study was to use the hot spot principle in order to identify objects with 
higher risk in the region. A hot spot is defined as a place with a place with a high amount of 
accidents as well as a place where accidents with severe consequences can occur as a result from 
a spillage of a toxic substance. An inventory regarding the objects considered representative for 
the region and most interesting out of the risk perspective has been made. Based on this inventory 
has following objects been chosen: Kapellskär, Rimbo, Arlanda stad and Rotebro. On these 
objects has only studies been made related to safety and health. Environmental risks has been 
studied solemnly and with a brief analysis. 
 
The report shows that the transportation of petroleum products does not effect the societal risk 
but contributes on the other hand to the risk of pollution of the environment. Drinking water that 
gets polluted by petroleum products already in low concentrations gets undrinkable. There is also 
an economic aspect to be noticed concerning contamination with this products in the fields of 
costs regarding rescue, cleaning and the income lose.  
 
Calculations of the consequences of a spill has been made both manually and with the assistance 
of computer programs. The manual calculations are based upon the FOA handbook and CPQRA, 
and computer aided calculations upon the programs Gasol 1.0 and Chemsplus. Combination with 
statistical data lead to result in individual an societal risk.  
 
The results in this report lies over recommended criteria for societal as well as for individual risk. 
This is the result of the roughly made probabilities for the initiation of the method. This is a 
consequence of the existing lack of information that exist on the society today. In this study it can 
be read that for objects with more available information about parameters involved in the used 
method, a better picture of the risk can be made. This leads to an increased point of view what 
factors has the biggest impact on the individual and societal risk which will make the risk 
reducing process easier. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Transporter av farligtgods är nödvändiga för samhället samtidigt som de utgör en risk. 
Utvecklingen inom de kemitekniska områdena innebär att mängden ämnen som påverkar 
människa och miljö vid eventuellt utsläpp ökar. Med detta som grund sätts lagar och regler upp i 
samhället för att transporter av farligtgods skall bli så säkra som möjligt. Skulle en olycka trots 
detta hända, skall olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder utförts för att minimera 
konsekvenserna av olyckan.  
 
Mycket har under de senaste åren lagstadgats vad gäller säkrare transporter och tillsyner på dessa. 
Dock ser ingen till den risk i samhället som transporterna för med sig och den svårighet som finns 
med bedömningen av den. Konkurrensen inom branscherna som brukar eller transporterar 
farligtgods är ofta väldigt stor. Detta leder till att information om hur många transporter som görs 
eller vilken mängd gods som transporteras inte finns att tillgå, vilket i sin tur leder till att 
uppskattningar och antaganden måste göras. 
 
Dessa antaganden av indata medför att osäkerheter kommer att fortplanta sig genom alla 
beräkningssteg som till slut kommer att resultera i individ- och samhällsrisk. I samband med 
beslut får ett resultat ett mer kritisk bemötande med ökat antal osäkerheter. 

1.2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med denna studie är att med en kvantitativ analys få fram en metodik för beräkning av risk. 
De risker som avses är transporter av farligtgods på primärlederna E4, E18 och norra stambanan 
samt de större sekundärlederna inom området. I studien kommer det att visas hur avsaknaden av 
information och fakta behandlas. 
 
Målet med analysen är att utifrån den information som finns tillgänglig gällande transport av 
farligtgods, få fram en individrisk och samhällsrisk på valda platser inom regionen, på ett 
rättvisande sätt. Vidare skall metodikens tillämpbarhet och betydelse i riskhanteringsprocessen 
visas. Målet är även att påvisa de osäkerheter och svårigheter som finns när det gäller att beräkna 
risken i samhället. 
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1.3 METOD 
Ett inledande skede av studien har varit att bekanta sig med regionen. Besök på de olika 
räddningstjänsterna i Norra Stockholms län har gjorts i syfte att skapa ett kontaktnät av personer 
insatta farligtgods problematiken. Dessa personer har sedan varit behjälpliga i valet av hot-spots. 
 

Arbetsstruktur

Undersökning av lagstiftning Undersökning av befintlig statistik

Konsekvensberäkningar Riskinventering, Hot-spots

Riskberäkningar Sannolikhetsberäkningar

Slutsatser och diskussion

Intervjuer med olika intrssenter

Platsundersökning

Bekantskap med regionen

 
Figur 1.1 Studiens arbetsstruktur 
 
Kartläggning av regionen och de avsnitt som kom att gälla som potentiella platser för 
riskberäkning har gjorts i samarbete med räddningstjänsterna inom RäddSamNorr. Dessa platser 
har besökts och inspekterats. Av dessa har ett urval gjorts och samanställts i form av en hot-
spotslista. Ur denna lista  med 26 platser har fyra objekt valts för en fördjupad riskanalys. 
 
Kontakt har tagits och intervjuer genomförts med berörd personal inom regionen såväl som i 
övriga landet, på de olika tillsynsmyndigheter för farligtgods 
 
Tillvägagångssättet för att samla indata och få en grund för vidare beräkningar har varit att söka 
information på Internet och göra litteraturstudier om hur olika instanser och länder gör vid 
riskbedömningar. Vidare har lagstiftningen granskats utifrån perspektivet farligtgods. 
 
Det andra skedet av studien har bestått av bearbetning av framtagen information genom att utföra 
fördjupade riskanalyser på de valda objekten. 
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Studien har utförts med ett flertal nödvändiga förenklingar, antaganden och avgränsningar: 
 
Ø Hänsyn tas endast till transporter på landsväg och järnväg. 
 
Ø Hänsyn har ej tagits till påverkan på byggnader och djurliv och endast till en viss del till 

miljön. 
 
Ø Endast fyra objekt ur hot-spotslistan har inkluderats i studien för att förevisa individ- och 

samhällsrisk. 
 
Ø Endast stabilitetsklass D och vindshastighet 4 m / s har använts för väder och vind i regionen, 

då de är de vanligast förekommande. 
 
Ø Beräkningsmodeller och datorprogram som använts bygger på vissa antaganden och 

förenklingar som t ex hålstorlekar och spridningdmodeller. Resultaten skall därför ej ses som 
den absoluta verkligheten utan endast som en ungefärlig gräns för riskavstånd. 

 
Ø Tankbilar och cisternvagnar är anpassade efter kund, p g a att ingen direkt standard finns. 

Storlek på tankbil och tankvagnar har valts utifrån medelvärde av kända konstruktioner. 
 
Ø Utifrån den kartering som har gjorts av Räddningsverket har det lägre av värdena, som 

presenteras i ett spann, valts. Denna volym har delats med den antagna storleken för 
tankbilarna. Detta ger antalet transporter på aktuell vägsträcka. Den överskjutande möjliga 
mängden i det presenterade spannet antages kunna motsvara styckegodstransporter. Dessa 
skulle inte heller få några alltför allvarliga konsekvenser 

 
Ø Avgränsningar har gjorts i metodiken för beräkning av individrisk och samhällsrisk, se kap 5. 
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2 BESKRIVNING AV REGIONEN 

2.1 RÄDDSAMNORR 
Regionen RäddSamNorr består av ett område med ca 500000 invånare på ungefär 4000km2. 
Fördelade på detta område ligger elva stycken kommuner. Dessa är Sigtuna, Upplands-Bro, 
Järfälla, Sollentuna, Upplands- Väsby, Täby, Vaxholm, Österåker, Vallentuna, Norrtälje och 
Danderyd. Regionen är inne i ett expansivt skede och planer på utbyggnad av befintliga områden 
såväl som byggandet av nya, är långt framskridna i byggprocesserna. Detta byggande är 
lokaliserat till det befintliga nätverket av förklarliga skäl och gör analysen intressant vad gäller 
avstånd till detta. Speciellt då kring de vägar som av Vägverket rekommenderas som färdvägar 
för transporter av farligtgods av vilka RSN har flera. Inom RSN finns ett flertal industrier som 
förbrukar stora mängder kemikalier klassade som farligtgods, som t ex pappersbruk. 
Transportvägarna koncentreras till motorvägarna E18 och E4 och de vägar som förbinder dessa 
samt järnvägen mellan Stockholm och Uppsala. Flygplatsen Arlanda är en stor konsument av 
farligtgods. Hamnen i Kapellskär är även den en plats inom regionen som har stort omlopp av 
farligtgods. Flera naturområden och vattenakvifärer finns inom regionen och flera av 
kommunerna tar sitt dricksvatten från dessa. 

2.2 RÄDDNINGSTJÄNSTERNA 
I regionen RäddSamNorr finns Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Norrtälje, Sigtuna- 
Arlanda Räddningstjänst och Södra Roslagens Brandförsvarsförbund. Dessa kårer delar 
gemensamt på brandingenjörsjouren och chefsberedskapen. Bakom dessa kårer står de elva 
kommunerna i samverkan. 
 
Syftet med samarbetet inom RäddSamNorr är att med gemensamma metoder stödja varandra i 
ambitionen att uppnå respektive kommuns målsättningar. Med alla räddningstjänsternas resurser, 
rutiner och kunskap kan regionens invånare ges snabb och kvalitativ assistans oavsett händelse 
och geografisk plats. Genom en sammanslagning stärks och utvecklas även utbildning och 
utveckling av det förebyggande arbetet inom regionen. 
 
Varje kommun har kvar sin räddningschef och de nuvarande cheferna inom RSN behåller sina 
befattningar i sina respektive organisationer. 
 
Här följer en kort beskrivning av de olika räddningstjänsterna i regionen: 
 
Brandkåren Attunda 

 
Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund som verkar i Sollentuna, 
Upplands Väsby, Järfälla och Upplands Bro kommuner. Förbundet består av 
fyra heltidsbrandstationer. Brandkårens täckningsområde är  i första hand 
ovanstående kommuner, d v s Nordvästra Stor-Stockholm. Den totala 
beredskapen inom förbundet består av 1 insatsledare, 4 styrkeledare, 4                                       
brandförmän och 16 brandmän. 
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Räddningstjänsten Norrtälje  
 
Räddningstjänsten Norrtälje består av en heltidsbrandstation och fem 
deltidsbrandstationer. Det finns även en deltidsstyrka i Norrtälje stad och två 
dagtidstyrkor i Rimbo respektive Hallstavik. Den totala beredskapen består av 
1 styrkeledare, 8 brandförmän och 29 brandmän. Man har även en 
räddningschef i beredskap och en insatsledare. 

 
Räddningstjänsten Sigtuna 

 
Räddningstjänsten i Sigtuna kommun är organiserad med två 
heltidsbrandstationer, en i  Märsta och en på Arlanda, och en 
deltidsbrandstation, i Sigtuna. Total bemanning för Sigtuna är 1 styrkeledare, 1 
brandförman och 4 brandmän på heltid, och 3 brandförmän och 8 brandmän      
som är deltidsarbetare och en insatsledare. 
 

Södra Roslagens Brandförsvarsförbund  
 

Södra Roslagens Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som bildades 1 
januari 1984. I förbundet ingår kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, 
Vaxholm och Österåker. Förbundet har tre heltidsbrandstationer, två 
deltidsbrandstationer och fem räddningsvärn. Bemanningen inom förbundet 
består av 1 insatsledare, 3 styrkeledare, 16 brandmän och 32 
räddningsvärnsmän i heltidsstyrkan, och 2 brandförmän och 8 brandmän på 
deltidsbasis. Räddningsvärnsmännen har sin placering ute i skärgården. 

2.3 FARLIGTGODS LEDER  
Inom regionen transporteras en stor mängd farligtgods. Dessa transporter är fördelade på 
landsväg, järnväg, till sjöss och med flygtransporter. Sjötrafiken med farligtgods sker i hamnarna 
Grisslehamn och Kapellskär samt några mindre hamnar för tank- och bulkfartyg för leverans till 
industrier. Denna studie berörs till viss del av trafiken i Kapellskär då denna knyter an till E18. 
Flygtransporter av farligtgods är ovanliga inom regionen. Via Arlanda passerar årligen 25 ton 
gods fördelat på ca 2000 försändelser, vilket gör att dessa i allmänhet understiger 2 kg/10/. Därför 
analyseras dessa inte vidare i studien, utan granskningen koncentreras till transporterna på 
landsväg och järnväg. 
 
Landsväg 
Genom regionen går ett antal, av Vägverket rekommenderade, vägar för farligtgodstransporter. I 
rekommendationen har det aktuella vägnätet granskats och hänsyn tagits till verksamheter som 
hanterar och behandlar farligtgods. Det rekommenderade vägnätet utgörs av ett primärt och ett 
sekundärt vägnät: 
 
Ø De primära transportlederna bildar ett huvudvägnät för genomfartstrafik och skall användas 

så långt det är möjligt. 
Ø De sekundära transportlederna är avsedda för lokala transporter från och till de primära 

transportlederna och skall inte användas för genomfartstrafik. 
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Eftersom de primära transportlederna för genomfartstrafik är avsedda för större mängder 
farligtgods kan olyckor med varierande konsekvenser inträffa. Det är därmed av intresse att 
studera olycksscenarier med olika typer av ämnen för att få en rättvisande bild av riskbilden på 
den aktuella platsen. De sekundära transportlederna är avsedda för lokala transporter vissa 
punkter eller mellan de primära lederna. Flödet och variationen av det farliga godset är kraftigt 
varierande på dessa leder. Möjligheter att identifiera typen av transport och gods finns genom att 
undersöka industriers behov av leveranser utefter aktuell transportled till aktuell plats. 
 
Viktigt är att observera att en rekommenderad väg för transport av farligtgods inte behöver 
innebära att den är starkt trafikerad av farligtgods. I stadsmiljö sker det allmänt många transporter 
innehållande farligtgods utanför rekommenderad vägled p g a transportens destination. Det 
rekommenderade vägnätet tas fram med hjälp av vägvalsstyrning som avser de åtgärder som kan 
vidtas för att styra transporter till vägar där olyckskonsekvenserna minimeras. Restriktioner och 
förbud mot transport av farligtgods regleras genom Vägtrafikkungörelsen (SFS 1972:603) 
tillsammans med lokal trafikföreskrifter.  
 
Effektiv vägvalsstyrning kan sammanfattas som följer: 
 
Ø Transporter lokaliseras till vägar med god trafiksäkerhetsstandard, vilket minskar risken för 

att olycka skall uppkomma. 
Ø Transporter styrs till vägar som inte ligger i direkt närhet till speciellt sårbara objekt. Tvingas 

transporter ändock passera sådana objekt kan och bör åtgärder vidtagas. 
Ø Transportvägarna bör inte bli onödigt långa. 
 
Järnväg 
Vad gäller järnvägstransporterna av farligtgods så har dessa tidigare betraktats som mindre 
riskfyllda än vägtransporterna. Konsekvenserna kan dock bli värre. En järnvägsvagn rymmer ofta 
mer än dubbelt så mycket som en vägtransport, och vid en olycka på järnväg kan flera vagnar 
vara inblandade och haverera. Vid ett stort haveri med tankvagnar innehållande t.ex. ammoniak, 
svaveldioxid eller klor kan skadliga koncentrationer sprida sig tusentals meter från olycksplatsen. 
Effekter som jetflammor, BLEVE och exploderande gasmoln kan uppkomma vid haveri på 
tankar innehållande gasol eller petroleumprodukter och åstadkomma allvarliga brännskador. 
 
På senare år har det inträffat ett antal tillbud med farligtgodstransporter på järnväg, vilket antyder 
att sannolikheten att en stor olycka skall inträffa inte är så låg som tidigare har bedömts. 
Dessutom spekuleras det i om ekonomiskt betingade nerskärningar av service och underhåll ökar 
riskerna för järnvägshaverier jämfört med tidigare /3/. 
 
Järnvägsnätet i Stockholms län har formen av en stjärna där Stockholms central är i centrum. 
Norrut finns förbindelser till Uppsala som är aktuella för detta arbete. Vid passage av Stockholms 
central håller samtliga tåg en begränsad hastighet, men på övriga stationer förekommer det att tåg 
passerar intill fullsatta perronger i hög fart. Inom regionen RäddSamNorr går sträckningen från 
Ulrikedal i söder till Odensala i norr. Sträckan har en ungefärlig sträcka på 36.7 kilometer. 
Korsningar för sträckan består av såväl plankorsningar som broövergångar med underliggande 
vägnät. Smärre incidenter och tillbud har skett på sträckan som går genom trakter av viltstråk. 
Vid Norrviken passerar järnvägen Brunkebergsåsen som är en vattenakvifär och vattentäckt för 
regionen, och vid Rotebro passerar järnvägen under E4:an, som är en primär farligtgods led. 
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3 FARLIGTGODS 

3.1 TRANSPORT AV FARLIGTGODS 
Farligtgods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan 
orsaka skada på människor, omgivande miljö och egendom om de inte hanteras rätt under 
transport. Begreppet transport innefattar 
 
1. förflyttning av godset med transportmedel 
2. lastning och lossning av godset 
3. förvaring och hantering av godset i samband med transport 
 
Till egendom och omgivande miljö räknas andra typer av gods, fordon, mark, vägar, vattentäkter 
och intilliggande byggnader mm. Även tömda men inte rengjorda tankar och förvaringar som 
innehållit farligtgods enligt ADR/ADR-S, behandlas och klassas som farligtgods. Regelverket 
ADR har tillkommit för att underlätta klassificering och hantering av det farliga godset. 
Klassificeringen grundar sig främst på den dominerande huvudrisken som finns med att 
transportera ett visst ämne. Följande huvudindelning används: 
 
Klass 1 Explosiva ämnen och föremål 
Klass 2 Gaser 
Klass 3 Brandfarliga vätskor 
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen 
Klass 4.2 Självantändande ämnen 
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 
Klass 5.1 Oxiderande ämnen 
Klass 5.2 Organiska peroxider 
Klass 6.1 Giftiga ämnen 
Klass 6.2 Smittsamma ämnen 
Klass 7 Radioaktiva ämnen 
Klass 8 Frätande ämnen 
Klass 9 Övriga ämnen och föremål (Miljöfarlighetskriterier ingår i klass 9) 

Tabell 3.1 Klassindelning farligtgods enligt ADR /18/ 
 
Det finns även andra klassindelningar av kemikalier beroende på lagstiftning. Kemikalierna kan 
även ha kombinationer av egenskaper och kan vara mer eller mindre vattenlösliga, brandfarliga, 
tunga eller lätta jämfört med vatten eller luft, ha olika viskositet o s v. Vid brand kan andra 
ämnen bildas än de som är inblandade initialt och dessa kan ge ytterligare konsekvenser för 
människor och miljö. En mängd olika scenarion kan därför uppstå vid olyckor. 
 
Vad gäller ansvaret vid transport av farligtgods så är det avsändaren av farligtgods som har det 
primära ansvaret för att transporten sker på ett enligt föreskrifterna korrekt sätt. Med avsändare 
menas den som till någon annan lämnar farligtgods för transport eller som för egen räkning står 
transporterar sådant gods. /13/ 
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3.2 FARLIGTGODS KLASSERNA 
Som redan nämnts så grundar sig klassificeringen främst på den dominerande huvudrisken som 
de olika ämnena för med sig under själva transporten. Klasserna indelar även ämnena efter dess 
egenskaper och den konsekvens  en incident med gods skulle föra med sig. Nedan följer en 
beskrivning av varje klass med förklaring av vilka ämnen som ingår. Kort kommentar om vilken 
effekt respektive klass får för studien och hur de behandlas i finns i slutet av de olika klassernas 
beskrivning.   
 
Klass 1: Explosiva ämnen och föremål 
Uppdelningen av klass 1 är 1.1 Explosiva ämnen med massexploderande följder, 1.2 Explosiva 
ämnen med kastrisk, 1.3 Explosiva ämnen med brandrisk, 1.4 Explosiva ämnen med obetydlig 
explosionsrisk, 1.5 Mycket okänsliga explosiva ämnen och 1.6 Extremt okänsliga explosiva 
ämnen. Exempel på varor som transporteras i denna klass är svartkrut, nitroglycerin, patroner, 
granater, signalbloss och fyrverkerier. Av klass 1 är det endast underklass 1.1 Explosiva ämnen 
med massexploderande följder som vid olycka kan orsaka personskada på ett avstånd utanför 
fordonets direkta närhet. Inom området RäddSamNorr ligger Livgardet men transporter av klass 1 
till dem är inte av betydande storlek. Detta tillsammans med viss sekretess från försvarsmaktens 
sida har föranlett till att klassen inte behandlas vidare i studien.  
 
Klass 2: Gaser 
Denna klass delas upp i två underklasser, kondenserade brännbara gaser och kondenserade giftiga 
gaser. Exempel på ämnen som ingår i kondenserade brännbara gaser är gasol(propan, butan), 
naturgas(metan, etan), stadsgas(blandning av väte, metan kväve, kolmonoxid och koloxid), 
vätgas och acetylen. Dessa ämnen transporteras i tankbilar med en tankbehållare av seghärdat 
tryckkärlsstål som klarar av stor deformation. Hål som uppkommer på ett sådant kärl får en 
relativt måttlig area. Exempel på giftiga gaser i klass 2 är ammoniak, svaveldioxid, klor, 
väteklorid, fosgen och nitrösa gaser. Gaserna verkar irriterande på slemhinnor i näsa och hals. 
Större doser av gaserna verkar stickande och medför ett tårflöde och kraftig irriterade ögon. 
Häftig hosta kan också orsakas av ett utsläpp av gaserna och tränger tillräckligt stor mängd ned i 
lungorna uppstår snabbt lokala skador som kan leda till stora andningssvårigheter med döden som 
följd. 
 
Klass 3: Brandfarliga vätskor 
Till denna klass hör bensin, diesel, eldningsoljor, lösningsmedel, aceton och etanol mm. 
Tankfordon för denna klass har lägre hållfasthet än motsvarande behållare för klass 2, då 
väggarna i dessa är tunnare. Sannolikheten för att en skada ska ske på tanken är därför större och 
därmed också risken för utsläpp av innehållet vid ett tillbud. Bensin är det av ämnena som har 
den lägsta flampunkten och som lättast antänds. Diesel och eldningsoljor är relativt 
svårantändliga. I studien har det räknats med att alla ämnena i klass 3 har samma egenskaper, då 
det farliga godset kommer i kontakt med fordonets motor som är varm och därför riskerar att 
antändas oberoende av dess flampunkt. Petroleumprodukter kan även orsaka mycket stora skador 
vid utsläpp på eller i direkt anslutning till vattenresurser som grundvattentäkter och värdefulla 
biotoper och kan slå ut dessa för lång tid framåt. 
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Klass 4: Brandfarliga fasta ämnen 
Denna klass delas upp i 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, 4.2 Självantändande ämnen och 4.3 
Ämnen som utvecklar brandfarlig gas i kontakt med vatten. Ämnen som återfinns i dessa klasser 
exempelvis svavel, fosfor, natrium, kalium och olika metallpulver. Risker förknippade med dessa 
ämnen är att de har en häftig förbränning och att under detta skede kan det bildas giftiga gaser. 
Konsekvenserna av en olycka i denna klassen är koncentrerad till fordonets direkta närhet och tas 
inte vidare upp i denna studie. 
 
Klass 5: Oxiderande ämnen och organiska produk ter 
Här delas klassen upp i 5.1 Oxiderande ämnen och 5.2 Organiska peroxider. Till oxiderande 
ämnen hör nitrat, klorit och klorat som ingår i konstgödsel och bekämpningsmedel. De är i sig 
relativt harmlösa men kan vid blandning med bränslen reagera och förbrännas med 
explosionsartad hastighet. Organiska peroxider innehåller bränsle och syre vilket medför att det 
föreligger en potentiell risk för brand och explosion. Oftast har en stabilisator, 
flegmatiseringsmedel , blandats in för att minska reaktionsbenägenheten. Denna sätts ur spel vid 
ca 80 grader. Ett utsläpp av dessa ämnen normalt inte till risk för personskador och behandlas 
därför inte ytterligare i denna studie. 
 
Klass 6: Giftiga ämnen 
Indelas i 6.1 Giftiga ämnen och 6.2 Smittfarliga ämnen. Till kla ssen giftiga ämnen hör ämnen av 
fast eller flytande natur som arsenik, salt av bly och kvicksilver, cyanider och 
bekämpningsmedel. Till smittfarliga ämnen hör kasserade djurkroppar och infekterade 
anatomiska preparat. Ämnena fraktas normalt som styckegods och i liten volym. Personskador 
förutsätter direktkontakt med ämnet och utgör främst ett hot vid utsläpp på eller i direkt 
anslutning till vattenresurser. Klassen tas upp i kapitel 11. 
 
Klass 7: Radioaktiva ämnen 
De radioaktiva preparat som transporteras är Jod-131, Kobolt-60 och Cesium-137. Transporter 
sker med bil eller lastbil och det fraktade godset är i allmänhet litet och väger endast några gram. 
Dessutom är de inneslutna i stora och tunga strålskydd av bly. Akuta skador uppkommer normalt 
inte även om det radioaktiva materialet exponeras i det fria. Inom RäddSamNorr transporteras 
väldigt liten mängd av klassen ett fåtal gånger per år och ingen hänsyn tas till klassen i studien. 
 
Klass 8: Frätande ämnen 
Hit hör starkt sura eller alkaliska ämnen i fast eller flytande form. Exempel på sådana är saltsyra, 
svavelsyra och salpetersyra för syrorna och natrium- och kaliumhydroxid för baserna. Dessa 
ämnen transporteras i tankbilar, men även styckegods förekommer. Risk för personskada uppstår 
vid direkt stänk och kan uppskattas nå ett 20-tal meter. Det är därför inte troligt att personer som 
inte är trafikanter riskerar skador. Större transporter med tankbil av klassen utgör främst en fara 
för vatten resurser vid ett eventuellt utsläpp. Klassen tas upp i kapitel 11. 
 
Klass 9: Övriga ämnen och föremål 
I denna klass finns de typer av ämnen som inte passar in i de övriga klasserna 1-8. Exempel på 
ämnen är sådana som vid inandning kan orsaka hälsoskador som asbest och PCB, polymerer som 
utvecklar brandfarliga ångor, magnetiska material, vissa gödningsmedel och miljöfarligt avfall. 
Risken för skador på människor som inte är trafikanter är små men flytande miljöfarligt avfall 
utgör en fara för vattenresurser vid ett eventuellt utsläpp. Klassen tas upp i kapitel 11.  
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3.3 REGLER SOM STYR TRANSPORT AV FARLIGTGODS 
Alla typer av transporter av farligtgods som sker med någon typ av transportmedel på väg, 
järnväg, sjö eller i luften ska följa reglerna om transport av farligtgods, enligt SFS. 
Bestämmelserna gäller också vid kortare me llanlagring i ett magasin eller liknande. 
Rekommendationer från FN är grunden för de regler som finns. Rekommendationerna har på 
olika sätt bearbetats för att passa till väg-, järnvägs-, sjö- och lufttransporter. Den som 
klassificerar, förpackar eller låter transportera farligtgods behöver i första hand använda sig av 
följande regelverk: 
 
ADR/ADR-S  för internationella/nationella landsvägstransporter. 
RID/RID-S för internationella/nationella järnvägstransporter. 
IMDG- koden för transport till sjöss. 
ICAO-TI (IATA-DGR) för lufttransporter. 
 
Bokstavskombinationen ADR är begynnelsebokstäverna i några av de ord som ingår i 
överenskommelsens titel på franska och engelska: Agreement Européen Relatif au Transport 
International des Marchandises Dangereuses par Route respektive European Agreement 
Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. 
 
Bokstavskombinationen RID är begynnelsebokstäverna i några av de ord som ingår i 
överenskommelsens titel på franska: Réglement Concernant le Transport International Ferroviare 
des Marchandies Dangereuses. 
 
Ansvariga myndigheter för transporter inom Sverige är Räddningsverket för landtransporter (väg 
och järnväg) av farligtgods och samordningsansvarig för reglerna för sjö-, luft- och 
landtransporter. Transportmyndighet för sjö- och lufttransporter är Sjöfartsverket respektive 
Luftfartsverket. 
 
Tillsynsmyndigheter för de olika instanserna när det gäller transport av farligtgods är: 
 
Ø Landtransporter Polismyndigheten 

 Tullmyndigheten 
 Sprängämnesinspektionen 

Ø Järnvägstransporter  Järnvägsinspektionen(Banverket) 
Ø Sjötransporter Sjöfartsinspektionen(Sjöfartsverket) 
Ø Lufttransporter Luftfartsverket 
 
När det gäller Sjöfartsverkets och Tullverkets tillsynsområden skall även Kustbevakningen ha 
tillsyn i den utsträckning som Sjöfartsverket och Tullverket var och en inom sitt område beslutar i 
samråd med Kustbevakningen.  
 
I lagstiftningen regleras hur farligtgods ska transporteras, vilka förpackningskrav som gäller, 
förarutbildning, skyltning av fordon, samlastning av olika ämnen och förarinstruktioner som 
avsändare och transportörer måste följa. 
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3.4 TILLÄMPBAR LAGSTIFTNING 
Utgångspunkt för all reglering av farligtgods utgörs av rekommendationer från FN. Hanteringen 
av frågor som gäller transport av farligtgods baseras i Sverige på Lagen och Förordningen om 
transport av farligtgods. Sedan kan olika lagrum i andra lagar åberopas vad gäller själva 
handhavandet av informationen som rör godset. Speciellt vid konstruktion av vägar och 
exploatering av fastigheter i direkt anknytning till transportleder av farligtgods.  
 
Lag (1982:821) om transport av farligtgods 
Lagen on transport av farligtgods handlar om ordens betydelse och sätter en klar definition på 
dessa. Vidare består lagen av säkerhetsbestämmelser, tillsynen och ansvar vad gäller själva 
transporten. 
 

1§ Med transport förstås i denna lag förflyttning av farligtgods med 
transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och annan 
hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som 
transport anses dock inte förflyttningen som sker endast inom ett område 
där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligtgods äger rum. 

 
Förordning (1982:923) om transport av farligtgods 
Förordningen om transport av farligtgods innehåller hur det farliga godset skall 
klassificeras, diverse olika säkerheter som skall beaktas vid transporten såsom 
märkning av godset, transporthandlingar och hantering som samlastning vid 
transport.  
 

21 b § Säkerhetsrådgivaren har, utöver de uppgifter som anges i 10 b § 
lagen (1982:821) om transport av farligtgods, särskilt till uppgift att 
 
1. se till att bestämmelser om transport av farligtgods följs, 
2. ge råd om verksamhet som rör transport av farligtgods och 
3. överlämna en årlig rapport till verksamhetsledningen om den 
verksamhet som rör sådana transporter. 

 
Förordningen innehåller även upplysningsplikt till SRV som skall sammanställa en redogörelse 
för den mängd farligtgods som transporteras på väg- och järnvägsnätet. 
 

26 c § Statens räddningsverk skall senast den 31 december varje år till 
Europeiska gemenskapernas kommission lämna en rapport om föregående 
års kontroller av vägtransporter och därvid lämna uppgifter om  
 
1. uppskattad mängd farligtgods som transporterats på väg, 
2. …. 
  
Tillsynsmyndigheterna skall senast den 1 juli varje år förse Statens 
räddningsverk med ovanstående uppgifter beträffande föregående års 
vägtransporter. Förordning (1996:1072). 
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Räddningstjänstlagen (1986:1102) 
Räddningstjänstlagen anger kommunens ansvar gällande främjande av skade- och 
olycksförebyggande verksamhet: 
 

7§ Varje kommun skall svara för att åtgärder vidtas inom kommunen så att 
bränder och skador till följd av bränder förebyggs. Kommunen skall också 
främja annan olycks- och skadeförebyggande verksamhet i kommunen. 

 
Räddningstjänstlagen innehåller föreskrifter om hur räddningstjänsten skall organiseras och hur 
verksamhet skall bedrivas för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. 
Varje kommun vidtar åtgärder för att förebygga skador och risker. 
 
Plan- och bygglagen (1987:10) 
Plan- och bygglagen (PBL) innehåller bestämmelser som gäller byggande och planläggande av 
mark och vatten. PBL förutsätter att den fysiska planeringen bidrar till att förebygga risker för 
sämre hälsa och olika typer av störningar i omgivningen. Syftet med lagen är att: 
 

1 kap. 1§ …främja en samhällsutveckling med jämlika och sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar livsmiljö för 
människor i dagens samhälle och för kommande generationer. 

 
Enligt andra kapitlet står det skrivet om hur bebyggelse skall lokaliseras: 
 

2 kap. 3§ Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa… 

 
I frågan om samlad bebyggelse skall även hänsyn tas till uppkomst mot och spridning av brand 
samt inträffande av olyckor: 
 
          2 kap. 4§ Inom områden med sammanhållen bebyggelse skall 

bebyggelsemiljön utformas med hänsyn till behovet av skydd mot uppkomst 
och spridning av brand samt mot trafikolyckor och andra händelser… 

  
Vidare står det i kap. 12 i PBL att byggnader skall ha en sådan placering och utformning att de 
inte påverkar trafiksäkerheten eller på annat sätt medför ”fara eller betydande olägenheter för 
omgivningen”. Detta är bestämmelser gällande hälso- och säkerhetsfaktorer som beaktas vid den 
fysiska planeringen. Transport av farligtgods räknas till dessa riskfaktorer. 
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Vägtrafikkungörelsen (1972:603) 
Vägtrafikkungörelsen innehäller de huvudsakliga reglerna som gäller för vägtrafiken. I denna 
lagstiftning återfinns lagstödet för de trafikföreskrifter som gäller på lokal nivå. En sådan 
lokalföreskrift kan användas för att helt eller delvis förbjuda transport av farligtgods på vissa 
vägar eller inom avgränsat område. Stöd för en sådan restriktion återfinns i:  
  

147§ ”Särskilda trafikregler för en viss vägsträcka eller för samtliga vägar 
inom ett visst område meddelas genom lokala 
trafikföreskrifter…..Länsstyrelsen får också meddela lokala 
trafikföreskrifter för transport av farligtgods som länsstyrelsen lämnat 
tillstånd till.” 

 
Väglagen (1971:948) 
Väglagen står för reglerandet av byggande och drift av allmän väg och hur planeringsprocessen 
skall gå till. Regelverket innehåller också punkter som belyser enskilda och allmänna intressen. 
Planering av ny väg utförs genom att en plan läggs fram. Planen skall innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning där risker med transport av farligtgods skall presenteras. Lagen 
innehåller även bestämmelser om genomförande av bedömning av miljökonsekvenser i samband 
med vägutredningar. Även här skall risker med transporter redovisas. 
 
Miljöbalken (1998:808)  
Miljöbalken kom till 1999 där bestämmelser i 15 miljölagar är upptagna. Några av dessa är 
Naturvårdslagen, Miljöskyddslagen, Hälsoskyddslagen och Vattenlagen. Miljöbalken anger att 
mark, vatten och den fysiska miljön skall användas så att långsiktig god hushållning främjas 
utifrån ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt.  
 

1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen 
har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen 
är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

 
Miljöbalken skall tillämpas så att 
 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 
om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 

 
I lagen omnämns geografiska områden av intresse för riket där ingrepp i miljön endast får ske på 
sådant sätt att det inte påtagligt skadar natur- och kulturvärdena i området. Även byggnation av 
vissa typer av större anläggningar regleras av lagen, såsom massafabriker och raffinaderier. 
Tillstånd för byggandet av sådan industri innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Lämpligt är 
att i denna behandla transporterna av farligtgods till och ifrån anläggningen.  
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4 RISKBEDÖMNING 

4.1 DEFINITION AV RISK 
Risk och riskanalys är begrepp som är vanligt förekommande i de mest skiftande sammanhang. 
Allt ifrån ekonomiska risktagningar till risken att drabbas av nå gon svår sjukdom. Det skiljs på 
frivilliga och ofrivilliga risker, där ofrivilliga risker är risker som individen inte själv kan påverka 
t. ex. bränder eller fabriksolyckor.  
 
Ordet risk finns med en mängd definitioner och tolkas olika. En definition är att en sammanvägd 
bedömning av sannolikheten att någon händelse inträffar och konsekvenserna den medför. 
Bedömningen av sannolikheter sker primärt m h a olycksstatistik och erfarenheter från inträffade 
olyckor. För avgränsande olyckor kan sannolikheten beräknas med en felträdsanalys. 
Bedömningen av konsekvenser görs genom uppskattning eller beräkning av aktuella riskkällors 
skadepotential och skadeverkningar. Uppfattningen av risk är annorlunda beroende dess påverkan 
och i vilken situation till risken den enskilde individen befinner sig. Om risken uppenbarar sig i 
hemmet eller på arbetsplatsen. Eftersom värderingen varierar efter uppfattning, varierar även den 
risknivå som samhället och individen anser som godtagbar.  
 
Vad som fortsättningsvis avses med risk är risken för olyckshändelser i samband med värdering 
av säkerheten. Det handlar om en sammanvägning av konsekvenserna och sannolikheten för en 
olycka. Rent matematiskt kan risk uttryckas som produkten av sannolikhet och konsekvens. 
 
Risk = Sannolikhet x Konsekvens  
 
Schematiskt beskrivs riskbegreppet enligt nedanstående figur: 
 Sannolikhet 

Konsekvens 

Stor risk 

Betydande risk 

Liten risk  

0 

 
Figur 4.1 Bild över begreppet risk och bedömning av den 
 
Definitionen som gäller för denna studie är: ”Risk avser sannolikhet för en ogynnsam händelse 
och konsekvenserna av denna händelse för liv, egendom och miljö”/8/. 
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4.2 BERÄKNING AV RISK 
Risk beräkningarna i denna studie grundas på en arbetsmetodik som beskrivs i figur 4.2. De 
tillhörande blocken förklaras ingående i följande kapitel. 
 

Arbetsmetodik

Konsekvensberäkningar
Riskavstånd

Riskarea
Antal döda

Riskinventering, Hot-spots
Olycksstatistik
Transportflöden

Ämnen som transporteras

Riskberäkningar
Individrisk

Samhällsrisk

Sannolikhetsberäkningar
Frekvens för en olycka
Händelseträdsanalys

Slutsatser och diskussion
Riskhantering

Åtgärder för riskreducering
 

Figur 4.2 Arbetsmetodik för beräkning av risk 

4.3 KONSEKVENSBERÄKNINGAR 
För att kunna utföra konsekvens beräkningar måste ett antal skadefall identifieras. Dessa utgörs 
av potentiella olyckshändelser som kan resultera i utsläpp av t ex farligtgods. Efter framtagandet 
av skadefallsdata beräknas konsekvenserna av varje identifierat skadefall. Spridning av det 
farliga ämnet och dess koncentration beräknas och ett avstånd till LC50, Lethal Concentration, 
erhålls. LC50 värdet används för att beskriva den akuta giftigheten av ett ämne och är den 
koncentration som förväntas medföra en 50%-ig dödlighet. Resultatet av dessa 
konsekvensberäkningar kombineras med metrologiska och populationsdata. Ur detta beräknas 
sedan individ- och samhällsrisk.  
 
Fördelen med att beräkna risken för att dödsfall skall inträffa är att den är lätt att förstå. 
Nackdelen gäller framför allt utsläpp av toxiska gaser där risken att omkomma kan vara låg 
medan antalet skadade människor kan vara stort. Betydligt högre än vid t ex en brandolycka som 
är raka motsatsen där flertalet av de drabbade kanske omkommer. Skador är dock mycket svårare 
att definiera och beräkna eftersom de har en varierande grad av allvarlighet. Därför har 
riskanalyser och kriterier utvecklats mot att beräkna och värdera dödsrisker. Det bör påpekas att 
även om det är önskvärt att beakta skador på ett mer konkret sätt än vad som vanligtvis görs i 
riskanalyser så finns en stark koppling mellan antalet dödsfall och antalet skador, även om denna 
relation är olika stark för olika typer av olyckor. 
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4.4 RISKAVSTÅND OCH RISKOMRÅDE 
En olycka där en farligtgodstransport är inblandad kan resultera i ett utsläpp av ett farligt ämne. 
Konsekvenserna av en sådan händelse kan uppskattas på olika sätt beroende på ämnets påverkan 
på människor, miljön eller eventuella närliggande konstruktioner. I detta kapitel betraktas endast 
beräkningar som utgår från att respektive produkt som släpps ut innebär en fara för människans 
hälsa. 
 
Konsekvensberäkningarna i denna studie är utförda med hjälp av datorprogram, Chemsplus och 
GASOL,  och handberäkningsmodeller. I kapitlet förs en diskussion kring valet av 
beräkningsmodeller för riskavstånd samt de antaganden som dessa beräkningar grundas på. 
Resultatet från kalkylerna presenteras också under detta kapitel. 

GIFTIGA GASER ; AMMONIAK, SVAVELDIOXID OCH KLOR 
Det finns olika värden för att mäta den toxiska effekten som en viss koncentration av ett ämne har 
på kroppens organ. Ett värde som ofta används för att beskriva den akuta giftigheten av ett ämne 
är den koncentration som förväntas medföra en 50%- ig dödlighet, LC50 (Lethal Consentration 
50%). Denna koncentration anges i ppm. Dosen som kroppen upptar är beroende dels av 
koncentrationen och exponeringstiden. Doseringen som kroppen mottar får då i ett linjärt 
samband mellan koncentration och exponeringstid. Ett problem med denna framställning är att 
den inte tar hänsyn till faktorer som kroppens reaktioner, t.ex. metabolism och anpassning. Därför 
har Probittfunktionen som tar hänsyn till dessa faktorer införts. Detta innebär att den toxiska 
effekten inte ökar linjärt vid ökad dosering. Kort kan nämnas att effekterna på kroppen ökar 
snabbare vid större doser än vid mindre doser, jmf intag av alkohol.  
 
För att beräkna koncentrationen LC50 används probitfunktionerna enligt FOA:s modell. 
Exponeringstiden är satt till 10 minuter, som är en relativt konservativ tid då gaserna vid dessa 
koncentrationer har en mycket frän och stickande lukt och varför människor förväntas söka sig 
bort från gasen, och andningsfrekvensen till 15 l/min vilket motsvarar låg fysisk aktivitet. 
Formler och tabellvärden är hämtade från FOA /1/. Se även appendix 2. 
 
Spridningen från ett utsläpp av tryckkondenserad giftig gas uppskattas genom 
spridningsberäkningar. Beräkningsmetoderna för uppskattning av riskavståndet berör två typer av 
utsläpp, momentant utsläpp och kontinuerligt utsläpp. Det första motsvarar ett katastrofalt utsläpp 
som innebär att tanken kollapsar. Detta inträffar ytterst sällan vid en olycka vid transport av 
farligtgods och behandlas därför inte i studien. Den andra modellen anses vara en mer tillämpar 
just när det gäller en farligtgodstransportsolycka, och används därför i samtliga 
spridningsberäkningar. En genomgång av denna modells principer finns i appendix 2. 
 
Riskområdet för utsläpp av ett giftigt ämne uppskattas genom att räkna fram ett avstånd till en 
särskild koncentration som är skadlig för människan. LC50- värdet för respektive ämne är 
dimensionerande och har använts i riskavståndsberäkningarna, appendix 2. 

BRÄNNBARA GASER; GASOL 
Boiling Liquid Expans ion Vapor Explosion, BLEVE, är ett fenomen som inträffar vid yttre 
värme påverkan på ett slutet kärl med gasol. BLEVE uppstår då gasol, under tryck, i vätskeform 
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momentant strömmar ut luften och antänds. Detta fenomen inträffar ytterst sällan, men får 
allvarliga följder om det skulle inträffa. 
 
Vid utsläpp av brandfarlig gas kan en antändning av denna inträffa. Detta ger upphov till 
jettflamma, fördröjd antändning eller i värsta fall en BLEVE. Uppskattningen av riskavståndet 
görs här med hjälp av en kombination av strålningsbräkningar och spridningsberäkningar. 
Strålningsberäkningarna visar vid vilket avstånd strålningsvärdet per ytenhet är så stor att det kan 
ge upphov till andra gradens brännskador. Vid andra gradens brännskador krävs 
sjukhusbehandling och sannolikhet finns för dödliga skador. Om 50 procent av huden är bränd 
överlever en vuxen människa med 50 procent sannolikhet /14/. Detta antas motsvara LC 50- värdet 
för giftiga gaser. Spridningsberäkningarna visar vid vilket avstånd den nedre 
brännbarhetsgränsen, LFL, uppnås. 
 
Spridningsberäkningarna ger ett avstånd till LFL, vars resultat ytterligare förfinas genom följande 
bedömningar: 
 
Ø För att avstånden i tabell 4.2 skall gälla som riskavstånd måste utsläppet ha pågått under en 

viss tid utan antändning, så att gasmolnet har hunnit expandera så mycket att avståndet 
uppnås. 

 
Ø Vid omedelbar antändning blir avståndet kortare och beskrivs av beräkningar gjorda med 

hjälp av handberäkningar och datorprogram, se tabell 4.1 och appendix 2. 
 
Ø En fördröjd antändning kan orsaka en flamfront. Notera att detta inte är en gasmolnexplosion 

och därmed uppstår ingen tryckpåverkan. Riskavståndet beräknas då som avståndet till nedre 
brännbarhetsgränsen adderat till det avstånd från flamfronten där risk för andra gradens 
brännskador uppkommer. Avståndet till andra gradens brännskador uppskattas med hjälp av 
handberäkningar och datorprogram. 

 
Ø Riskavståndet från en BLEVE beräknas med hjälp av handberäkningar och datorprogram. 

Lägg märke till att antalet drabbade som resulterar från en BLEVE är väldigt stor. 
Konsekvenserna av BLEVE är allvarliga men däremot inträffar detta fenomen ytterst sällan. 
Därför bör beslut om riskreducerande åtgärder ej fattas endast med utgångspunkt från detta 
scenario. 

BRÄNNBARA VÄTSKOR; PETROLEUM 
Vid utsläpp av brandfarlig vätska görs inga beräkningar på utsläppsparametrar, som t ex 
massutflödet, utan för varje utsläppstyp görs en bedömning av storleken på den ansamlade 
vätskepölen. Vägbanornas utformning är avgörande för vätskepölens utbredning. Bedömningen 
är även baserad på dikesutformning och avrinning. Därför har diametrarna för vätskepölen 
bedömts att inte överstiga 20 meter. Riskavståndet beräknas därmed med hjälp av 
strålningsberäkningar från en pölbrand, se tabell 4.1. 
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RESULTAT 
Resultatet från hand- och datorberäkningarna presenteras i tabell 

Ämne Dhål [m] X [m]  
Handberäkningar 

X [m]  
Chemsplus  

 0.008 42 53 
NH3 0.025 133 152 
 0.08 468 473 
 0.008 42 75 
SO2 0.025 135 146 
 0.08 477 421 
 0.008 82 86 
Cl2 0.025 264 294 
 0.08 963 1017 
Gasol 0.008 25 21 
LFL 0.025 79 61 
 0.08 251 185 
Gasol 0.008 29 9 
Jetflamma 0.025 49 27 
 0.08 112 84 
Gasol 0.008 45 41 
Flamfront 0.025 99 81 
 0.08 271 205 
Gasol Järnväg 350 242 
BLEVE Tankbil 300 175 

Tabell 4.1 Jämförelse av hand och datorberäkningar 
 
Tabellen visar en intressant detalj i att det finns en god överrensstämmelse mellan 
handberäkningarna och datorberäkningarna. Slutresultatet presenteras i tabell 4.2 och grundas på 
följande bedömning: Det finns ett bra överrensstämmelse mellan handberäkningarna och 
datorberäkningarna. Eftersom det är okänt vilken av beräkningssätten ger ”rätt” resultat och att  
ett slutvärde för riskavstånd  från varje scenario  måste tas fram, kommer detta att göras på ett 
konservativt sätt. Ett konservativt val av ett riskavståndsvärde innebär det valet som ger längst 
riskavstånd. Att välja riskavståndsvärden enligt en konservativ bedömning är ett sätt att gardera 
sig mot eventuella fel i dator- eller handberäkningsmodellerna. 
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Ämne Dhål  [m]  X [m] Arisk [km2] 

  0,008 53 0.01
Ammoniak 0,025 152 0.07

  0,08 473 0.70
  0,008 75 0.02

Svaveldioxid 0,025 146 0.07
  0,08 477 0.71
  0,008 86 0.02

Klor 0,025 294 0.27
  0,08 1017 3.25

Gasol 0,008 29 0.003
Jetflamma 0,025 49 0.008

  0,08 112 0.039
  0,008 45 0.006

Flamfront 0,025 99 0.03
  0,08 271 0.23

BLEVE Järnväg 350 0.38
  Tankbil 300 0.28
  0,008 9 0.0003

Petroleum 0,025 20 0.0013
  0,08 35 0.0038

Tabell 4.2 Slutresultat av spridnings och strålningsberäkningar 
 
Varje riskavstånd som har tagits fram definierar ett riskområde som antas vara cirkulär med 
utsläppskällan som mittpunkt. Riskområdets area kalkyleras med hjälp av formeln för cirkelarean 
där radien är lika med riskavståndet. Tabell 4.2 visar riskområden för varje ämne 

DISKUSSION 
I riskavståndsberäkningarna ingår en mängd parametrar som kan behandlas på olika sätt beroende 
på tillgänglig statistik och fakta. Dessa parametrar kan antingen väljas som diskreta värden eller 
sannolikhetsfördelningar. Hållets diameter och vindshastigheterna kan varieras med hjälp av 
sannolikhetsfördelningar, då det finns statistiska underlag för det. Detta medför att istället för att 
räkna fram diskreta värden för riskavståndet, fås en fördelning över riskavståndet. Resultatet blir i 
form av en kurva som representerar sannolikheten för att respektive avstånd är större än ett visst 
värde i fördelningen. Med tanke på detta arbetes omfattning görs inte en sådan analys. Hålets 
diameter och vindshastigheten kommer att väljas som diskreta värden. Dessa för med sig en viss 
sannolikhet som tas hänsyn till i beräkningarna för individ- och samhällsrisk. Vindhastigheten 
sätts till 4 m/s, som är en medelhastighet av de vanligast förekommande i Stockholm, se appendix 
1, och ett hål antar dimensionerna enligt tabell 4.3. 
 

Sannolikhet Hålarea [m2] Håldiameter [m]  
0.70 0.00005 0.008 
0.25 0.0005 0.025 
0.05 0.005 0.08 

Tabell 4.3 Hålstorlekssannolikheter enl SRV  
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Typ av utsläpp och stabilitetsklasser är andra exempel på parametrar som har inverkan på 
riskavståndets utbredning. Varje utsläpp, i gasfas eller i vätskefas, ger olika riskavstånd beroende 
på att massutflödet av respektive ämne varierar med typen av utsläpp. Beräkningar visar att de 
mest ogynnsamma konsekvenserna uppkommer vid ett utsläpp från vätskefasdelen av tanken. 
Detta väljs som dimensionerande vid framtagandet av riskavståndet.  
 
Stabilitetsklasserna påverkar riskavståndsutbredningen genom inverkan på atmosfärspridningen 
hos respektive ämne. Ett stabilt väder innebär att riskavståndet blir större eftersom ämnets 
spridning inte påverkas så mycket av luftinblandningen i gasmolnet. Ett mer ostabilt väder 
innebär att vindshastigheten blir större vilket i sin tur innebär att luftinblandningen i gasmolnet 
blir större. Därmed blir riskavståndet kortare. Enligt figur A1.1 i appendix 1 är stabilitetsklassen 
D den mest förekommande och väljs därför att användas genom alla konsekvensberäkningarna. 
Inverkan av de andra stabilitetsklasserna på riksavståndet studeras med hjälp av en 
känslighetsanalys. 
 
Denna studie betraktar farligtgodstransporter som sker på landsväg och järnväg. Det förefaller 
helt naturligt att betrakta transportstankarnas dimensioner som en faktor som påverkar 
riskavståndsberäkningarna. En undersökning har gjorts, där Banverket och olika 
marknadsledande företag inom branschen för farligtgodstransporter fått redogöra, om det finns 
någon standard när det gäller tankars dimensioner. De intressenter som har fått svara på denna 
fråga är: Banverket för järnvägstransporter, Tankmobil för tryckkondenserade gaser på landsväg 
och ADR Haanpää för flyttande produkter på landsväg. Slutsatserna från denna undersökning 
blev att det inte finns någon standard när det gäller landsvägtransporterna. I princip är varje 
tankbil som byggs i Sverige kundanpassad. Detta medför olika dimensioner på tankarna. 
Järnvägsvagnarna är däremot mer standardiserade även om det förekommer vissa skillnader i 
deras utformning. I samråd med de personer som blev intervjuade har olika medelvärden på de 
olika tankarna, järnvägsvagnar och tankbilar, tagits fram. 
 
Under beräkningarnas gång har det visat sig att tankdimensionerna är intressanta endast vid 
utsläpp av Gasol som resulterar i BLEVE och vid utsläpp av tryckkondenserad gas från 
gasfasutrymmet hos ett kärl. Med bakgrund från detta görs följande antagande: Vid beräkningar 
för utsläpp av de olika tryckkondenserade gaserna som detta arbete berör kommer inte att göras 
någon skillnad mellan utsläpp från järnvägstankvagn eller tankbil. Däremot kommer det att tas 
hänsyn till denna skillnad när det gäller beräkningar som berör fenomenet BLEVE 

4.5 INDIVIDRISK 
Individrisk definieras som risken för en person som befinner sig i närheten av en riskkälla /1/. I 
riskmåttet inkluderas vilken sorts olycka det rör sig om, sannolikheten för att den ska inträffa. 
Som resultat fås förväntad frekvens för en händelse som ger en viss skada oberoende av om 
någon befinner sig i riskområdet eller inte. Med individrisk avses alltså risken att omkomma. 
Inom ramarna för detta finns det olika sätt att uttrycka individrisken på. I denna studie beräknas 
den platsspecifika risken. Denna risk innebär att en person omkommer då denne i någon mån 
kontinuerligt befinner sig på en specifik plats. Detta kan vara en industri eller, som i fallen för 
denna studie, intill en transportled. Oftast baseras beräkningarna på att personen befinner sig 
utomhus. 
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Denna typ av individrisk presenteras i form av riskkonturer på kartor. Fördelen med att beräkna 
individrisken på detta sätt är att beräkningarna är lätta att följa och definiera samt att resultatet är 
enkelt att jämföra med andra studier. Utifrån en platsspecifik individrisk kan korrigeringar göras 
för att uppskatta risken för personer som uppehåller sig en begränsad tid inom det aktuella 
området. Syftet med att beräkna individrisken är att undersöka att inte enskilda individer såsom 
arbetare eller boende, utsätts för oacceptabelt höga risker. 
 

 
Figur 4.3 Exempel på riskkonturer 

4.6 SAMHÄLLSRISK 
Samhällsrisken är ett mått som inkluderar risker för alla personer som utsätts för en risk även om 
detta endast sker vid enstaka tillfällen. Samhällsrisken är ett viktigt komplement i de fall där 
individrisken inte tillräckligt visar på de risker som finns. Exempel på sådana situationer kan 
vara: 
 
Ø Transport av farligtgods, som fördelar risken över befolkningen längs hela transportleden 
Ø Industrikomplex, där ett flertal människor exponeras över ett stort område 
Ø Gasutsläpp, som oavsiktligt kan komma att exponera stora befolkningsgrupper 
Ø Publika anläggningar, där stora grupper av människor kan komma att befinna sig 
 
Samhällsrisk kan definieras som sambandet mellan frekvens av en aktivitets tänkbara olyckor och 
de konsekvenser som kan uppstå. Vanligtvis anges frekvensen i antalet händelser per år och 
konsekvenserna i antal omkomna. Oftast avser samhällsrisk risken för allmänheten, men för 
grupper av människor inom ett och samma område kan den ibland gå under benämningen 
grupprisk. 
 
För att beräkna samhällsrisker måste för varje utsläppsfall det totala antalet människor som kan 
komma att påverkas, beroende på vädertyp samt vindriktning, beräknas. Frekvenserna av alla 
dessa kombinationer som bidrar till påverkan av människorna i området summeras och 
presenteras i form av F/N-kurvor (Frequency of accidents versus Number of fatalities). En F/N-
kurva är en graf som visar sambandet mellan händelsefrekvensen och antalet omkomna. 
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Figur 4.4 Exempel på F/N-kurva 
 
Med hjälp av F/N-kurvor värderas inte bara medeltalet av antal omkomna, utan även risken som 
är förbunden med händelserna som föranleder personernas död. Detta innebär att en F/N-kurva 
ger en fullständigare information om riskens karaktär än ett numeriskt resultat. 

4.7 VÄRDERING AV RISK 
Riskvärdering är en process där resultaten från en riskanalys används för att fatta ett beslut. 
Genom riskanalys identifieras de risker som finns i regionen i samband med transporter av 
farligtgods. Sannolikheter och konsekvenser för dessa risker uppskattas. På detta sätt skapas ett 
mått på den risk som en enskild incident medför. Genom att jämföra olika värden från andra 
liknande anläggningar eller ifrån andra kommuner kan risker bedömas som tolerabla eller inte. 
 
Riskvärderingar kan presenteras som kriterier och används för att omvandla numeriska 
riskuppfattningar till bedömningar av riskvärdet. Detta innebär, till exempel, att det ges möjlighet 
att uttrycka sannolikheten för en olycka som liten, istället för att olyckan inträffar en gång på tio 
miljoner. Framställningssättet blir lättare att förstå för människor som inte är fullt insatta i 
problemställningen. 
 
Kriterier för individrisk används för att begränsa risken för enskilda individer i samhället med 
syftet att försäkra sig om att dessa individer inte utsätts för oacceptabelt stora risker. 
 
Kriterier för samhällsrisk används för att begränsa risken för utsatta befolkningsgrupper inom 
vissa lokala områden eller för samhället i sin helhet.  
Följande kriterier på individrisk har föreslagits av Det Norske Veritas: 
 

Risk Övre gräns  Nedre gräns  
Individrisk 10-5 per år 10-7 per år 

Tabell 4.4 Kriterier enligt DNV  /17/ 
 

1 

2 

3 
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Kriterierna för samhällsrisk i form av FN-kurvor har föreslagits av DNV enligt: 
 
Ø Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras om alla rimliga 

åtgärder är vidtagna: 
F = 10-4 per år för N = 1, zon 2 i figur 4.4 

Ø Övre gräns för område där risker kan anses som små 
F = 10-6 per år och N = 1, zon 1 i figur 4.4 

Ø Lutning på FN-kurva = -1 
Ø Övre gränsvärde för möjliga konsekvenser: Inget 
Ø Undre gränsvärde för tillämpning av kriterier: N = 1 
Ø I zon 3 i figur 4.4 anses riskerna som oacceptabla  
 
I dessa kriterier representerar ”F” frekvensen av N eller fler dödsfall per år och ”N” antalet 
dödsfall. Se figur 4.4 där dessa kriterier finns inritade. 
 
Omfattande diskussioner och beskrivning av kriterier för risk finns i olika litteraturer. Eftersom 
det inte finns några antagna riskkriterier för Sverige har rekommendationen från DNV valts för 
denna studie.  

4.8 STATISTISKA BERÄKNINGAR 
I detta kapitel redovisas resonemang kring sannolikhetsberäkningarna och metodiken bakom 
dessa. Kalkylering av en platsspecifik frekvens för en farligtgodsolycka och de möjliga scenarion 
som den kan ge upphov till redovisas också i kapitlet. 
 
Begreppet hot-spot har spelat en central roll för denna studie. Grundtanken har varit att genom 
implementering av denna princip i beräkningarna, räkna fram en korrekt och verklighetstrogen 
riskbild. Denna process kan indelas i tre skeden: 
 
Ø Insamling och undersökning av platsspecifik statistik beträffande olyckor och flöden av 

transporter med farligtgods 
Ø Beräkning av en platsspecifik sannolikhet och frekvens för en olycka med 

farligtgodstransport. 
Ø Framtagande av ett platsspecifikt händelseträd som sedan kan användas i individrisk- 

samhällsriskberäkningar. 
 
Det första momentet har genomförts genom att intervjua personer som handhar frågor om 
farligtgods inom olika företag som hanterar eller transporterar gods i regionen. Personer inom 
myndigheter har också intervjuats. Tillika har Internet använts för informationssökning. Syftet 
har varit att skapa en tillräcklig bra grund för de beräkningar som följer i det andra och tredje 
skedet. 
 
En viktig slutsats som kan dras från detta sökningsarbete är att situationen inom RäddSamNorr 
beträffande transporter av farligtgods är komplex och svår att översätta i siffror. Detta beror 
delvis på ett bristande intresse från olika företag, rederier och marknadsledande åkerier att bidra 
med information. En annan orsak är regionens expansiva utveckling som gör att företagsbilden 
ändras ständigt vilket medför att transporterna av farligtgods i termer av mängder och typer av 
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ämnen, också förändras. Konsekvenserna är att beräkningarna delvis har baserats på antaganden 
som påverkar slutresultatet. 
 
Det andra momentet består av rent statiska beräkningar som är grundade på den insamlade 
informationen. Beroende på de brister som har nämnts ovan har följande generalise ringar gjorts: 
 
1. Sannolikheten för en farligtgodsolycka inom norra Stockholms län har beräknats med hjälp 

av landsomfattande statistik från år 1999 och 2000. Det har gjorts en bedömning att regionens 
geografiska utseende stämmer väl överens med den generella bilden av Sverige och därmed 
kan landsomfattande olycksstatistik appliceras inom RäddSamNorr. Med hjälp av 
införskaffad statistisk information har sannolikheten för en farligtgodsolycka per transport 
beräknats på följande sätt:  
 
P(farligtgodsolycka i Sverige) = N/T = P(farligtgodsolycka i RäddSamNorr), 
 
där N är det totala antalet olyckor i Sverige där farligtgodstransporter har varit inblandade och 
T är det totala antalet av farligtgodstransporter i Sverige. Observa att detta gäller 
landsvägstransporter. Vad gäller järnvägen har beräkningarna gjorts på ett liknande sätt. I 
appendix 3 redovisas dessa beräkningar mer detaljerat. Resultatet från dessa beräkningar har 
blivit: 
 
P(farligtgodsolycka i RäddSamNorr)landväg = 6.4⋅10-5 / transport 
P(farligtgodsolycka i RäddSamNorr)järnväg = 2.8x10-4 / transport 

 
2. Hot-spotsprincipen har tillämpats genom att: 

 
De sannolikheter som har beräknats ovan har antagits vara applicerbara på de utvalda 
platserna genom: 
 
P(farligtgodsolycka i RäddSamNorr)landväg = P(farligtgodsolycka)Kapellskär, Rimbo, Arlanda stad 
 
och 
 
P(farligtgodsolycka i RäddSamNorr)järnväg = P(farligtgodsolycka)Rotebro 
 
Antag att P(farligtgodsolycka per år) ≈ F(fg), Denna approximation kan göras eftersom 
beräkningarna betraktas i ett långt tidsperspektiv och för att P(farligtgodsolycka per år) är 
liten.  Frekvensen; F(fg), för en olycka med farligtgodstransport på respektive plats beräknas 
därefeter enligt 
 
F(fg) = P(farligtgodsolycka per transport i Sverige) x Ni, där Ni är antalet transporter per år 
genom respektive plats. 

 
Beräkningarna och antaganden som har gjorts under punkt 1 och 2 redovisas mer utförligt i 
appendix 1 och 3. 
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Det tredje skedet i processen som nämnts i inledningen av detta kapitel har varit att ta fram ett 
händelseträd. Syftet med händelseträdet är att räkna fram sannolikheter för olika scenario som 
kan inträffa vid en olycka med farligtgodstransport. Ambitionen har varit att göra det med hjälp 
av information som är karakteristisk för respektive plats. Brist på sådan information har gjort  
detta svårt. För vissa platser har generaliserade antaganden angående ämnesklassfördelning och 
fördelning av ämnen inom särskild klass mm gjorts. Resultaten från händelseträdet har sedan 
används i individrisk- och samhällsriskberäkningarna. Händelseträdsanalysen och principerna för 
denna redovisas i detalj i appendix 3. 
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5 OSÄKERHETS- OCH KÄNSLIGHETSANALYS 

5.1 OSÄKERHETER 
Vid analyser av detta slag som baseras på modeller utifrån kvantitativ riskanalys finns ett antal 
osäkerheter som måste beaktas. Hanteringen av dessa analyser ligger till grund för värderingen av 
risken och det slutliga beslutsfattandet. Stor vikt har lagts vid att belysa osäkerheter som har 
uppkommit under arbetes gång, och de antagande som gjorts för att komma fram till 
slutresultatet. 
 
Område sbeskrivningen 
De områden som granskats och slutligen valts ut för analysen är baserade på platsbesök och 
intervjuer med personal från olika tillsynsmyndigheter med lokalkännedom om respektive 
kommun. Värden på befolkningsmängden är samma som används i Vägverkets 
beräkningsmodeller /21/.  
 
Beräkningsmodeller 
De modeller som använts är dels handberäkningar, dels datorberäkningar och simuleringar. 
Spridningsberäkningarna består av en modellkedja som är mer ingående beskriven i appendix 2. 
Varje beräkningsmodell i kedjan är validerad mot experimentella försök /14/. Till exempel kan 
för turbulent jet-modellen nämnas att nogranna försök för koncentrationer etc inte finns. Däremot 
har fältexperiment med utsläpp av tryckkondenserad gas i medvind i öppet landskap gjorts. 
Modellen har jämförts med andra utförda experiment och överensstämmelsen är mycket god vad 
gäller centrumkoncentrationer /22/, /23/, /24/. Den gaussiska spridnigsmodellen är kalibrerad mot 
experimentella försök /25/. Även kedjans övriga beräkningsmodeller har validerats med hjälp av 
liknande försök /26/.  
 
Skälet till att beräkningar gjorts med så väl hand- som datorberäkningar, är de osäkerheter som 
medföljer resultatet. För att inte få ett för kort riskavstånd har det längre av de två resultaten från 
konsekvensberäkningarna valts.  
 
I Sverige finns det redan en riskanalysmetod för transporter av farligt gods på väg och järnväg 
som gjorts av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i Linköping /21/. Denna metod 
analyserar de risker som är förknippade med transporter av farligt gods på väg och järnväg i 
landet och går under benämningen VTI-modellen. Metoden är anpassad så att den skattar det 
förväntade antalet olyckor vid transport och sannolikheterna för ett antal scenarier och 
händelseförlopp givet att en olycka inträffar, samt de förväntade konsekvenserna av respektive 
scenario.  
 
Likheten med de båda metoderna som används är att det i dessa skattas sannolikheter för att en 
tankbil eller cisternvagn skall bli inblandad i en olycka och de konsekvenser som sker i form av 
utsläpp i tre olika storleksklasser. 
 
Skillnaderna mellan metoderna är något fler och då mest p g a att metoden för denna studie inte 
på något sätt är färdig eller renodlad, utan endast ett första utkast på ett alternativt sätt till VTI-
modellen att bedöma risk för transporter av farligt gods. De största skillnaderna är hur den 
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slutgiltiga risken definieras. Resultatet med VTI-modellen ges i frekvens per tågkilometer, 
tonkilometer eller vagnaxelkilometer, medan resultatet i denna studie ges som en sannolikhet för 
farligt gods olycka per transport. 
 
Ytterligare skillnader av vikt är den information som ligger till grund för det slutliga resultatet. 
För VTI-modellen på järnväg används faktorer som t ex spårfel, form av sliper, antal vagnaxlar, 
tågets sammansättning och plankorsningars utseende. Motsvarande faktorer för landsväg är t ex 
vägtyp, hastighetsgräns, vägbredd, siktförhållande och väglag. I studiemodellen används vissa av 
dessa faktorer vad gäller valet av hot-spots. Där avgör korsningars utseende, sikten, väglaget, 
hastigheter samt frekventa olyckor i platsen. Även viltolyckor tas in i bedömningen av plats till 
skillnad från VTI-modellen som inte alls räknar med den frekvens som viltolyckor tillför den 
nationella olycksstatistiken.  
 
VTI-modellen ger också en sannolikhet att olycka inträffar på en viss sträckning under 
transporten, medan studiemodellen ger en platsspecifik olycka. Detta är att föredra då 
olycksbilden och de konsekvenser som en olycka kan få i en tätort är annorlunda gentemot hur 
det ser ut på landsbygden. På dessa hotspots kan sen faktorer utarbetas för att få en mer rättvis 
bedömning och därmed även ett rättvisare resultat. Skydd i form av bom, ljud och ljus samt och 
grindar vid järnväg och vägmarkering i form av stoppskylt, företrädesskylt samt nedsatt hastighet 
är faktorer som för studiemetoden kan komma in i ett senare skede och utveckling av densamma. 
Detta är faktorer som skulle påverka riskbilden och ge ett lägre resultat på individ- och 
samhällsrisk i vald plats. 
 
Beräkning av transportflöden 
Utifrån den kartering som gjordes av SRV för det fjärde kvartalet 1998 har värden på 
transportflöden tagits fram. Dessa värden har sedan extrapolerats helt linjärt till att gälla för ett 
helt år. Detta har gjorts oberoende av årstid, eftersom exakta data om hur transporterad mängd 
fluktuerar över året inte finns att tillgå. Exempel på sådana ämnen är klass 5 som består till stor 
del av gödsel och klass 3 som består av stor andel eldningsolja. För järnvägen har fakta från 
GreenCargo AB, som står för 92% av trafiken med farligtgods på sträckan Stockholm-Uppsala, 
undergått samma behandling. De siffror som erhållits av Tullmyndigheten i Kapellskär har också 
de genomgått en linjär extrapolation får att gälla ett helt år. Det kan diskuteras om detta är 
rättvisande, men antagande har gjorts att skillnaden blir så liten att arbetet att göra en exakt 
undersökning endast konsumerar mycket tid till väldig liten vinst. 
 
Fysisk modelldata 
Den statistik som använts över det farliga gods som transporterats inom regionen påverkas av ett 
antal osäkerhetsfaktorer och antaganden. Insamlingen till SRV:s kartering för det fjärde kvartalet 
1998 över flödet gjordes genom enkätutskick till företag som hanterar farligtgods. Av dessa var 
det endast 56% som svarade och några av de som hanterar större mängder är inte med i 
karteringen. T ex så är inte den största transportören på marknaden för transport av klass 3 inom 
Stockholmsregionen med då ” det ligger inget ekonomiskt intresse att göra sådan redovisning”.  
Vidare så visar karteringen på intervall för aktuell vägsträckning och i denna analys har det lägre 
värdet antagits. Detta motiveras med att den överskjutande mängden i intervallet får komma att 
gälla som styckegodstransport, eftersom det inte finns uppgifter om fördelning mellan styckegods 
och bulk. Detta mörkertal kommer på så sätt in i valet av det lägre värdet. Flödena antas att gälla 
utan större förändringar under året 2000 som i övrigt granskas. Detta gäller även fördelningen 
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över ämnena inom klass 2 som är från en undersökning som SRV gjorde 1996. Här har det skett 
förändringar men då ingen exakt information finns används dessa värden. Visserligen är 
riskmåttet att en olycka med farligtgods baserad på antal transporter, men små transporter får 
ingen stor konsekvens så att samhället drabbas i någon större utsträckning. 
 
Riskvärdering 
För att komma fram till en riskbedömning har antagande gjorts vad gäller den symmetri och det 
utseende som samhället och miljön har. Här har en förenklad procedur genomförts eftersom 
analysen innehåller fler än ett objekt som skall granskas. Den förenklade proceduren baseras på: 
 
Ø Alla riskkällor uppträder som punktkällor 
Ø Vindriktningen är uniformt fördelad 
Ø En enda vindhastighet och stabilitetsklass har använts 
Ø Inga skadebegränsade område beaktas 
Ø Tändkällor är jämt fördelade 
Ø Påverkan behandlas diskret med 0 eller 100% drabbade 
Ø Alla drabbade antas befinna sig utomhus 
 
Av dessa osäkerheter som finns i denna studie och simuleringarna av dessa, har det gjorts en 
känslighetsanalys för att visa vilka parametrar som har störst inverkan på resultatet i analysen. 

5.2 KÄNSLIGHETSANALYS  
Syftet med känslighetsanalysen är att belysa vilka faktorer som har störst påverkan på 
riskavståndet. En sådan analys kan utföras antigen med hjälp av datorprogram, som t ex Precision 
Tree eller Chemsplus, eller med hjälp av handberäkningsmetoder. I detta arbete utförs 
känslighetsanalysen m h a datorprogrammet Chemsplus. Analysen har valts att utföras på 
klorutsläppet genom att undersöka riskavståndets påverkan av stabilitetsklasser, vindshastigheter, 
temperatur, kontraktionsfaktor och ytans råhet. Resultatet redovisas i tabellen 5.8. 
 

 Använda  värden  Förändring  i %  
Variabel Nom Min Max Nom Min Max 
Cd 0.75 0.5 1.0 100 72 117 
z0 [m] 0.5 0.1 1 100 119 94 
Vindhastighet [m/s] 4 1.5 7 100 115 95 
Temperatur [K] 289 270 300 100 92 109 
Stabilitet  D A F 100 45 389 

Tabell 5.1 Känslighetsanalys 
 
I känslighetsanalysen har hänsyn inte tagits till hålets storlek. Denna parameter har den största 
inverkan på de avstånd som spridningsberäkningar för med sig. Utifrån statistik som presenterats 
av SRV har de mest förekommande hålstorlekarna valts, tabell 4.3. När dessa fastslagits har 
känslighetsanalysen genomförts och de parametrar som får störst påverkan på resultatet syns i 
tabellen ovan. Störst inverkan på riskavståndet har stabilitetsklasserna. Lägg märke till att denna 
känslighetsanalys avser endast att förklara inverkan av olika faktorer på riskavståndet. Det ligger 
inte inom detta arbetes ramar att undersöka den utsträckning de olika stabilitetsklassernas eller 
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vindhastigheternas olika sannolikhetsfördelningar påverkar utfallet för individrisken eller 
samhällsrisken. 
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6 RISKUNDERSÖKNING 

6.1 INLEDANDE BESKRIVNING 
I detta avsnitt presenteras metodiken som står bakom valet av de platser i regionen som är 
intressanta med avseende på risk. Hot-spots introduceras som ett grundläggande begrepp i valet 
av de olika platserna. Hot-spots definieras som platser med både höga olycksfrekvenser och svåra 
konsekvenser som resulterar från ett utsläpp av ett hälso- respektive miljöfarligt ämne. I princip 
kan hot-spots identifieras genom att använda tre angreppssätt: 
 
Ø Utveckling av en modell genom att använda ett antal särskilda kriterier. 
Ø Empirisk identifiering med hjälp av  analys av statistisk data över olyckor, eller 
Ø Uppskattning av relaterad information genom att använda GIS, Geografisk Information 

System. /6/ 
 
I denna riskstudie har hot-spots identifierats genom att studera befintlig statistik över flöden av 
farligtgodstransporter samt olyckor relaterade till dessa och genom att använda GIS baserad 
information. En hot-spotslista har utformats och bildat grunden för det definitiva valet av de 
platser som berör denna studie. 
 
En förfrågan om vilka platser inom RäddSamNorr som är speciellt olycksdrabbade eller är 
särskilt känsliga för att en farligtgodsolycka skulle inträffa, har skickats till alla räddningstjänster 
i regionen. Vidare har en rad intervjuer med de olika räddningstjänsternas räddningsledare och 
personal gjorts. Svaren från intervjuerna och förfrågan har vägts in i hot-spotslistan. Material från 
SIKA och Räddningsverket angående olyckor  med farligtgodstransporter  undersökts i syfte att 
få fram sannolikheter och frekvenser som berör transporterna av farligtgods i regionen.  
 
Vägverkets karta över de rekommenderade farligtgodssträckorna tillsammans med 
Räddningsverkets kartor över farligtgodsflöden inom Stockholms län har undersökts. Kartorna 
innehåller viktig information om vägarnas sträckning genom bebodda och miljökänsliga 
områden. Mängden farligtgods, sorterad per ADR klass, som transporteras per år genom 
Stockholms län kan uppskattas med hjälp av flödeskartorna över farligtgods.  
 
Inom RäddSamNorr har samtliga kommuners översiktsplaner granskats. Fakta om ekolo giskt 
känsliga områden och vattentäkter, framtida bebyggelser, befolkningstäthet mm finns i 
översiktsplanen och denna information har används i valet av hot-spots. Undersökningar av de 
respektive geografiska platser har gjorts genom besök av dessa. Risken för en olycka har bedömts 
på ett kvalitativt sätt genom undersökning av respektive plats egenskaper, t ex vägens bredd, 
korsningens läge och utseende, bebyggelsens täthet i området osv. 

6.2 RISKINVENTERING 
Objekten som granskats närmare inom regionen med bakgrund till vad som skrivets ovan är 
följande: 
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1. Hamnen i Kapellskär: 
Till Kapellskär kommer ett stort antal lastbilar från Finland och Baltikum. En viss mängd av 
dessa bilar innehåller farligtgods. Av- respektive pålastningen av farligtgodslastbilarna kan 
betraktas som riskmoment. Området är i ständig förändring på grund av att 
hamnverksamheten utökas. Detta har medfört omfattande byggarbeten som har påtaglig 
inverkan på trafiken i området. Vid besök på området har uppmärksammats köbildningar vid 
trånga vägpassager samt otillräcklig skyltning på vissa platser. Det stora antalet resenärer som 
kan befinna sig på plats kombinerat med de ovan nämnda faktorerna gör platsen intressant.  

 
2. Korsningen E18 – väg 1033 mot Östernäs: 

4-vägs plankorsning med nedsatt sikt upp på E18 där olyckor kan inträffa. Korsningen ligger 
5 km från Kapellskär och väg 1033 leder ner mot ett mindre varv med egen brygga samt till 
ett äldreboende. Direkt angränsande till korsningen finns en busshållplats och en kursgård. 
Detta tillsammans med trafiken från och till färjorna i Kapellskär gör att antagandet om att det 
är mycket folk i rörelse på platsen är troligt. De bilar som kör in på E18 har väjningsplikt 
genom stopskylt. Detta gäller i princip hela E18. 

 
3. Korsningen E18 – väg 1032 mot Södersvik: 

3-vägs korsningen tio km från Kapellskär som är identifierad som en olycksdrabbad korsning 
av räddningstjänsten i Norrtälje. Den sekundära vägen 1032 leder till ett sommarstugsområde 
med intilliggande camping, badplats och kursgård. Detta gör att korsningen är mer belastad 
under sommaren när det gäller småbilstrafik, och att ett större antal människor finns i omlopp. 

 
4. Korsningen E18 – väg 1149 mot Björknäs: 

Denna korsning ligger 15 km från Kapellskär och är en 4-vägs korsning. I direkt anslutning 
till korsningen ligger en DinX bensinstation och en Vivo lanthandel. Alldeles intill ligger en 
restaurang och en firma som utför blästringsarbeten och gör även ”industrilackering”. På den 
andra sidan av E18 finns en byggfirma och en firma för golvläggning. Korsningen är även den 
utrustad med en busshållplats. All denna verksamhet medför att en större mängd personer 
finns i rörelse vid denna korsning, vilket gör den till en hot-spot.  

 
5. Korsningen E18 – väg 1149 mot Östhamra: 

En 3-vägs korsning som är speciell på grund av den tunga trafiken som delvis går till/från 
Kapellskär och delvis går in till det närliggande Görla industriområde. Korsningen ligger i en 
kurva och har dålig sikt. Intill ligger en busshållplats, bilverkstad, ett mindre byggföretag och 
ett färglager med tillhörande butik. På motsatt sida från dessa företag ligger en 
golvslipningsfirma med en utomhusliggande gasol cistern 45 meter från vägen.  

 
6. Korsningen väg 77 – väg 982 mot Husby: 

Väg 77 och väg 982 går samman i en T-korsning där väg 77 utgör en snäv kurva i 
nedförsbacke i korsningen. Detta vägavsnitt är att betrakta som speciellt farligt under 
vinterhalvåret i samband med halt väglag. Sikten i kurvan är nedsatt och i själva området 
finns mycket vilt. Direkt efter kurvan ligger en busshållplats. 

 
7. Väg 77 genom Finsta: 

Vägen genom Finsta är smal och krokig. De flesta husen ligger mycket nära vägen och 
medför att sikten är begränsad vid kurvorna. Vägen har även dåligt markerade avtags- och 
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infartsvägar. Själva området kring Finsta är ett vattentäcktområde. Dessa faktorer bidrar till 
att Finsta väljs som hot-spot.  

 
8. Väg 77, infart in till Rimbo och korsning med väg 280: 

Infarten utgörs av en T – korsning. Detta vägparti har valts till hot-spot av flera anledningar. 
De bilar som kör in i korsningen från väg 77 har väjningsplikt genom stopskyltar. Bilar eller 
lastbilar som kommer norrifrån på väg 280 in i korsningen, där hastigheten övergår från 70 till 
50 km/h färdas i för höga hastigheter. En felbedömning från en bilist som kör in i korsningen 
kan leda till kollision eller liknande olyckor. I anslutning till korsningen ligger en 
bensinstation och flera affärsverksamheter. Både väg 77 och väg 280 är huvudleder för 
farligtgodstransport. 

 
9. Korsningen väg 77 mot Uppsala, Arlanda– väg 280 i Rimbo mot Stockholm: 

Den här korsningen är en 4-vägs korsning som är hårt trafikerad och utgörs av två huvudleder 
för farligtgodstransport. Korsningen ligger mitt i Rimbos tätort. I närheten (50-100m) finns 
Rimbocentrum med flera affärer och en stor bussterminal för elva busslinjer. I direkt 
anslutning ligger även bostäder, läkarmottagning, hotell och restaurang. Det vistas alltså ett 
stort antal människor inom området. Därmed bedöms denna korsning vara en hot-spot. 

 
10. Edsbro, korsningen väg 280 – väg 282: 

I Edsbro finns ett fågelreservat som är intressant ur miljösynpunkt. Korsningen är utformad 
som en rondell vilket ytterligare är en viktig aspekt i valet av denna plats som hot-spot. En för 
snabbt körande lastbil med släp kan välta i rondellen och orsaka såväl materiella som 
människo- och naturskador. Transporten av gods till pappersbruket i Hallstavik går genom 
denna korsning som även innehåller en byggshop med mycket trämaterial och färg. 100 meter 
från korsningen ligger en Q8 bensinstation med tillhörande ICA butik. 

 
11. Korsningen väg 280 –väg 76 mot Svanebergssjön: 

På denna plats går två farligtgodshuvudleder ihop i en T – korsning. Detta  i sig gör att platsen 
väljs som en hot-spot. Därtill är Svaneberssjön ett naturreservat och ett område för strövande 
och rekreation. Vägarna är backiga med frekvent förekommande viltolyckor. Även flera 
busslinjer trafikerar vägsträckningen. 

 
12. Avfarten mot väg 268 till Upplands Väsby: 

Platsen är av intresse ur risksynpunkt då två huvudleder för farligtgods går samman här. 
Avfarten går upp mot en rondell som ligger nära centralorten. Kring denna rondell ligger inte 
mindre än tre bensinstationer och ett köpcentrum med matbutiker och andra publika 
installationer. Även flera större återförsäljare ligger precis intill själva avfarten. Vid halt 
väglag blir avfarten en risk. Platsen har väldigt många besökare varför en olycka kan få stora 
konsekvenser. 

 
13. Området kring Löwenströmska sjukhuset: 

Löwenströmska sjukhuset med ett intilliggande äldreboende/dagcenter ligger på ett avstånd 
100-500 meter från E4. Området hyser också ett angränsande industriområde, Hagången, ett 
vandrarhem och daghemmet Lergöken. Förutom att sjukhus innebär en speciell situation vid 
en olycka med eventuell utrymning som följd så finns det flera personer i området. Detta gör 
att området kring Löwenströmska anses som en hot-spot. 
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14. Lejondalsområdet: 
Området är ett naturreservat som är värdefull ur miljösynpunkt med dess typiska fauna och 
artrikedom. E4 angränsar detta område och ett utsläpp utgör ett hot mot djur- och växtlivet i 
området. 

 
15. Järva fältet: 

Angränsande till E18 ligger Järva fältet som är ett ekologiskt känsligt område om ca 50km2. 
Området är beläget på en grusås vilket medför att ett utsläpp här snabbt skulle ta sig ned till 
grundvattnet. 

 
16. Görväln: 

E18 går över denna vattenrecipient som försörjer inte mindre än 13 norrkommuner med 
vatten. Skulle en olycka med resulterande utsläpp av farligtgods ske i denna punkt så skulle 
flertalet kommuner stå utan dricksvatten för en tid framöver. Detta är ett scenario med en 
ytterst allvarlig konsekvens som drabbar väldigt många. Detta gör den intressant ur hot-spot 
synpunkt. 

 
17. Stäket - väg E18 mot Bro: 

Detta vägparti betraktas som en strategisk punkt vad gäller trafikflödet i Norra Stockholms 
län. Det är en av två leder, E18 och E4, som leder direkt i till Stockholm. Skulle denna slås ut 
av en olycka kommer trafiken att uppehållas och ett kaos med transporter av förnödenheter 
och dylikt att bli en realitet. Tillika kan det få svåra ekologiska följder då leden över Stäket är 
en bro och en olycka skulle föra med sig utsläpp ned i vattnet. 

 
18. Brunkebergsåsen vid Rotebro: 

Mellan Norrviken och Rotebro korsar E18 denna ås och även järnvägen som går längs åsen. 
Hela åsen, som går från Stockholm till Uppsala, har ett ytligt liggande grundvatten och består 
av lättgenomsläpplig material. Detta leder till att ett utsläpp snabbt skulle rinna ned till 
grundvattnet och slå ut detta. En vattentäckt är oftast känslig för utsläpp av toxiska ämnen. 

 
19. T – korsning E18 – vägled till väg 268 mot Angarn: 

Korsningen är plan och hastighetsbegränsningen på E18 vid detta vägparti är 90 km/h. På ena 
sidan E18 ligger en trafikövningsplats och en mindre filial för NCC och Vägverket. På 
motsatt sida ligger firman Special-plast AB och en del stugor för året runt boende. Området 
vid korsningen har inget viltstängsel trots att området är utsatt för viltolyckor. En 
busshållplats för arbetande och boende finns också där. Vänstersväng i denna korsning anses 
som ett riskmoment och den mängd personer som kan tänkas finnas där gör platsen till en hot-
spot. 

 
20. Mörbycentrum vid Djursholm: 

Detta affärskomplex ligger ca 10m från motorvägen. Det förväntas att ett stort antal 
människor vistas där under dagtid och helger. Placeringen av objektet och att det är publikt 
gör det till en intressant plats. 
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21. Danderyds sjukhus: 
Sjukhuset har en liknande placering som Löwenströmska. Kringliggande bostäder, centra för 
äldreboende och affärer har vuxit upp i samband med att sjukhuset har expanderat. Sjukhusets 
speciella utformning och komplexitet och det stora antalet människor i området gör denna 
plats till en hot-spot. 

 
22. Römosen: 

Römosen är ett ekologiskt mycket viktigt område, enligt kommunens översiktsplan. Det 
ligger angränsande till E18 som med sin tunga belastning av trafik med farligtgods kan orsaka 
stora problem för det ekologiska livet kring området för en lång tid. Detta anses som en 
allvarlig konsekvens vilket därmed gör platsen intressant. 

 
23. Korsning väg 268 – Roslagsbanans järnväg i Vallentuna: 

Väg 268 är rekommenderad huvudled för farligtgods. Riskbilden blir mer komplex i en 
korsning med väg och järnväg. En bensinstation och ett köpingscentrum ligger i närheten till 
korsningen, liksom ett industriområde gör. Södra Roslagens brandkårsförbund 
rekommenderar denna korsning som en hot-spot. Ett stort antal tankbilar passerar denna 
korsning.  

 
24. Avfart från E18 till 274 mot Vaxholm: 

Både E18 och 274 är huvudleder för farligtgods transport. Avfarten är en väldigt snäv kurva 
som leder upp till en 70-väg med en rondell. Efter rondellen passerar väg 274 över E18. Väg 
274 är väldigt trafikerad och en för hög hastighet i avfarten kan leda till att en olycka inträffar. 
Detta gör att avfarten kan betraktas som en hot-spot. 

 
25. Arlanda stad och Eurostop: 

Precis intill det stora affärskomplexet på Arlanda stad finns en dieselstation. Vid 
inventeringen av hotspots har cisternbillar lastade med farligtgods påträffats parkerade i 
närheten av dieselstationen. Detta anses som en stor risk eftersom det inom området finns ett 
hotell och ett affärskomplex med tillhörande bensinstation och restaurang. Vägen upp mot 
Arlanda är väldigt tungt trafikerad med flygplansbränsle och bensin till fordon som används 
för ombyggnationen av Arlanda. Detta gör det lämpligt att utse Arlanda stad som en hotspot. 

 
26. Norrsunda avfarten E4 – väg 263 mellan Rosersberg och Märsta: 

Rekommenderad hot-spot från Sigtunas räddningstjänst. Olycksfrekvensen där är hög 
speciellt vid halt väglag. Avfarten i sig är lång med hastigheten 90 km/h och går brant uppför 
med en snäv sväng in mot och över E4:an. 
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   Figur 6.1 Karta med hot-spots inritade 
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6.3 GROVANALYS  
En grovanalys av samtliga identifierade hot-spots ur riskinventeringslistan görs för att undvika en 
detaljstudie av alla objekten. De objekt och ämnen som valts är representativa för regionen och 
utav störst intresse ur risksynpunkt. 
 
Objekten 
De objekt som valts ur riskinventeringen har noga övervägts tillsammans med räddningschefer 
och insatsledare inom regionen. Till sist har den egna bedömningen fällt det avgörande beslutet 
om vilka objekt som va lts. Resonemanget har varit att inte välja liknande objekt, utan försöka få 
så stor spridning som möjligt. De objekt som valdes ur hot-spots listan är: 
 
Ø Nr  1 - Kapellskär 
Ø Nr  9 - Korsningen väg 77 mot Uppsala, Arlanda– väg 280 i Rimbo mot Stockholm 
Ø Nr 18 - Brunkebergsåsen vid Rotebro 
Ø Nr 25 - Arlanda stad och Eurostop 
 
Dessa objekt bedöms vara representativa för regionen med placeringar på motorväg, järnväg och 
landsväg. Därtill har Kapellskär valts eftersom detta objekt är av stort intresse på grund av att de 
godstransporter som går ur respektive in i landet inte karteras trots den stora mängden. Järnvägen 
i Rotebro är av särskilt intresse med tanke på att E4 korsar spåren precis före stationsområdet och 
att den ligger på rullstensås med grundvatten nära ytan. 
 
Klasserna 
Av de klasser som ingår i den internationella klassificeringen av farligtgods enligt ADR så har de 
flesta av klasserna endast små konsekvenser för populationen i regionen. Antingen transporteras 
inga större kvantiteter av ämnet eller så är konsekvensen av en olycka koncentrerad till fordonets 
direkta närhet. De klasser som får de största konsekvenserna och har allvarligast inverkan på 
människor är klass 2: Gaser och klass 3: Brandfarliga vätskor. Dessa klasser är också väl 
representerade av det farliga gods som transporteras inom RSN. Nedan kommer ett förtydligande 
av klasserna 2 och 3 samt en kortare förklaring. 
 
Klass 2: Tryckkondenserade gaser 
Tryckkondenserade gaser består av brandfarliga, giftiga och kemiskt instabila gaser. Dessa 
transporteras i tryckbehållare av olika storlekar. Trycket i behållarna varierar kraftigt beroende av 
varan och dess natur. Stark upphettning leder till att ett övertryck byggs upp med en explosion 
som följd. Nedan följer de fyra vanligaste tryckkondenserade gaserna som transporteras som 
farligtgods och som ligger till grund för konsekvensberäkningarna i examensjobbet. 
 
Gasol 
Gasol är det svenska handelsnamnet på petroleumprodukterna propan, butan eller en blandning 
av de båda. I Sverige förekommer huvudsakligen två typer, Gasol 95 som innehåller minst 95% 
propan samt en blandning bestående av 30% butan och 70% propan. Gasol är en färg- och luktlös 
gas, men för att upptäcka och spåra eventuellt utläckande gas har etylmerkaptan som är ett 
karakteristiskt luktämne tillsatts. Gasol kondenserad till vätska har densiteten 500-580 kg/m3 och 
har en volymförändring på 250 ggr då den förångas vid atmosfärstryck. För att få plats med 
gasolvätskans volymökning får trycktankar eller flaskor innehållande gasol endast ha en 
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fyllningsgrad på 82-90%. I rekommendation från SJ så får tryckkärl med gasol inte vid normal 
hantering överstiga fyllnadsgraden 97%. Distribution sker med järnvägstankvagnar om 20-45 ton 
och med tankbilar om 4-27 ton samt som styckegods i gasolflaskor på lastbil. Gasol i gasform har 
en densitet som är 1.6-1.8 ggr större än luft. Vid läckage söker sig därför gasen till lågt liggande 
utrymmen som diken och system för dagvatten eller avlopp. Gasol är inte vattenförorenande men 
löser packningsmaterial som gummi och plast. 
 
Ammoniak 
Ammoniak är vid rumstemperatur en färglös och giftig gas med skarp, stickande lukt. 
Komprimeras gasen bildar 1000 liter gas 1 liter vätska. Tillsammans med vatten bildas starka 
alkaliska lösningar som angriper och verkar frätande på vissa metaller och bildar gaser. 
Ammoniakgas bildar explosiv blandning med luft i koncentrationsområdet 15-28vol%. 
Ammoniak används i stora mängder inom kemisk-teknisk industri för framställning av 
konstgödsel och som kylmedel i kylanläggningar. Vattenlösningar av ammoniak används i 
utspädd form som rengöringsmedel. Gasen ovanför vätskan i slutet kärl ligger i 
explosionsområdet. Ångorna är giftiga och frätande och kraftigt irriterande på ögon och 
andningsvägar. Vid inandning uppstår kraftig irritation i andningsvägarna, hosta, andnöd; i svåra 
fall kramper, medvetslöshet och död. Ammoniak är obegränsat löslig i vatten och mycket giftigt 
för vattenorganismer. Utsläpp av större mängder i vattendrag orsakar förgiftning av 
vattenlevande organismer. Ammoniak bioackumuleras inte, den omsätts relativt snabbt av 
naturligt förekommande mikroorganismer. 
 
Klor 
Klor är vid rumstemperatur en gröngul gas med stickande lukt som reagerar direkt med nästan 
alla ämnen. Gasen är 2.5 ggr tyngre än luft och ”rinner” längs marken och ansamlas i lägre 
belägna områden. En liter vätska ger 450 liter gas. Kokpunkten för  klor ligger på –34 grader C 
och densiteten är 3.2 kg/m3. Klor är mycket irriterande för andningsorganen och yttrar sig som 
sveda i andningsvägarna, halsont och andningsbesvär med bröstsmärtor. Stor risk finns vid längre 
exponering att utveckla lung- och larynxödem. Klor används världen över för att göra vatten 
drickbart och ingår även i oerhört många föreningar som används i pappersprodukter, färgämnen, 
textilier, oljeprodukter, mediciner, antiseptiska medel, insekticider, matvaror och plaster. 
Svaveldioxid 
Svaveldioxid är en tryckkondenserad gas som är färglös, giftig och frätande med en kokpunkt på 
–10 grader C. Komprimeras gasen ger 450 liter gas en liter vätska. SO2 används främst inom 
pappersindustri vid tillverkning av sulfitmassa och förvaras som en tryckkondenserad gas. Gasen 
verkar irriterande främst i näsa och hals. Större doser av gasen verkar stickande i de övre 
luftvägarna och medför ökat tårflöde, hosta samt kraftigt irriterade ögon. Tränger tillräckligt stora 
mängder av gasen ner i lungorna uppstår snabbt lokala skador som leder till svårigheter att andas 
och eventuell död. Utsätts individer för höga doser som inte leder till döden riskerar dessa att 
utveckla kroniska skador som verkar kapacitetsnedsättande, som till exempel minskad elasticitet 
på lungorna. Svaveldioxid leder även till försurning och övergödning i naturen. 
 
Klass 3: Brandfarliga vätskor 
Brandfarliga vätskor är de petroleumprodukter och  ämnen som har en flampunkt upp till 61 
grader C och som är i vätskefas vid 20 grader C. Dessa delas upp i brandfarliga ämnen, med en 
flampunkt på 23-61 grader C, och mycket brandfarliga ämnen, med en flampunkt som ligger 
under 23 grader C. Petroleumprodukter kan åstadkomma svåra konsekvenser vid utsläpp i 
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naturen. Hela vattenbiotoper kan vid olyckliga fall slås ut över lång tid. I regionen består den 
överhängande delen av klass 3 utav bensin och flygbränsle. För att undvika olika 
beräkningsprocedurer och scenarier med upphettning av ämnen, t ex dieselolja, för att få en brand 
så likställs ämnena och betraktas som bensin. Resonemanget bakom detta är att vid olycka under 
transport så handlar det om fordon i drift som i och med detta har en högre temperatur. Detta 
skulle i sin tur leda till att risken för antändning föreligger oberoende av ämnets flampunkt. 
Nedan följer en beskrivning av ämnena som ingår i klass 3 och som använts i studien. 
 
Bensin 
Bensin är en vanlig mycket brandfarlig vätska som har sitt ursprung från råolja. Bensin består av 
kolväten från pentan, C 5H12, till decan, C10H22. Bensin används till bränsle i förbränningsmotorer 
och som råvara inom den kemiska industrin. Flampunkten för bensin ligger mellan –40 till –20 
grader C. Bensin är farligt vid inandning och förtäring och verkar irriterande på slemhinnorna. 
Bensin sprider sig snabbt om utsläpp sker och kan tränga djupt ned i marken och förorena 
grundvattnet. Djurliv och exponerade vattenmiljöer vid en eventuell olycksplats kan komma att 
skadas allvarligt. Grundvatten- såväl som ytvattentäkter blir obrukbara.  
 
Dieselolja 
Dieselolja kommer även den från råolja men består av större och tyngre kolväten än bensin. 
Användningsområdet för dieselolja är även det som bränsle i förbränningsmotorer. Dess 
flampunkt ligger mellan 55 och 60 grader C. Ämnet är farligt att andas in och risk för aspiration 
föreligger. Dieselolja förångas långsamt med ångor tyngre än luft varför de sprids till lågt 
liggande utrymmen. Ämnet är giftigt för organismer och skulle ämnet nå grundvattnet så tar det 
lång tid att bryta ned föroreningen. Detta leder till att grundvattentäkten är satt ur spel för en lång 
period framåt.  
 
Etanol 
Etanol, C2H5OH, framställs idag mestadels på kemisk väg. Den används som bränsle i 
miljövänliga förbränningsmotorer och som utgångsmaterial vid tillverkning av diverse andra 
kemikalier eller kemirelaterade produkter. Flampunkt för etanol är 12 grader C, vilket gör ämnet 
till mycket brandfarligt. Ångor av etanol ger explosiva blandningar och vätskan reagerar 
explosionsartat med olika peroxider och nitrater. Etanol har låg giftverkan på land- och 
vattenorganismer men har viss kontamineringsrisk för vattentäkter som blir tillfälligt obrukbara. 
Beroende på underlagets beskaffenhet så avdunstar etanol med en halveringstid på 4-6 dygn. 
 
Aceton 
Aceton, C3H6O, framställs på kemisk väg och är också en biprodukt vid framställning av andra 
kemikalier. Aceton används som lösningsmedel och som utgångsmaterial vid tillverkning av 
flertalet andra kemikalier. Flampunkten för aceto n ligger på –19 grader C och är därmed en 
mycket brandfarlig vätska. Ångorna som bildas av vätskan är tyngre än luft och kan spridas längs 
marken till lågt liggande utrymmen. Aceton är farligt vid inandning och förtäring och verkar 
irriterande på ögon och slemhinnor. Vid utflöde av aceton tränger viss mängd ned i mark medan 
övrig mängd snabbt avdunstar. Ämnet är blandbart med vatten och är svårt att bryta ned i 
grundvattnet. 
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7 FÖRDJUPAD RISKANALYS KAPELLSKÄR 

7.1 RISKBILD 
Hamnområdet 
Hamnen i Kapellskär ligger 90 km norr om Stockholm och är främst en godshamn för RO/RO 
trafik (roll-on roll-off =hjulburet gods). Hamnen drivs av Stockholms Hamn AB som arrenderar 
ut kajplatser och övriga faciliteter till de olika rederierna. Hamnen är med sina goda 
vägförbindelser en viktig hamn för snabba godstransporter till och från Finland. Från Kapellskär 
går även dagliga turer till Åland och Paldiski i Estland. Kapellskär hade en godsomsättning på 1.9 
miljoner ton under år 2000 och antalet passagerare som passerar hamnen uppgick år 2000 till 
640000. År 2000 hade hamnen i snitt 9 anlöp per dygn. Hamnverksamheten i Kapellskär 
sysselsätter under högsäsong totalt ca 95 personer. 
 

Fordon Ankommande Avgående Totalt 
Lastbilar 49602 55562 105164 
Släp 5542 6824 12366 
Bussar  468 489 957 
Personbilar  63828 64297 128125 
Total mängd 119440 127172 246612 

Tabell 7.1 Statistik över fordonstrafik via Kapellskär 2000; Stockholms Hamnar AB 
 
För att anpassa hamnen till de planerade större fartygen expanderar Kapellskär och 
uppställningsytorna har byggts ut. Nya förtöjningsanordningar har byggts i hamnpirens 
förlängning vilket gör att fartyg på cirka 200 meter nu kan angöra hamnen. Kontorslokaler i 
terminalen har gjorts om och utökats för hamnens kunder. Stockholms Hamn har också köpt ett 
angränsande markområde på ca 800 000 kvm för ytterligare expansion. 
 
 

 
Figur 7.1 Bild över hamnområdet 
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Hamnen har fyra kajer med en totallängd på 420 meter och kajplatserna  i sig är uppdelade enligt 
tabellen nedan: 
 

Kaj Längd Djup vid kaj Övrigt 
Kaj 1 100 m 7 m Används för trafik till Estland och sommartid även till 

Åbo. 
Kaj 2 130 m 5 m Används för trafik till Åland.  
Kaj 3 och 4 190 m 8 m Används för trafik till Finland. 

Tabell 7.2 Kajfakta 
 
Hamnområdet har stora uppställningsytor för specialtransporter och ADR-fordon, samt en stor 
parkeringsplats för personbilar och bussar. Området har ett stuveri som är bemannat 20 timmar 
per dygn. Servering finns liksom en sanitär anläggning för chaufförer och övriga resenärer. 
 
I direkt anslutning till hamnen finns en gästhamn med 120 fasta platser och 30 platser som 
används då behov finns. I samma område som gästhamnen ligger håller lotsen till med tre 
lotsfartyg. Där finns även Roslagens Surfskola som har kombinerade aktiviteter i form av 
windsurfing och dykning. 
 
Över vägen i närhet av hamnen ligger Riddersholms Naturreservat som upptar en yta på 635ha. 
Syftet är att bevara och vårda område för naturvård och rörligt friluftsliv. I det angränsande 
området ligger en camping med 60 husvagnsplatser, 50 tältplatser och 9 fritidsstugor om 4 bäddar 
i varje. Under sommarmånaderna är campingen välbesökt och till stor del fullbelagd. 
 
Färjetrafiken 
Linjer som trafikerar Kapellskär är TalLink, Viking Line och FinnLink. 
 

Rederi Destination Distans  Typ av trafik Frekvens  
TalLink Paldiski (Estland) 152 sjömil godstrafik  7 t o r/vecka  
FinnLink Nådendal (Finland) 122 sjömil godstrafik  3 ggr t o r/dag 
Viking Line Mariehamn (Åland) 36 sjömil gods- och passagerartrafik 5 ggr t o r/dag 
Viking Line Åbo (Finland) 150 sjömil passagerartrafik Dagligen sommartid.  

Tabell 7.3 Linjeinformation om linjerna i Kapellskär 
 
TalLink  trafikerar leden Kapellskär– Paldiski med färjorna m/s Kapella  och m/s Baltic Kristina 
med avgång och ankomst dagligen. Båda fartygen är av RO/RO typ. Under tiden januari – juni 
2001 har 14911 fordon, med sammanlagd godsvikt av 187255 ton, lastat och lossat i Kapellskär. 
Av detta har det farliga godset följande fördelning: 
 
Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vikt i ton 0.3 251.9 1520 385.8 24.9 2.5 0 152.6 109.2 

Tabell 7.4 Uppgifter farligtgods  från Tallink Svenska AB under jan- jun 2001 
 
Rederiet FinnLink  har etablerat sig sedan några år och under 1999 nått en marknadsandel på en 
tredjedel av den totala färjetrafiken Sverige – Finland. Tre stora RO/RO -färjor för trailers och 
långtradare angör hamnen varje dygn. Fartygen som trafikerar sträckan är m/s Finnarrow, m/s 
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Finneagle och m/s Finnfellow. Under september 2001 transporterades följande mängd 
farligtgods: 
 
Klass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vikt i ton 1.0 264.0 990.5 311.5 925.4 408.5 0 1297.5 1093.5 

Tabell 7.5 Uppgifter farligtgods från Tullmyndigheten ang. transporter med FinnLink sept 2001 
 

 
Figur 7.2 RORO fartyget M/s FinnArrow 
 
Finn Link AB transporterade totalt 95768 lastbilsekipage under 2000.  
 
Viking Line  är verksamma i Kapellskär med såväl passagerartrafik som godstrafik. På 
högsommaren trafikerar m/s Rosella rutten Kapellskär - Åbo dagligen och under årets alla 
månader i övrigt trafikerar Viking Line rutten Kapellskär - Mariehamn med m/s Cinderella och 
den traditionella Ålandsfärjan. Tullklarering för svensk tulls räkning sker vid Mariehamns tull. 
Stora delar av det farliga godset som transorteras med linjen sampackas med annat gods och har  
p g a detta inte sammanfattats i någon statistik, men ” generellt kan sägas att inga transporter av 
klasserna 1 och 7 förekommer ”.  

7.2 INDIVIDRISK 
Individriskberäkningarna grundar sig på en händelseträdsanalys. Möjliga scenario vid en 
eventuell farligtgodsolycka överskådas på ett logiskt sätt med hjälp av den typen av analys. För 
varje slutscenario i händelseträdet beräknas en sannolikhet, P(scenario). Produkten mellan 
P(scenario) och frekvensen för att en farligtgodsolycka skall inträffa, F(fg), ger frekvensen, f, 
med vilken varje slutscenario inträffar. Individrisken, IR, definieras med hjälp av följande 
uttryck: 
 
IRscenario  = f⋅15/360 
 
Varje slutscenario i händelseträdet ger upphov till en individrisk i vilken ett riskavstånd är 
inbegripet. Individriskerna kumuleras i relation till varje scenarios avstånd, vilket innebär att 
individrisken ökar med minskad avstånd från respektive utsläppskälla 
 
Ett utsläpp kan inte ha en inverkan på respektive område i alla riktningar, därför regleras detta 
med hjälp av en spridningsvinkel som i denna studie är fastställd till 15°, och motsvarar en 
riktning för utsläppet. Därmed korrigeras individrisken med faktorn 15/360, som är sannolikheten 
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att bli exponerad för respektive utsläpp. Ett undantag från denna regel görs när fenomenet 
BLEVE eller pölbrand inträffar, eftersom dessa två scenarier är oberoende av spridningsvinkeln, 
dvs de har inverkan i alla riktningar runtom spridningskällan. En mer utförlig beskrivning av 
beräkningarna kring individrisken, F(fg) och f gö rs i appendix 3. 
 
Den kumulerade individrisken i Kapellskär presenteras som riskkonturer, se figur 7.3, i form av 
cirklar med radien lika med riskavståndet för respektive scenario. I Kapellskär kan sexton olika 
scenario, med tillhörande individrisk, definieras, se tabell A3.1 i appendix 3. Detta medför 
svårigheter vid en grafisk presentation. Fem representativa scenario för Kapellskär väljs för att 
presenteras som riskkonturer. Scenarierna väljs beroende på deras riskavstånd och frekvens. Till 
exempel är scenario där störst respektive minst riskavstånd påträffas av intresse. Intressant är 
även scenario där en påtaglig förändring i IR-frekvensen inträffar. 
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Scenario Riskavstånd IR  Kumulerad IR 
10 1017 7,70E-07 7,70E-07 
13 477 7,70E-07 1,54E-06 
7 300 1,51E-10 1,54E-06 
9 294 3,85E-06 5,39E-06 
5 271 4,98E-10 5,39E-06 
12 146 3,85E-06 9,23E-06 
6 112 3,64E-08 9,27E-06 
3 99 4,63E-11 9,27E-06 
8 86 1,08E-05 2,00E-05 
11 75 1,08E-05 3,08E-05 
4 49 4,20E-08 3,09E-05 
1 45 8,14E-12 3,09E-05 
16 35 2,41E-05 5,49E-05 
2 29 4,79E-08 5,50E-05 
15 20 6,32E-05 1,18E-04 
14 9 7,16E-05 1,90E-04 

 

Figur 7.3 Individriskkonturer i Kapellskär  
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7.3 SAMHÄLLSRISK 
Samhällsrisken i Kapellskär presenteras i form av en FN kurva, figur 7.4, som anger frekvensen, 
F, av N eller fler antal drabbade per år som funktion av antalet drabbade ,N. Den ackumulerade 
frekvensen, F, beräknas med hjälp av dator programmet Precision Tree där frekvenserna för varje 
enskilt scenario ackumuleras som en funktion av antalet drabbade individer för varje scenario  
 
Kapellskär har ett stort flöde av passagerare och antalet permanent anställda uppgår sommartid 
till 95 personer. Populationsdensiteten väljs till 2500 människor / km2 och antalet drabbade 
bestäms genom att beräkna antalet människor som bor i en cirkelsektor med radien lika med 
riskavståndet för respektive utsläpp och vinkeln lika med spridningsvinkeln. Undantag från detta 
görs vid BLEVE och petroleumutsläpp eftersom dessa har en inverkan på 360 grader runt om 
spridningskällan, se kap A 2.7 i appendix 2 och appendix 3. 
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Figur 7.4 Samhällsrisk Kapellskär 

7.4 RESULTAT 
Resultatet från individriskberäkningarna jämförs med de föreslagna kriterierna och det 
konstateras att individrisken ligger inom de föreslagna gränserna för riskreducerande åtgärder enl 
DNV, med intervallet 86 – 1017 m. Däremot överskrids kriterierna inom intervallet 0 – 86 m. 
 
Individrisken för hamnbesökarna kan anses som acceptabel om följande resonemang görs. Antag 
att hamnbesökarna i genomsnitt vistas inom hamnområdet en dag per år och individ. Detta 
motsvarar en 365:e del av året. Individrisken för hamnbesökarna inom området med högst 
individrisk beräknas om som 1.9⋅10-4 / 365 = 5.2⋅10-7 per år. Samma tankesätt följs för 
campinggästerna. Campingplatsen ligger ungefär 300-500 meter från hamnområdet. 
Riskkonturen som först tangerar detta område har en individrisk lika med 1.54⋅10-6 per år. Antag 
att den genomsnittliga besökaren bor där 3 veckor per år och individ. Ett år har  
365 / 7 = 52.14 veckor. Det innebär att 3 veckor motsvarar 3/52.14 delar av året vilket i sin tur 
leder till att individrisken för campingbesökarna blir 1.54⋅10-6⋅3/52.14 = 8.9⋅10-8 per år. Detta 
anses som en acceptabel nivå./17/ 
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Situationen blir annorlunda för de permanent anställda inom hamnområdet. Individrisken kan inte 
förändras enligt ovanstående resonemang. DNV har givit ut kriterier för s k intermittent 
population. Exempel på intermittent population är arbetare inom det utsatta området. Kriterierna 
för denna typ av population innebär en reducering av individriskerna med en faktor 4. Detta 
baseras på ett antagande som innebär att ingen arbetare är närvarande mer än 45 timmar per 
vecka och 48 veckor per år samt att arbetarna inte bor i närheten av det utsatta området. Skulle 
detta appliceras på Kapellskär, minskas den högsta individrisken från 1.9⋅10-4 per år till 4.75 ⋅10-5 
per år. Den minsta individrisken i hamnområdet har beräknats till 1.5⋅10-6 per år. Reduceras 
denna med en faktor 4 blir individrisken lika med 3.9 ⋅10-7 per år. De nyberäknade individriskerna 
för de hamnanställda konstateras att befinna sig inom de föreslagna gränserna, d v s inom 
området där risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Exempel på rimliga 
åtgärder är bättre vägvalinformation genom skyltning, tydliga filmarkeringar, d v s vilka filer som 
är avsedda för lastbilar, skyddsavstånd från respektive väg etc. Vilka åtgärder som är lämpliga att 
tillämpas, lämnas över till berörda instanser att fatta beslut om.  
 
Samhällsrisken i Kapellskär ligger klart över de föreslagna gränserna. Undantag från detta gör 
fallet för antalet drabbade N>350. Det största bidraget är det stora flödet av farligtgodstransporter 
som genomströmmar området. Modellen för beräkning av frekvens för en farligtgodsolycka är 
enkel och generell på grund av den informationsbrist som råder i dag beträffande 
farligtgodstransporterna. Därmed bör detta resultat inte användas direkt i en beslutsfattande 
situation. Det krävs en full medvetenhet och kunskap om de faktorer och parametrar som använts 
i beräkningsmodellen, se även kapitel 12 om slutsaser och disskution. 
 
Hot-spotsmetodiken kan förfinas om rätt information finns till hands så att grova förenklingar 
undviks. Genom att till exempel, i händelseträdet, räkna med korrekta fördelningar över de olika 
ämnesklasserna och rättvisande fördelningar över ämnena inom varje klass skulle resultatet 
förbättras. Ett exempel är att inom klass 2 antas en fördelning över ämnena som är baserad på 
nationell data, där 54% av ämnena utgörs av svaveldioxid och klor som vid ett utsläpp ger 
upphov till svåra konsekvenser, d v s ett stort antal drabbade. 
 
Enligt den använda modellen åstadkoms ett resultat, gällande samhällsrisk, som innebär att 
riskreducerande åtgärder skall vidtas. Vilka åtgärder som är lämpliga, lämnas över till befogade 
instanser att fatta beslut om.  
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8 FÖRDJUPAD RISKANALYS RIMBO 

8.1 RISKBILD 
Detta objekt utgörs av en 4-vägskorsning mellan två huvudleder för farligtgodstransporter, 
nämligen väg 77 och väg 280, se pilen i figur 8.1. Korsningen ligger mitt i Rimbos tätort. Cirka 
50-100 meter från korsningen ligger Rimbocentrum med flera affärer och en stor bussterminal för 
elva busslinjer. Nära platsen ligger även bostäder, läkarmottagning, hotell och restaurang. Det 
vistas ett stort antal människor i området nära korsningen vilket innebär att en olycka som medför 
ett utsläpp av farligtgods skulle innebära svåra konsekvenser när det gäller människohälsa. 
Riskbilden på denna plats utgörs också av en kombination av olika faktorer som presenteras 
nedan: 
 
Ø Korsningen är hårt trafikerad under dagen, speciellt under rusningstiderna, enligt på plats 

gjorda observationer. Detta innebär ett stort antal fordon som passerar denna korsning. 
Ø Under korsningen passerar en cykelväg vilket innebär att korsningen är förhöjd i förhållande 

till den ursprungliga marknivån. 
Ø Båda vägarna är huvudleder ur trafiksynpunkt. Körande fordon från en av huvudlederna har 

väjningsplikt i korsningen. I fall om detta inte respekteras föreligger en viss olycksrisk. 
Ø Antalet farligtgodstransporter per år som går genom Rimbo som presenteras i tabell 9.1 
 

Fg Flöden ton/kvartal ton/år F antal transporter/år 
Rimbo 1000 4000 333 

Tabell 8.1 Farligtgodsflöden 
 

 
Figur 8.1 Karta över centrala Rimbo 
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8.2 INDIVIDRISK 
Individrisken i Rimbo är framtagen med hjälp av händelseträdsanalys, se tabell A3.1 i appendix 
3. Varje slutscenario i händelseträdet är bunden en sannolikhet, P(scenario). Produkten mellan 
P(scenario) och frekvensen för att en farligtgodsolycka skall inträffa, F(fg), ger frekvensen, f, 
med vilken varje slutscenario inträffar. Individrisken, IR, definieras av följande uttryck:  
 
IRscenario  = f⋅15/360 
 
Varje slutscenario i händelseträdet för Rimbo ger upphov till en individrisk vilken kumuleras i 
relation till varje scenarios avstånd, vilket innebär att individrisken ökar närmare utsläppskällan. 
 
Ett utsläpps inverkan på respektive område regleras med hjälp av en spridningsvinkel som i 
denna studie är fastställd till 15°. Därmed uppkommer en korrigeringsfaktor för individrisken 
som är lika med 15/360. Denna parameter kan också definieras som sannolikheten att bli 
exponerad för respektive utsläpp i en viss riktning. När fenomenet BLEVE eller pölbrand 
inträffar korrigeras inte individrisken, eftersom dessa två scenarier är oberoende av 
spridningsvinkeln, dvs har inverkan i alla riktningar runtom spridningskällan. En mer utförlig 
beskrivning av beräkningarna kring individrisken, F(fg) och f görs i appendix 3. 
 
I Rimbo presenteras individrisken som riskkonturer, se figur 8.2. Dessa utformas som cirklar med 
radien lika med riskavståndet för respektive scenario. Sexton olika scenario, med tillhörande 
individrisk, kan urskiljas i Rimbo och presenteras i tabell A3.2 i appendix 3, vilket medför 
svårigheter vid en grafisk presentation. För enkelhetens skull väljs fem representativa scenario för 
Rimbo att presenteras. Scenarierna väljs beroende på deras riskavstånd och frekvens. Till 
exempel är scenario där störst respektive minst riskavstånd påträffas av intresse. Intressanta är 
även scenario där en påtaglig förändring i IR-frekvensen inträffar. 
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Scenario Riskavstånd IR  Kumulerad IR 
10 1017 1,48E-07 1,48E-07 
13 477 1,48E-07 2,96E-07 
7 300 2,89E-11 2,96E-07 
9 294 7,39E-07 1,04E-06 
5 271 9,57E-11 1,04E-06 
12 146 7,39E-07 1,77E-06 
6 112 6,99E-09 1,78E-06 
3 99 8,89E-12 1,78E-06 
8 86 2,07E-06 3,85E-06 
11 75 2,07E-06 5,92E-06 
4 49 8,07E-09 5,93E-06 
1 45 1,56E-12 5,93E-06 
16 35 7,74E-06 1,37E-05 
2 29 9,20E-09 1,37E-05 
15 20 2,03E-05 3,40E-05 
14 9 2,30E-05 5,70E-05 

 

Figur 8.2 Individriskkonturer i Rimbo  
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8.3 SAMHÄLLSRISK 
Samhällsrisken i Rimbo presenteras i form av en FN kurva, figur 8.3, som anger frekvensen, F, 
av N eller fler antal drabbade per år som funktion av antalet drabbade ,N. Den ackumulerade 
frekvensen, F, beräknas med hjälp av dator programmet Precision Tree där frekvenserna för varje 
enskilt scenario ackumuleras som en funktion av antalet drabbade individer för varje scenario  
 
Rimbo är ett tätort där det bor ca 5000 människor. De flesta av dessa bedöms bo i centrala Rimbo 
där en olycka antas ske. Dessutom finns där ett köpingscentra, en vårdcentral en bussterminal, m 
m. Detta gör att 2500 människor / km2 väljs som populationstäthet för Rimbo. Antalet drabbade 
bestäms genom att beräkna antalet människor som bor i en cirkelsektor med radien lika med 
riskavståndet för respektive utsläpp och spridningsvinkeln. Undantag görs vid BLEVE och 
petroleumutsläpp eftersom dessa påverkar 360 grader runt spridningskällan, se kap A 2.7 i 
appendix 2 och 3. 
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Figur 8.3 Samhällsrisk Rimbo 

8.4 RESULTAT 
Individriskerna i Rimbo ligger inom gränserna för acceptanskriterierna i avståndsintervallet 20 – 
1017 m, d v s inom detta området accepteras riskerna om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Under 
20 meter överskrids de föreslagna gränserna. I intervallet 0-20 meter från utsläppskällan finns 
inga bebyggelser, vilket innebär att inga människor vistas kontinuerligt i området. Därför kan 
individrisknivån inom detta intervall, även om den överskrider kriterierna, betraktas som 
acceptabel. 
 
FN-kurvan för Rimbo visar att samhällsrisken överskrider de föreslagna kriterierna. Undantag är 
då mer än 180 människor drabbas. Det största bidraget för resultatet är den beräknade frekvensen 
för en farligtgodsolycka i Rimbo. Beräkningarna för olycksfrekvensen är till största delen 
baserade på landsomfattande statistik. Detta är en grov förenkling av den verkliga bilden 
beträffande transporter genom Rimbo.  



Riskstudie av Farligtgodstransporter inom Norra Stockholms län 

Patrik Dahlberg  Daniel Maria 65 

Kurvans utseende innebär också att riskreducerande åtgärder måste appliceras för att sänka 
samhällsrisken. Exempel kan vara hastighetsreducerande lösningar genom centrala Rimbo som 
minskar sannolikheten för en trafikolycka. Med restriktioner för tranporter av farligtgods genom 
centrala Rimbo under dagtid eller särskilda tider skulle antalet exponerade människor och därmed 
även riskbilden förändras. Ytterligare trafiktekniska åtgärder skulle vara av mer kostsamma slag 
och överlåtes därför till berörda instanser att besluta om. 
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9 FÖRDJUPAD RISKANALYS ARLANDA STAD 

9.1 RISKBILD 
Arlanda stad är namnet på ett företagspark i anslutning till E4:an och Arlanda flygplats. I området 
finns för nuvarande 350 olika företag, 70 butiker fördelade på två affärskomplex, 3 hotell med 
totalt 476 rum och en golfbana. Arlanda stad sysselsätter 4000 människor och besöktes under år 
2000 av 4 miljoner människor. Området är ett av de mest expansiva i sitt slag i Sverige tack vare 
anslutning till Arlanda flygplats och de goda kommunikationerna till Stockholm. Arlanda stad 
drivs och utvecklas efter följande vision: ”En pulserande internationell marknads- och mötesplats 
för framförallt högteknologiska företag, ett logistikcentrum för norra Europa. En plats för affärer, 
varuproduktion, handel, upplevelser och rekreation, där företag, anställda och besökare trivs och 
samverkar. Mångfalden, den goda gestaltningen och den höga servicenivån garanterar detta. En 
av de mest ansedda Företagsparkerna i norra Europa, där såväl små som stora företag är 
etablerade och utvecklas”. 
 

 
Figur 9.1 Arlanda stad 
 
Angränsande till Arlanda stad sträcker sig väg E4,se figur 10.1, som är hårt belastad i synne rhet 
under rusningstiderna. Väg E4 anses vara en olycksdrabbad väg, speciellt på sträckan mellan 
Stockholm och Arlanda flygplats. Antalet farligtgodstransporter per år på E4:an är högt och en 
stor del av dessa utgörs av flygbränsletransporterna från Loudden till flygplatsen. Enlig Sigtunas 
räddningstjänst körs cirka 60 stycken 24-meters fordon per dygn fullastade med flygbränsle. 
Detta sker året runt utan avbrytning. Med tanke på flygplatsens expansion, kommer antalet 
flygbränsletransporter att öka. 
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Sigtunas räddningstjänsts uppgifter angående farligtgodstransporterna på E4:an anses stämma väl 
överens med SRV:s kartering från år 1998, se tabell 10.1. Sextio transporter per dygn innebär ca 
22 000 transporter per år. Jämförs denna siffra med tabellvärdet som ger uttryck för det totala 
antalet farligtgodstransporter per år inses att tabellvärdet inte är orimlig. Se även appendix 1. 
 

Fg flöden på E4 förbi Ton/kvartal  Ton/år Antal transporter/år 
Arlanda stad 67000 268000 22333 

Tabell 9.1 Farligtgodsflöden 

9.2 INDIVIDRISK 
Individriskberäkningarna grundar sig på en händelseträdsanalys. Möjliga scenario vid en 
eventuell farligtgodsolycka överskådas på ett logiskt sätt med hjälp av den typen av analys. För 
varje slutscenario i händelseträdet beräknas en sannolikhet, P(scenario). Produkten mellan 
P(scenario) och frekvensen för att en farligtgodsolycka skall inträffa, F(fg), ger frekvensen, f, 
med vilken varje slutscenario inträffar. Individrisken, IR, definieras med hjälp av följande 
uttryck:  
 
IRscenario  = f⋅15/360 
 
Varje scenario i händelseträdet ger upphov till en individrisk i vilken ett riskavstånd är inbegripet. 
Individriskerna kumuleras i relation till varje scenarios avstånd, vilket innebär att individrisken 
ökar med minskad avstånd från respektive utsläppskälla. 
 
Ett utsläpp kan inte ha en inverkan på respektive område i alla riktningar. Därför regleras detta 
med hjälp av en spridningsvinkel som i denna studie är fastställd till 15°. Därmed korrigeras 
individrisken med faktorn 15/360, som är sannolikheten att bli exponerat för respektive utsläpp. 
Ett undantag från denna regel görs när fenomenet BLEVE eller pölbrand inträffar, eftersom dessa 
två scenarier är oberoende av spridningsvinkeln, dvs de har inverkan i alla riktningar runtom 
spridningskällan. En mer utförlig beskrivning av beräkningarna kring individrisken, F(fg) och f 
görs i appendix 3. 
 
Individrisken vid Arlanda stad presenteras som riskkonturer, se figur 10.2, i form av cirklar med 
radien lika med riskavståndet för respektive scenario. Vid Arlanda stad kan sexton olika scenario, 
med tillhörande individrisk, definieras, se tabell A3.3 i appendix 3. Detta medför svårigheter vid 
en grafisk presentation. Fem representativa scenario för Arlanda stad väljs därför att presenteras 
som riskkonturer. Scenarierna väljs beroende på riskavstånd och frekvens. Till exempel är 
scenario där störst respektive minst riskavstånd påträffas av intresse. Intressanta är även scenario 
där en påtaglig förändring i IR- frekvensen inträffar. 
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Scenario Riskavstånd IR  Kumulerad IR 
10 1017 2,21E-05 2,21E-05 
13 477 2,21E-05 4,42E-05 
7 300 4,33E-09 4,42E-05 
9 294 1,11E-04 1,55E-04 
5 271 1,43E-08 1,55E-04 
12 146 1,11E-04 2,65E-04 
6 112 1,05E-06 2,66E-04 
3 99 1,33E-09 2,66E-04 
8 86 3,10E-04 5,76E-04 
11 75 3,10E-04 8,85E-04 
4 49 1,21E-06 8,87E-04 
1 45 2,34E-10 8,87E-04 
16 35 5,36E-04 1,42E-03 
2 29 1,38E-06 1,42E-03 
15 20 1,41E-03 2,83E-03 
14 9 1,59E-03 4,43E-03 

 

 
Figur 9.2  Individriskkonturer vid Arlanda stad 
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9.3 SAMHÄLLSRISK 
Samhällsrisken presenteras som en FN kurva där y-axeln utgörs av den ackumulerade frekvensen 
av N eller fler antal drabbade per år och x-axeln föreställer av antalet drabbade, se figur 10.4. 
Den ackumulerade frekvensen, F, beräknas med hjälp av dator programmet Precision Tree där 
frekvenserna för varje enskilt scenario ackumuleras som en funktion av antalet drabbade 
individer för varje scenario 
 

Arlandastad

1,00E-09
1,00E-08
1,00E-07
1,00E-06
1,00E-05
1,00E-04
1,00E-03
1,00E-02
1,00E-01

1,00E+00

1 10 100 1000

Antal drabbade (N)

Fr
ek

ve
ns

 a
v 

N
 e

lle
r 

fle
r 

an
ta

l d
ra

bb
ad

e 
pe

r 
år

 (
F)

 
Figur 9.4 Samhällsrisk Arlanda stad 
 

Arlanda stad består av ett företagspark där flera affärskomplex och en hotell finns. Dessa 
inrymmer många anställda och innebär tidvis ett stort antal besökare vilket gör att 

populationsdensiteten väljs till 2500 per kvadratkilometer. Antalet drabbade bestäms genom att 
beräkna antalet människor som bor i en cirkelsektor med radien lika med riskavståndet för 

respektive utsläpp och vinkeln lika med spridningsvinkeln. Undantag från detta görs vid BLEVE 
och petroleumutsläpp eftersom dessa har en inverkan på 360 grader runt om spridningskällan. Se 

även kap A 2.7 i appendix 2 och appendix 3. 

9.4 RESULTAT  
Ett petroleumutsläpp ger inte upphov till några dödsfall. Detta innebär att utsläppet inte påverkar 
samhällsriskberäkningarna. Ett petroleumutsläpp kan däremot ge upphov till allvarliga 
konsekvener ur miljösynpunkt och ur ett ekonomiskt perspektiv. I det sistnämnda är det räddning, 
sannering och förlorad avkastning som dominerar kostnadsstrukturen. 
 
Samhällets ökande transporter ställer högre krav på dessa vad gäller flexibilitet, säkerhet och 
miljötänkande. Ett långt gånget projektarbete mellan dåvarande SJ Gods, numera Banverket, och 
oljebolagen har som mål att vid 2002 ha flyttat dagens flygbränsletransporter från landsvägen till 
järnvägen. Projektnamnet är PipeRail Arlanda. Detta projekt skulle medföra att transporterna av 
klass 3 minskade radikalt och i det närmast försvann från landsvägen.  
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De investeringar som krävs för att detta skall bli realitet kommer enligt de senaste kalkylerna från 
år 2000 att kosta mindre än 10 Mkr. Omfattningen av investeringen blir: 
 
Ø Anlägga ny terminal och spårsektion vid Arlanda 
Ø Rusta upp spårområdet på Loudden vid Värtan 
Ø Upprustning av sträckningen Värtan - Norra Station 
 
Frågan kan ställas huruvida det är värt att lägga sådana summor på en järnvägslösning när samma 
flöde där skulle innebära samma miljörisk för samhället. Järnvägsvagnar spårar ur precis som 
tankbilar är drabbade av avåkningar. Problemet försvinner inte utan det bara flyttas. 
 
Järnvägen har den fördelen att de cisternvagnar som trafikerar landets järnväg med farligtgods 
har nästan dubbelt så tjock plåt som bilburna tankar. De är byggda med upp till 17 mm tjock 
stålplåt mot tankbilarnas 9 mm – aluminium. Frekvensen att det skall hända en olycka med 
farligtgods under transport är också ca 12 ggr större på landsväg vid Arlanda stad än på järnväg. 
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10 FÖRDJUPAD RISKANALYS ROTEBRO 

10.1 RISKBILD  
Järnvägen mellan Stockholm-Uppsala passerar områden med tät bebyggelse eller öppna landskap 
som kan vara på väg att exploateras. Regionen runt Norra Stambanan undergår en väldigt 
expansiv förändring med långt gångna planer på att bygga ut samhällen längs järnvägen. I dessa 
planer ligger ett intresse för att bygga så nära spåren som möjligt för att kunna ta till vara på 
transportnätets fördelar för människor och företag, samtidigt som den tidigare markförberedelsen 
kan utnyttjas.  
 
Närheten till spåren för boende och arbetande gör egentligen att järnvägen som helhet kan 
betraktas som en hot-spot. På sträckan delas spåren mellan fjärrtåg och godståg, och stationerna 
längs sträckningen har ett stort antal besökande varje dag varför detta ligger som grund för valet 
av hot-spot. 
 
Nedan kommer en kort beskrivning av de tåg som trafikerar sträckan och fakta om dessa vad 
gäller hur frekventa avgångarna är och hur mycket gods samt hur många passagerare som 
transporteras med dessa. 
 
X2000 
X2000 är ett snabbtåg som togs i drift 1991. Det har idag en toppfart på 210 km/h, men 
restriktioner i form av driftsproblem har medfört att X2000 under vissa partier endast får köra i 
160 km/h. Tågen består vanligen av två motorvagnar och 5 vagnar, och har plats för drygt 600 
passagerare. Som mest har det 16 vagnar, och kan då transportera 1600 passagerare. X2000 kör 
sträckan Stockholm-Uppsala och åter, två gånger under en vecka.  
 
Arlandabanan 
Arlandabanan är en ny snabbtågsförbindelse mellan Stockholms Central och Arlanda. Tågen 
består av en motorvagn i varje ände med två mellanliggande vagnar. Toppfarten är 200 km/h. 
Tågen avgår från Stockholm C resp. Arlanda var 15:e minut, med max 190 sittande passagerare 
per tåg. Över 10 000 resenärer per dygn har vid flera tillfällen uppmätts sedan starten. Fram till 
det nybyggda spåravsnittet mot Arlanda där det bl a går in i en ca 4 km lång tunnel, färdas det på 
stambanan tillsammans med övrig tågtrafik. 
 
Övriga fjärrtåg 
Övrig fjärrtågstrafik utgörs av den ”gamla typen” av passagerartåg, med en toppfart 130 km/h. 
Tågen består av mellan 6 och 11 vagnar, dragna av ett lok. Antalet passagerare kan överstiga 
1000, man kan räkna med ca 100 personer per vagn. Antal tåg från Stockholm norrut på den 
aktuella sträckan är 34 på vardagarna och 35 under helgen. Antal tåg som kommer in till 
Stockholm norrifrån är 35 vardagar som helger. 
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Pendeltåg 
Citypendeln inledde den 6 januari 2000 sitt uppdrag från Storstockholms lokaltrafik, SL, att svara 
för pendeltågstrafiken i Stockholms län fram till 2005. Pendeltågen har en toppfart på 120 km/h 
och är lokaltåg som trafikerar sträckorna mellan Stockholm Central och Kungsängen, Märsta, 
Gnesta och Nynäshamn. 61 miljoner passagerare transporterades under det första trafikåret, vilket 
ger ett snitt på 167000 resande per dygn. Tågen består av flera tvådelade enheter med kapacitet 
upp till 1200 passagerare. För vår del är det sträckningen Stockholm-Märsta som är intressant för 
studien. Antal tåg avgångar på aktuell sträckning är under sommarmånaderna 55 t o r på vardagar 
och 42 t o r på helgerna. Under vintermånaderna är det 82 avgångar t o r på vardagar och 68 på 
helgerna . 
 
Godståg  
Tåg för godstrafik trafikerar även sträckan Stockholm-Uppsala. Mellan Stockholm och Märsta 
går det 20 tåg per dygn åt vardera hållet och mellan Märsta och Uppsala som är mer 
säsongsberoende går det 6-8 tåg per dygn åt vardera håll. Av dessa tåg är det enligt Banverkets 
schablon 10% som transporterar farligtgods. I studien räknas alla resultat med att beläggningen 
på sträckan är 40 transporter per dygn då merparten av sträckan har det. Nedan återfinns en tabell 
med de transporterade mängderna indelade efter klass enligt RID. 
 

 Transporterad mängd  Uppskattad mängd 
RID-klass Stockholm-Uppsala Stockholm-Uppsala 
 i ton under april-juni 2001 i ton per år 
1 Explosiva ämnen och föremål 288 1352 
2 Gaser 909 3636 
3 Brandfarliga vätskor 5585 22340 
4 Brandfarliga fasta ämnen 316 1264 
5 Oxiderande ämnen 9453 37812 
6 Smittsamma ämnen 260 1040 
7 Radioaktiva ämnen Inga transporter Inga transporter 
8 Frätande ämnen 972 3888 
9 Övriga ämnen och föremål 392 1568 

Tabell 10.1 Transporterad mängd av farligtgods 
 
Tabellen baseras på statistik från Green Cargo AB som är det ledande företaget inom transport av 
farligtgods på  järnväg och som har 92% av marknadsandelarna på sträckan. Statistiken är 
framtagen under perioden april- juni 2001. Kolumnen till höger anger extrapolerad mängd 
oberoende av säsong. 
 
Godstågen färdas längs sträckan med en maxhastighet på 80 km/h. Vid vissa stationer på sträckan 
är hastigheten nära maxfart. Ambitioner och olika projekt, som Godsnät 21, är att med diverse 
förbättringar och tekniska utvecklingar kunna köra godstågen i samma hastighet som posttågen, 
det vill säga upp till 160 km/h /18/. Detta tillsammans med önskan att kunna lasta vagnarna med 
mer tonnage gör att riskbilden drastiskt ökar gällande tågtransport av gods gällande urspårningar. 
Inte minst då detta sker tillsammans med farligtgods. 
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10.2 SCENARIO 
Vid en återblick på de olyckor som hänt med farligtgods på järnväg så finns endast ett begränsat 
material att tillgå. På senare tid har det runt om i världen varit ett antal olyckor som skapat oro 
och kunnat få allvarliga konsekvenser. Men detta är till största del incidenter med urspårningar, 
sammanstötningar och vagnar som varit stumfyllda, varav endast ett fåtal har resulterat i större 
utsläpp. När det gäller RäddSamNorr som region så finns det inget större utsläpp registrerat och 
de urspårningar och sammanstötningar som skett i regionen är förknippade med X2000 och 
Arlandabanan. De flesta godstågen körs också på kvällar och nätter då trafikintensiteten antalet 
människor i rörelse är lägre. Det mest elakartade tillbudet som kunnat resultera i en allvarlig 
kemikalieolycka inom regionen var när en överlastad ammoniakvagn passerade området 
innehållande 62 ton ammoniak i stället för de 42 ton den var byggd för! /10/ 
 
Som tidigare nämnts finns det inom regionen såväl tätbebyggda områden som öppen landsbygd i 
anslutning till spårsträckningen mellan Stockholm och Uppsala. Spåren på sträckningen består av 
ett spår i vardera riktningen och dubbla spår inom stationsområdena. Spåren består av helsvetsad 
räls samt betong- eller träslipers. Vidare passerar dessa stationer av i genomsnitt 42000 resenärer 
per dygn om det endast tas hänsyn till passagerare med pendeltågen.  
 
Längs hela spårsträckningen, speciellt stationsnära, har ett flertal bostäder och köpcentra byggts 
med åren. Eftersom regionen är inne i expansivt skedde så byggs det allt närmare spåren. 
Bostäder har taknocken en bra bit högre än bullerplanket och endast ett par meter ifrån 
detsamma. Typexempel är Helenelund som nyligen inrättat ett dagis och äldrecentra knappt 40 
meter från järnvägsvallen.  
  

 
Figur 10.1 Karta över Rotebro 
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Valet av den punkt på järnvägen som skall gälla som hot-spot i studien föll på stationen i 
Rotebro. E4:an passerar över järnvägen precis före stationen i nordlig riktning samtidigt, som 
redan nämnts, det är många människor i omlopp på stationen. Nu har även stadsbyggnadskontoret 
i Sollentuna Kommun upprättat ett förslag till en detaljplan som skall möjliggöra ett uppförande 
av 70 bostadslägenheter och 9000 m2 för centrumfunktioner precis över vägen från stationen, se 
pilen i figur 11.1. 
 
Detta gör det hela intressant huruvida beräkningarna kan komma att gälla vid beslutstagande 
rörande säkerhet och hälsa vid nybyggnationer av fastigheter. 
 
Scenariot baseras på det stora antal resenärer som kan komma att befinna sig i området och att 
planerna för Rotebro Centrum blir realitet. Vad gäller godståg så skulle det kunna fö rekomma en 
incident när tåget skall dirigeras från ett spår till det andra för att passera eventuellt stillastående 
tåg på stationen. 

10.3 INDIVIDRISK 
Individrisken i Rotebro är framtagen med hjälp av händelseträdsanalys från vilken  sexton olika 
scenario definieras, se tabell A3.4 i appendix 3. Varje slutscenario i händelseträdet är bunden till 
en sannolikhet, P(scenario). Produkten mellan P(scenario) och frekvensen för att en 
farligtgodsolycka skall inträffa, F(fg), ger frekvensen, f, med vilket varje slutscenario inträffar.  
Individrisken, IR, definieras med hjälp av följande uttryck: 
 
IRscenario  = f⋅15/360 
 
Varje scenario i händelseträdet ger upphov till en individrisk i vilken ett riskavstånd är inbegripet. 
Individriskerna kumuleras i relation till varje scenarios avstånd, vilket innebär att individrisken 
ökar med minskat avstånd från respektive utsläppskälla 
 
Ett utsläpps inverkan på respektive område  regleras med hjälp av en spridningsvinkel som i 
denna studie är fastställd till 15°. Därmed uppkommer en korrigeringsfaktor för individrisken 
som är lika med 15/360. Denna parameter kan också definieras som sannolikheten att bli 
exponerat för respektive utsläpp i en viss riktning. När fenomenet BLEVE eller pölbrand inträffar 
korrigeras inte individrisken, eftersom dessa två scenarier är oberoende av spridningsvinkeln, dvs 
de har inverkan i alla riktningar runtom spridningskällan. En mer utförlig beskrivning av 
beräkningarna kring individrisken, F(fg) och f görs i appendix 3. 
 
I Rotebro presenteras individrisken som riskkonturer, se figur 11.2. Dessa utformas som cirklar 
med en radie som är lika med riskavståndet för respektive scenario. Sexton olika scenario med 
tillhörande individrisk kan urskiljas i Rotebro och presenteras i tabell A3.3 i appendix 3. Detta 
medför svårigheter vid en grafisk presentation. För att göra presentationen möjlig väljs fem 
representativa scenarion för Rotebro. Scenarierna väljs med hänseende till deras riskavstånd och 
frekvens. Exempelvis är scenariot med störst respektive minst riskavstånd av intresse. Även 
scenario där en påtaglig förändring i IR- frekvensen inträffar är intressant. 
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Scenario Riskavstånd IR Summa IR 
13 1017 7,00E-08 7,00E-08 
16 477 7,00E-08 1,40E-07 
10 473 4,26E-08 1,83E-07 
7 350 1,34E-11 1,83E-07 
12 294 3,50E-07 5,33E-07 
5 271 4,43E-11 5,33E-07 
9 152 2,13E-07 7,46E-07 
15 146 3,50E-07 1,10E-06 
6 112 3,24E-09 1,10E-06 
3 99 4,12E-12 1,10E-06 
11 86 9,80E-07 2,08E-06 
14 75 9,80E-07 3,06E-06 
8 53 5,97E-07 3,66E-06 
4 49 3,74E-09 3,66E-06 
1 45 7,23E-12 3,66E-06 
19 35 3,62E-06 7,28E-06 
2 29 4,25E-09 7,29E-06 
18 20 9,51E-06 1,68E-05 
17 9 1,08E-05 2,76E-05 
 

 
Figur 10.2 Individriskkonturer i Rotebro 
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10.4 SAMHÄLLSRISK 
Stationen i Rotebro har i sin omgivning stora affärskomplex och företagsbyggnader. Dessutom 
finns här ett stort antal resenärer Populationsdensiteten väljs till 2500 per kvadratkilometer. 
Antalet drabbade bestäms genom att beräkna de människor som bor i en cirkelsektor med radien 
för riskavståndet för respektive utsläpp och vinkeln lika med spridningsvinkeln. Undantag görs 
vid BLEVE och petroleumutsläpp eftersom dessa har en inverkan på 360 grader runt om 
spridningskällan. 
 
Samhällsrisken i Rotebro presenteras i form av en FN kurva, figur 10.3, som anger frekvensen, F, 
av N. Den ackumulerade frekvensen, F, beräknas mha dator programmet Precision Tree där 
frekvenserna för varje enskilt scenario ackumuleras som en funktion av antalet drabbade 
individer för varje scenario, se kap A 2.7 i appendix 2 och 3. 
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Figur 10.3 Samhällsrisk Rotebro  

10.5 RESULTAT  
Den individ- och samhällsrisk som uppvisas för Rotebro ligger över de rekommenderade 
riskacceptanskriterierna. De godstransporter som i dagens läge passerar stationsområdet består 
endast till en liten del av farligtgods. På tre månader under 2000 registrerades 541 vagnar under 
135 transporter på den aktuella sträckningen. Merparten utav dessa företogs på tid när ett färre 
antal människor vistas ute. Godset har inte samlats och samtransporterats för att få fler vagnar per 
transport för att samtidigt komma ned i antal transporter. 
 
Beräkningarna har gjorts utifrån ett scenario där stationsområdet och intilliggande centrum är 
välbesökt av människor. Godståg passerar även stationen under dessa tider. I dagens läge med de 
transporter som går på järnvägen är risken för hög, men det går att utöka antalet transporter och 
mängden gods om vissa försiktighetsmått företas, enligt vad som skrivits ovan. Planer finns att 
transportera flygplansbränslet till Arlanda på järnvägen, se kapitel 9. Vidare finns en önskan om 
att godsjärnvägen skall utvecklas kvalitativt och kostnadseffektivt. /18/ 
 

Rotebro 
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Ökad axellast, ökad lastprofil och kompaktare tåg med starkare lok för högre farter är projekt och 
godssatsningar som är ute på remiss från Banverket. En tankvagn har utvecklats med en ökning 
av lasten med 32%, så att den kan ta upp till dryga 100m3. Detta är ett led i att försöka få ned 
antalet godsvagnar per transport och därmed också få en lättare och mer effektiv hantering av 
godstransporterna. Önskan är att lasta mer gods per meter tåg. En lättare vagn ger bättre 
lastförmåga per vagn och meter samtidigt som tågen drar mer betalande last och mindre tomvikt.  
 
Prestandamässigt är gränsen snart nådd vad gäller lokens dragkapacitet utan att vidareutvecklas 
rent tekniskt. Möjlighet finns att få ut ytterligare 15% av den maximala dragförmågan utan att det 
leder till alltför kostsamma insatser. Kvalité i samband med ökade godsflöden skulle höjas genom 
den effektivare transporten och genom minskad risk för skador i hantering. 
 
Ökad hastighet kan medföra ett ökat antal urspårningar om det ses till de olyckor som hänt i bl a 
Tyskland under 90-talet. Konsekvenserna kan öka alvarligt med den ökade mängden farligtgods 
som skulle kunna läcka ut vid en sådan incident. Risken att detta skall inträffa kan reduceras med 
att det blir färre transporter om färre tankvagnar transporteras på sträckan och om dessa samlas 
och samtransporteras under de timmar på dygnet när det är färre människor ute i området. 
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11 FÖRDJUPAD RISKINVENTERING MILJÖN 

11.1 RISKBILD 
I samband med kollisioner, dikeskörning eller likartade incidenter kan större spill komma att 
inträffa med omfattande skadegörelse som följd. Stora mängder av det farliga godset som 
transporteras, gaser, vätskor eller kemikalier, kan förutom att orsaka brand eller explosioner även 
förgifta den omgivande miljön.  
 
Enligt Miljöbalken 3 kap 3 § skall mark- och vattenområden som är särskilt känsliga ur ekologisk 
synpunkt så långt som möjligt skyddas mot incidenter som kan skada miljön. Dessa områden kan 
vara av olika karaktär: 
 
Ø områden som är hårt belastade av ämnen som är skadliga 
Ø områden med djur- och växtliv med arter som i varierande grad löper risk att försvinna från 

landet 
Ø områden med särskilda ekologiska värden 
 
I regionen finns värdefulla landskap med rikligt och krävande växt- och djurliv som är typiska för 
Roslagen och Norra Stockholms län. Målsättningen är att bevara dessa för kommande 
generationer. Landskapen består bl a av ett flertal djur- och växtarter som är fridlysta. 
 
Områdena i denna rapporten är i första hand valda utifrån miljöns känslighet vad gäller 
kontaminering. Vidare har områdena valts med metodik beskriven i kapitel 6, rörande hot-spots. 
De gällande objekten som är områden som angränsar till de undersökta lederna för farligtgods i 
regionen. 
 
De aktuella hot-spots, ur listan i kapitel 4, är följande: 
 
Ø Nr  7 - Väg 77 genom Finsta 
Ø Nr 10 - Edsbro, korsningen väg 280 – väg 282 
Ø Nr 11 - Korsningen väg 280 –väg 76 mot Svanebergssjön 
Ø Nr 14 - Lejondalsområdet 
Ø Nr 15 - Järva fältet 
Ø Nr 16 - Görväln 
Ø Nr 17 - Stäket - väg E18 mot Bro 
Ø Nr 18 - Brunkebergsåsen vid Rotebro 
Ø Nr 22 - Römosen 
 
Av dessa är nr 7 och 16 vattentäkter och nr 18 en plats som ligger nära grundvattnet. Övriga 
platser är naturreservat och platser av stor ekologisk betydelse. De sistnämnda är naturligtvis av 
stor betydelse för framtida generationer, men i första hand ser vi till de konsekvenser som har 
störst omedelbar betydelse för människan. Den allvarligaste formen av miljöpåverkan av 
farligtgods för människan är de fall då eventuella utsläpp förorenar vattentäkter. Dessa består av 
grundvatten- och ytvattentäkter. Grundvattentäkter som förorenas kan saneras med goda resultat 
men är en långsam och kostsam process. En grundvattentäkt kan vid förorening bli obrukbar för 
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flera år framöver. Ytvattentäkter är t ex sjöar och vattendrag, och dessa kan även de bli obrukbara 
för flera år vid förorening.  

11.2 SCENARIO 
Utsläpp i samband med trafikolyckor har en tendens att medföra påtagliga miljöproblem. Ofta är 
de större än på fasta anläggningar då händelsen sker mitt ute i miljön. Olyckor som leder till att 
naturmiljön och vattenresurser drabbas är också vanligare än direkta dödsfall i samband med 
farligtgods lyckor. 
 
Inom regionen inträffar ett stort antal olyckor per år som är relaterade till vilt och de hala 
väglagen som råder under vintern. Med detta som bakgrund kan mycket väl ett tänkbart scenario 
vara att en undanmanöver vid halt väglag eller vid någon snäv sväng får lasten att förflytta sig 
inom skvalpskotten och förändra tyngdpunktsförhållandena. Detta skulle i sin tur leda till att 
fordonet kommer utanför väggrenen ned i diket och välter. Dikesgrenen består ofta av sidor av 
berget eller andra hårda material varför läckage inte är långsökt att anta. Faktum är att just detta 
inträffade på E6:an söder om Göteborg 1997 under likartade förhållande och resulterade i att 26 
m3 petroleumprodukter läckte ut. 

11.3 KONSEKVENS 
Flera parametrar finns som avgör hur allvarlig föroreningen är och hur stora dess konsekvenser 
blir. Alla vätskor har inte samma hastighet i  samma jordart. Utav dessa parametrar är de 
nedanstående viktigast: 
 
Ø föroreningens egenskap – viskositet, densitet och vattenlöslighet 
Ø markens genomsläpplighet – jordartens grovkornighet och bergs sprickor 
Ø djupet till grundvattnet 
Ø markens lutning 
Ø närhet till ytvatten – sjöar och större vattendrag 
Ø närhet till känsliga objekt – vattentäkt och naturskyddsområden 
 
Dessa parametrar ligger också till grund för de åtgärder som skall sättas in för att begränsa eller 
förebygga ett utsläpp. 
 
Alla klasser av farligtgods påverkar naturen och omgivningen om det uppstår ett utsläpp. Utav de 
klasser för farligtgods så har det i första hand för miljön setts till: 
 
Ø Klass 3: Brandfarliga vätskor 
Ø Klass 6: Giftiga ämnen 
Ø Klass 8: Frätande ämnen 
Ø Klass 9: Övriga ämnen och föremål 
 
Dessa ämnesklasser består av petroleumprodukter, giftiga och frätande ämnen samt miljöfarligt 
avfall som vid eventuellt utsläpp utgör en stor fara för vattenresurserna i omgivningen. Utav 
dessa ämnen koncentrerar vi oss på petroleumprodukterna i klass 3 som är de farligaste för miljön 
och vattentäkterna de kan komma att förorena. Ett utsläpp av t ex bensin kan orsaka mycket stora 
skador på eller i direkt anslutning till vattenresurser och värdefulla biotoper och kan slå ut dessa 
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för lång tid framåt. Mycket liten koncentration, 20 microgram per liter, ger smak åt dricksvatten. 
Detta innebär att flera miljoner liter vatten kan ta smak av en liter bensin.  
 
De flesta naturliga jordar består av en blandning av olika kornstorlekar, vilket gör att 
transporthastigheten i jorden blir svår att beräkna. Grovt sett kan hastigheten uppskattas efter den 
finaste kornstorleken vilken är minst benägen att släppa igenom ämnet. Hastigheterna som anges 
är i den omättade zonen, dvs över grundvattenytan. Viktigt att observera i dessa sammanhang är 
att i störd jord, där packningsförhållandena är ändrade, är transporthastigheten större än i orörd. 
Kommer föroreningen ned till grundvattennivån, dvs i gränsen till den mättade zonen, så är 
skadan redan skedd och föroreningen transporteras vidare med grundvattnet i dess 
rörelseriktning. 
 
Bensin är svårlösligt i vatten och har ungefär samma transporthastighet i mark som vatten. Vid en 
eventuell förorening av bensin så har det en hastighet på 20 m/dygn i mark av typen sand/morän 
som är den vanligast förekommande i regionen. Det skulle med andra ord inte ta lång tid att nå 
grundvattnet i regionen, men snabb insats kan rädda grundvattnet från förorening och därmed 
även det kostsamma saneringsarbetet.  
 
Hamnar däremot förorening direkt i en öppen vattenrecipient så blir resultatet att den blir 
obrukbar per omgående och saneringsarbete är ofrånkomligt. 

11.4 RESULTAT 
Vid ett scenario som det ovan nämnda är det svårt att fastställa hur svåra skadorna blir på naturen 
och även det värde eller kostnad som detta för med sig. Skulle däremot skadan ske så att vatten 
direkt blir kontaminerat blir följderna lättåskådliga och kanske även det ekonomiska avbräck som 
sanering av detta medför. Dock är det alltid svårt att avgöra hur stort det framtida värdet är som 
går förlorat vid en olycka. 
 
Säkerheten vid transport av farligtgods och riskreducerade åtgärder för dessa är starkt knutna till 
föraren, fordonet, det transporterade godset, vägens utformning och räddningstjänsten. Den mest 
självklara, men också den svåraste, åtgärden för att förebygga olyckor är att undvika transporter 
av vissa ämnen. Omlokalisering av transporterna sker och åvilar i dag näringslivet i samhället. 
Men som redan nämnts är det svårt att sätta värde på och beräkna kostnad/nytta gällande djur och 
natur vid olyckor som kan ske och sätta detta i relation till vad en ny vägsträckning skulle få för 
konsekvenser. 
 
Som det ser ut i dagens läge satsas det mycket på den mänskliga faktorn med utbildning för 
föraren i trafiken och dennes handlande vid eventuell olycka. Till detta har mycket tid och 
ekonomi lags på att öka fordonets säkerhet. Skvalpskott har installerats för att fordonet skall hålla 
sig på rätt köl. Yttre och inre ventiler har installerats och  kompletterats med säkerhetsventiler 
som opereras oberoende av varandra. Dessa dubbla system har till uppgift att förhindra läckage 
vid eventuell avåkning. Vidare har vägarna som gäller som primära och sekundära transportleder 
förbättrats genom utbyggning eller breddning. Flera vägsträckningar har också fått staket och 
mittavgränsningar för att förhindra avkörning från vägen och därmed undvika utsläpp i samband 
med kollision eller dikesnedkörning. Vad gäller det sistnämnda så är ytterligare en åtgärd för att 
försvåra marktransporten vid ett eventuellt utsläpp att fylla igen dikena vid transportlederna och 
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att anordna andra avrinningsanordningar som inte leds direkt ut i vattentäckt eller ned till 
grundvattnet. 
 
Slutligen skall nämnas att risk som är förknippad med människoliv och risk som förknippas med 
konsekvens och kostnad för miljön inte är kompatibla. Dessa kan endast jämföras och ställas mot 
varandra. Olika kalkyler finns för att göra detta, men resultatet blir ändå i slutändan att ett fiktivt 
värde ställs mot en reell kostnad. För denna analys har det valts att inte sätta ett ekonomiskt värde 
på naturen och miljön utan endast belysa de konsekvenser som kan ske. Värden och slutresultat 
får respektive läsare själv lägga till beroende på  egna värderingar och syftet som vill påvisas. 
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12 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
I de valda platserna som denna studie behandlar har resultat som ger höga nivåer för individrisk 
och samhällsrisk erhållits. Det är viktigt att poängtera att resultaten som har framtagits i denna 
studie inte bör betraktas som den absoluta sanningen. Studie n bör endast användas för 
jämförande analyser mellan olika objekt, t ex: Är individ- och samhällsrisknivån högre i Arlanda 
stad än i Rimbo? Det största bidraget till de höga nivåerna på individ- och samhällsrisk är det 
uppskattade stora antalet transporter av farligtgods som körs genom regionen. Ingen hänsyn har 
tagits till faktorer som kan påverka trafiksäkerheten och därmed sannolikheten för att en olycka 
skall inträffa, t ex vägbredd, skyltning od. Metodiken som framtagits ger detta till trots ett 
lättförståeligt och överskådligt resultat som kan användas som ett verktyg till att jämföra effekten 
av olika riskreducerande åtgärder. 
 
Klass 3 transporterna påverkar inte samhällsrisken. Däremot skall dessa transporter betraktas 
utifrån deras påverkan på miljön, i synnerhet vid Arlandastad där frekvensen av sådana 
transporter är stor. Petroleumprodukter som kommer ut i mark och vatten är giftiga för fisk och 
organismer. Dricksvatten kontaminerat med sådana produkter blir odryckbart. Det är tillräckligt 
med låga koncentrationer för att detta skall åstadkommas. Som ett exempel nämnns att 
bensinutsläpp till mark kan skada och störa de biologiska nedbrytningsprocesserna. Det finns 
även en ekonomisk aspekt som bör beaktas i samband med utsläpp av petroleum produkter. Efter 
ett ustläpp kan det uppstå kostnader för nyasfaltering av gator eller dylikt, allternativt 
skadeståndskostnader om utsläpp sker på åker- eller ängsmark, trädgårdar m m. 
Sanneringskostnader uppstår om respektive produkt tränger ned i marker och når grundvattnet 
som står i kontakt med vattentäkter eller andra vattendrag som är miljöskyddade. 
 
Sannolikheten/frekvensen för farligt godsolycka är starkt överskattad i rapporten. Detta är 
resultatet av bristande underlag och med största sannolikhet kan  inte en bättre uppskattning 
göras. Felet ligger i att frekvensen multipliceras med antalet transporter genom resp hot-spot.. 

 
A      B 
 
  Hot spot 

 
Problemet blir tydligt om två hot spots skall analyseras på samma vägsträcka med precis samma 
flöde av farligtgods. Olycksfrekvense i en hot-spot är naturligtvis beroende av antalet transporter, 
men det är ingenting som garanterar att olyckan kommer att hända i vald hot-spot, när själva 
transporten åker en given sträcka från A till B. 
 
Studien har lett till en generell metodik för beräkning av risk som i nuläget är ett grovt verktyg. 
Metodiken är behäftad med ett antal antaganden och förenklingar, vilka fortplantar sig genom 
beräkningarna och påverkar slutresultatet. En brist är att modellen inte tar hänsyn till transporter i 
transit eftersom dessa inte ingår i de nationella undersökningar som görs. Det förefaller 
besynnerligt att inga utav dessa transporter registreras hos någon instans. Varje transport skall 
medbringa godsdeklaration och avsändarintyg som skulle kunna behandlas på sådant sätt att det 
kommer statistisk instans tillhanda. Detta skulle medföra en förbättring över den indata som kan 
användas för ett korrekt framtagande av riskbilden i samhället. 
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Den största svårigheten med att samla den indata, t ex andelen styckegods- kontra 
bulktransporter, som krävs för ett rättvisande resultat har varit den information som finns, eller 
egentligen den information som inte finns tillgänglig för allmänheten. Detta gäller även den 
statistik som behövs för beräkningarna enligt metodiken. Orsaker till att uppgifter om mängd 
transporterat gods och de olika fördelningarna inom respektive klass inte finns att tillgå, kan 
härledas till konkurrens i branschen och rädslan att förknippas med risk över huvud taget. 
 
Övriga operatörer inom samma bransch skulle få ett övertag med information om andra 
intressenter. Detta bortförklaras ofta med att ”det finns inget ekonomiskt intresse för oss att hålla 
med sådan statistik och sådana uppgifter”.  Att nämnas i samma andetag som ordet risk kan leda 
till att rörelsen går sämre och tappar marknadsandelar gentemot konkurrenterna. Kontentan av 
detta är att intressenter i samhället ser till sin egen ekonomi på bekostnad av den uteblivna 
möjligheten att förebygga riskerna samhället. I sitt val att göra detta har de också ofrivilligt satt 
en prislapp på människoliv. 
 
För att få möjlighet att göra bättre analyser och studier över de risker som finns i samhället 
beträffande farligtgods, borde instanser som handhar sådana ämnen beläggas med 
upplysningsplikt. I Räddningstjänstlagen 10c§ står det skrivet om detta vad gäller olyckor och 
tillbud, men inget om mängder som transporteras. Det finns idag cirka 25 lagar i 
svenskförfattningssamling som behandlar farligtgods. Utav dessa är det endast två stycken som 
berör transporterna. De övriga gäller fasta anläggningar. Detta skulle kunna tolkas som att 
transporterna av farligtgods inte förknippas med lika stora risker som fasta anläggningar. 
Säkerhetsrådgivarnas rapportsammanställning över olyckor och tillbud  visar motsatsen! De 
största utsläppen de senaste åren har skett vid transport av farligtgods. 
 
Förbättringar i samband med detta kan åstadkommas genom en lagändring där t ex Miljöbalken 
även innefattar transporterna av farligtgods. För att få till stånd en lagändring krävs tyvärr ofta att 
en allvarlig incident inträffar. Exempel är Seveso direktivet. Dessutom är lagändringsprocessen 
tidskrävande. En tolkning av befintlig lag är ett betydligt snabbare sätt att få igenom en 
förändring. Paralleller kan dras med Malmö Brandkårs tolkning av RtjL 41§. 
Lagtexten lyder: 
 

41 § Ägare eller innehavare av byggnader eller andra anläggningar skall 
i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för 
livräddning vid brand eller annan olyckshändelse och i öv rigt vidta de 
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller 
begränsa skador till följd av brand. 

 
Malmö Brandkår har valt att tolka lagtexten som att varje fastighetsägare är skyldig att installera 
brandvarnare i sina bostadshus. Numera är 95 procent av alla lägenheterna i Malmö utrustade 
med brandvarnare. Tolkningen har lett till en förändring i antalet döda i lägenhetsbränder. Antalet 
dödsbränder har minskat och vid tre tillfällen har liv räddats tack vare brandvarnare.  
 
Liknande tolkningar kan göras angående farligt gods. I flera av de nämnda lagarna i kapitel 3, 
står det att verksamheter och kommuner skall vidtag åtgärder för att förebygga skador och risker. 
Vidare skall skador på människor och miljö begränsas eller hindras. För att kunna göra detta 
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finns ett behov av upplysningar och information om det farliga godset i samhället. Önskvärt är att 
upplysningsplikt skall drivas hårdare. Ett exempel är att ställa högre krav på åkerierna att 
verkligen lämna in uppgifter om flödet på transporterat gods så att Statens räddningsverk undgår 
att år efter år bryta mot 26§ i Förordningen om transport av farligt gods. Resultat där endast 56% 
svarar på en enkät är ett dåligt resultat som ger en skev bild av verkligheten. 
 
Ett delmål med studien är att påvisa de osäkerheter och svårigheter som finns när det gäller att 
beräkna risken i samhället. I studien framgår det att på objekt där bättre information finns, är det 
möjligt att göra en mer rättvis bedömning. Detta medför en ökad insikt i vilka faktorer som har 
störst inverkan på individ- och samhällsrisken, som i sin tur underlättar framtagandet av 
riskreducerande åtgärder. För vissa objekt, t ex Rimbo, har resultatet varit svårare att hantera på 
grund av den komplexitet som präglar platsen. I sådana situationer rekommenderas en 
kostnad/nytta analys där ett resultat vägs mot den kostnad som ligger bakom utförandet av någon 
åtgärd. 
 
Metodiken som tagits fram kan förbättras genom att nyansera modelleringen för händelseträdet i 
varje hot–spot. En förädling av slutresultatet, i den meningen att hänsyn till de olika parametrars 
sannolikheter tas, kan till exempel göras genom att i trädet infoga samtliga stabilitetsklasser, 
vindhastigheter och vindriktningar. Modellen för händelseträdet kan på så sätt omformas efter 
möjlighet och resurs. En variant på hur det kan se ut ges i figuren nedan. 



Riskstudie av Farligtgodstransporter inom Norra Stockholms län 

Patrik Dahlberg  Daniel Maria 88 

Läckagestorlek

Ämne

Läckagestorlek

Läckagestorlek

Läckagestorlek

Ämne

Läckagestorlek

Läckagestorlek

Vindriktning

50,0% Vindshastighet

0

StabilitetsklasssKlass 2

A

E

D

7 m/s

4 m/s

1.5 m/s

N

S

Ö

V

NH3

Cl2

SO2

Stort

Medelstort

Litet

Stort

Medelstort

Litet

Stort

Medelstort

Litet

NH3

Cl2

SO2

Stort

Medelstort

Litet

Stort

Medelstort

Litet

Stort

Medelstort

Litet

 
 
Figur Händelseträd 
 
Metodikförbättringar kan även åstadkommas genom att i beräkningarna ta hänsyn till parametrar 
som förknippas med vägens fysiska egenskaper och andra trafiktekniska drag. Exempel på sådana 
är vägbredd, typ av väggren, kupering, mitträcken, trafikmarkeringar mm. 
 
Räddningsverkets tidning ”Sirenen” Nr 5 från augusti 2001 behandlas temat farligt gods på åtta 
sidor. Där står att läsa att samhället inte skulle fungera utan dessa transporter. Det har sin 
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riktighet, men frågan kan omformuleras till: ”Klarar samhället av dessa transporter?”. Idag 
präglas samhället av ständiga förändringar vad gäller nybyggnation och exploateringar. För att 
göra en så riktig bedömning om placering av dessa med närhet till transportleder som landsväg 
och järnväg krävs väl underbyggd information. Sådan information finns inte tillgänglig som det 
är idag då ingen upplysningsplikt om transporterade mängder gods finns. 
 
Som det ser ut idag finns ett verktyg för analysering av risk kring transportleder. Den är väl 
fungerande vad gäller jämförelser med andra analyser som gjorts på andra ställen i landet vad 
gäller vilken plats som är mindre riskfylld än den andra. Den ger inget direkt mått på hur riskfylld 
just den aktuella platsen är. Metodiken som presenteras i den här studien ger ett greppbart mått på 
risken och kan med förfining ge ett slagkraftigt resultat vid beslutsfattande. Detta är en ny metod 
för beräkning av risk förknippad med transporter av farligtgods. Den risk som är under ständig 
förändring med tiden. Den nya tid som hela tiden kräver en ny sorts säkerhet. 
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APPENDIX 1 STATISTIK OCH ÄMNESINDATA 

A1.1 VÄDERFÖRHÅLLANDEN 
Kapitlet visar den statistik som är tillgänglig när det gäller väderförhållanden. Här görs 
beräkningar och nödvändiga antaganden för utförandet av konsekvensberäkningar. 

A1.1.2 TEMPERATURER 
Den tillgängliga statistiken som berör de olika temperaturerna för de olika månaderna 
under året visas i tabell A.1.1. 
 

Månad Jan Feb Mars April Maj Juni Juli  Aug Sep Okt Nov Dec 
Temp °C -3.7 -3.8 -0.5 4.2 10.4 15.1 16.7 15.7 11.3 7.0 1.8 -1.9 

Tabell A1.1 Månadstemp Stockholm/Bromma 1936-2000; SMHI 
 
Antagande: 
Konsekvensberäkningar kan genomföras för varje enskild månadstemperatur. Det innebär 
att antalet scenario som kan uppstå blir väldigt många. Arbetets omfattning gör att det 
inte finns tid eller resurser att betrakta de konsekvenser som ett utsläpp av farligtgods 
medför, för varje enskild månad i året. Det anses därför motiverat att göra följande 
förenklingar när det gäller temperaturerna: 
 
Beräkning av medeltemperatur / årstid: 
 

KCT erv 2701,3
3

9,18,37,3
int =−=

−−−
= o  

 

KCTvår 2787,4
3

4,102,45,0
=−=

++−
= o  

 

KCTsommar 2898,15
3

7,161,154,10
==

++
= o  

 

KCThöst 2807,6
3

8,10,73,11
==

++
= o  

 
Slutsats dras att medeltemperaturen rör sig inom intervallet (270 K ; 289 K). 
Konsekvensberäkningarna kommer att ge resultat som ligger inom intervall som grundas 
just på temperaturintervallet som nämnts ovan. Konsekvensberäkningarna kommer 
därmed att utföras för följande temperatur 
 
Tsommar = 289 K 
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A1.1.2 VINDHASTIGHETER, STABILITETSKLASSER OCH YTRÅHET 
Vindhastighetsstatistiken presenteras i tabell A1.2 och stabil itetsklasserna presenteras 
med hjälp av tabell A1.3 och figur A1.1. Ytråheten presenteras i tabell A1.4 
 

Hast [m/s] Lugnt N NO O SO S SV V NV Σ 
>11.5  0.01      0.02 0.01 0.03 
8.5-11.4  0.06 0.03 0.01 0.16 0.16 0.05 0.28 0.15 0.89 
5.5-8.4  0.78 0.38 0.58 2.06 1.46 1.30 2.83 1.31 10.70 
2.5-5.4  5.10 3.65 4.21 6.73 7.34 9.32 10.01 6.66 50.03 
0.5-2.4 1.15 3.33 3.18 1.97 3.16 4.27 4.92 4.18 4.00 30.17 
0-0.4 5.18         5.18 
Σ 6.33 9.28 7.24 6.76 12.11 13.22 15.60 17.33 12.13 100.00 

Tabell A1.2 Relativa frekvenser av vindhast och riktning Stockholm/Bromma 960101-
001231; SMHI 
 
Antagande: 
Enligt tabell A1.2 är det mest sannolikt att vindsstyrkan ligger inom följande intervaller: 
(0.5 ; 2.4), (2.5 ; 5.4) och (5.5 ; 8.5) m/s. Dessa intervaller har sannolikheterna 0.302, 
0.500 respektive 0.107. I konsekvensberäkningarna väljs att inbegripa vindstyrkor som 
ligger inom dessa intervall, eftersom, som innan nämnts, dessa intervall är mest 
sannolika. Dessa vindstyrkor kan behandlas på två olika sätt: 
 
Ø Urskilja det minsta respektive det maximala värdet inom varje intervall och utföra 

beräkningar enligt dessa. Detta medför sex olika vindhastigheter att räkna med. 
Ø Räkna fram ett medelvärde för varje intervall och därmed få tre representativa 

vindhastigheter. 
 
Punkt två  bedöms vara mest motiverad att relatera till i beräkningarna, återigen med 
tanke på arbetets omfattning och tillgängliga resurser. Därmed kalkyleras fram följande 
tre vindsstyrkor: 
 
Intervallet (0.5; 2,4): uw= (0.5 + 2.4)/2 = ca 1.5 m/s 
Intervallet (2.5; 5.4): uw= (2.5 + 5.4)/2 = ca 4.0 m/s 
Intervallet (5.5; 8.5): uw= (5.5 + 8.5)/2 = 7.0 m/s 
 
De tre vindstyrkorna som har tagits fram ovan kommer att användas på följande sätt: 
 
Ø Vindstyrka = 4.0 m/s kommer att väljas som ”standardvindstyrkan” för 

konsekvensberäkningarna. 
Ø Vindstyrkorna 1.5 respektive 7.0 m/s kommer att användas inom känslighetsanalysen. 
 
De olika stabilitetsklasserna som redovisas av Pasquill är i huvudsak beroende av 
följande parametrar: aktuell tid på dygnet, vilken mängd moln som är gällande, vilken 
vindhastighet som råder och vid vilken årstid som det hela utspelar sig på. I nedanstående 
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tabell redovisas mätningar som gjorts av SMHI i Stockholm/Bromma under en 
femårsperiod. 
 

Vindhastighet 
(m/s) 

Dagtid 
Starkt solsken 

Dagtid 
Lätt molnigt 

Dagtid 
Molnigt 

Natt 
Klart väder 

Natt 
Molnigt 

<2 A A-B B - - 
2-3 A-B B C E F 
3-5 B B-C C D E 
5-6 C C-D D D D 
>6 C D D D D 

Tabell A1.3 Pasquills stabilitetsklasser 
 
Stabilitetsklasserna är sannolikhetsfördelade enligt figur A2.1. Mest dominerande är 
stabilitetsklass D. Därför görs alla konsekvensberäkningarna enligt denna stabilitetsklass. 
Inverkan av olika stabilitetsklasser på beräkningarna kontrolleras med hjälp av 
känslighetsanalys. 
 

Stabilitetsklasser i Stockholm-
Bromma 960101-001231

1,1 3,8
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Figur A1.1 Fördelning över stabilitetsklasser Stockholm/Bromma 960001-001231 
 
Tabell A1.4 Visar de olika storlekarna på ytråheten. Z0 kommer att antas vara 0.5 i alla 
konsekvensberäkningarna. Värdet antas vara representativ för de geografiska områden 
som detta arbete berör. 
 

Underlag z0 [m] 
Gräsmatta 0.01 
Jordbruksområde 0.1 
Gles skog/stad 0.5 
Stor skog/stad 1 

Tabell A1.4 Ytråhet eller skrovlighetslängd, z0 
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A1.2 FARLIGTGODSSTATISTIK 
I detta kapitel visas den tillgängliga statistiken för farligtgodstransporter och det som kan 
förbindas med dessa, som t ex hålstorlekar och ämnesdata. Här redovisas också olika 
beräkningar som gör denna statistik tillämpbar. 

A1.2.1 TRANSPORTER AV FARLIGTGODS 
De flöden av farligtgods på landsväg som går genom respektive plats presenteras i tabell 
A1.5. För Rimbo och Arlanda stad gäller SRV:s kartering för fjärde kvartalet år 1998. 
För Kapellskär gäller indata från Tullverket ochberörda rederier. 
 
En farligtgodstransport på väg antas i genomsnitt väga 20 ton. Därmed kan antalet 
transporter uppskattas:  
 
Ni = ni / (20⋅0.60) 
 
Ni = antal transporter på respektive sträcka [år-1] 
ni = antal ton transporterade på respektive sträcka per  [år-1] 
 
Karteringen från SRV anger transportmängden av farligtgods i antal ton. Detta innebär att 
ingen hänsyn tas till de tomma transporterna, som också utgör en de l av 
farligtgodstransportsbegreppet. 40% av de transporter som körs i Sverige, körs tomma/9/. 
Detta kan även appliceras på farligtgodstransporterna. Eftersom sannolikheten för en 
farligtgodsolycka är framtagen på alla transporterna av farligtgods, d v s inklusive tomma 
transporter, blir det av intresse att inkludera i beräkningarna för antalet transporter en 
korrektionsfaktor för antalet transporter som körs tomma som är lika med 0.60. 
 

Plats ton/kvartal ni Ni 
E18Kapellskär ------------- 68400 3420 
Rimbo 1000 4000 333 
E4-Arlanda stad 67000 268000 22333 

Tabell A1.5 
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År 1996:s transporterade mängder av farligtgods i hela landet presenteras i tabellen A1.6 
I denna tabell visas också den procentuella fördelningen över de olika transporterade 
klasserna. 
 
Klasser Transporterat  Andel i % 
  gods i ton   
Klass 1 86 0,6% 
Klass 2 1395 9,9% 
Klass 3 10261 72,5% 
Klass 4,1 98 0,7% 
Klass 4,2 66 0,5% 
Klass 4,3 21 0,1% 
Klass 5,1 763 5,4% 
Klass 5,2 9 0,1% 
Klass 6,1 60 0,4% 
Klass 6,2 5 0,0% 
Klass 7 13 0,1% 
Klass 8 1188 8,4% 
Klass 9 194 1,4% 
Σ 14159 100,0% 

Tabell A1.6 SRV 1996;Transporterat gods på landsväg 
 
Tabell A1.6 ger 72,5% av transporterna är av typ klass 2 transporter och 9,9% är klass 3. 
Fördelningen över de olika ämnesklasserna på järnväg sammanställs i tabell A1.7 i 
enlighet med information från Green Cargo. 
 

Klass Andel i % 
1 2% 
2 5% 
3 31% 
4 2% 
5 52% 
6 1% 
7 - 
8 5% 
9 2% 

Tabell A1.7; Transporterat gods på järnväg på sträckan Stockholm- Uppsala 



Riskstudie av Farligtgodstransporter inom Norra Stockholms län 

Patrik Dahlberg  Daniel Maria 
 

98 

Inom klass 2 finns en inbördesfördelning som presenteras i tabell A1.8. Ammoniak 
transporteras sällan med hjälp av tankbilar, enligt tillfrågade intressenter i området. För 
att kunna få en rätt fördelning över de gaser som transporteras görs en omräkning av 
tabell A1.8. Resultatet blir tabell A1.9. Dessa tabeller används i beräkningar som berör 
Rimbo och Rotebro. 
 

Gaser Andel i % 
Ammoniak 14% 
Gasol 10% 
Klorgas 23% 
Svaveldioxid  23% 
Övriga gaser 30% 
Σ 100% 

Tabell A1.8 Procentuell fördelning över transporterade ämnen inom klass 2 
 

Gaser Andel i % 
Ammoniak 0% 
Gasol 12% 
Klorgas 27% 
Svaveldioxid  27% 
Övriga gaser 34% 
Σ 100% 

Tabell A1.9 Procentuell fördelning över transporterade ämnen inom klass 2 på landsväg 
 
På väg E4 transporteras en stor kvantitet petroleumprodukter i synnerhet flygbränsle. 
Därför beräknas fram en särskilt fördelning över ämnesklasserna för Arlanda stad. Detta 
görs i enlighet med SRV:s kartering för fjärde kvartalet år 1998 och presenteras i tabellen 
nedan. 
 

Klass Andel % 
2 22% 
3 75% 
Övrigt 8% 
Summa: 100% 

Tabell A1.10 Fördelningen över de olika ämnesklasserna på väg E4 
 
Med hjälp av information från Tullverket och rederier fås en fördelning över de olika 
ämnesklasserna som transporteras till och från Kapellskär: 
 

Klass Andel % 
2 5% 
3 22% 
Övrigt 73% 
Summa: 100% 

Tabell A1.11 Fördelningen över de olika ämnesklasserna på väg E18 från Kapellskär 
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A1.2.2 HÅLSTORLEKAR OCH INCIDENTSTATISTIK 
Sannolikheten för olika hålstorlekar som kan inträffa vid en farligtgodsolycka presenteras 
med hjälp av tabell A1.8. 
 

Sannolikhet Hålstorlek, [m2] Diameter, [m] 
0.70 0.00005 0.008 
0.25 0.0005 0.025 
0.05 0.005 0.08 

Tabell A1.12 Sannolikheten för hålstorlekar vid utsläpp ;SRV 96 
 
Sannolikheterna för olika typer av incidenter vid utsläpp av brandfarlig vätska eller gas, 
antändning eller explosion, beskrivs i tabell A1.9. 
 

Utsläppstyp Vätskeutsläpp Gasutsläpp  
Utsläppsstorlek Antändningssannolikhet Antändningssannolikhet Explosionssannolikhet 
Stort 0.0800 0.10795 0.01351 
Medelstort 0.04196 0.02462 0.00113 
Litet 0.01700 0.01000 0.00017 

Tabell A1.13 Sannolikheter för incidenter vid olika utsläpp 
 
Den data som finns i tabell A1.13 är framtagen för fasta kemiska anläggningar och berör 
incidenter i samband med ventilfallering/20/. Eftersom det inte finns liknande fakta som 
berör farligtgodsolyckor kommer denna tabell att användas i händelsträdsanalysen. Valet 
av statistisk data som berör ventilfallering är kopplat med följande resonemang: 
 
På en tankbil där det antas bli ett hål där avtappningsröret är kopplat till tanken, i 
samband med en olycka, finns olika typer av ventiler monterade. Därför anses denna 
tabell vara tillämpbar i händelseträdsanalysen. 
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A1.2.3 ÄMNESDATA  
I detta kapitel visas de konstanter som används i konsekvensberäkningarna. Tabellerna 
A1.14-A.17 behandlar ämnena Gasol (Propan), Ammoniak , Svaveldioxid och Klor. 
Tabell A1.18 visar olika luftkonstanter. 
 

Parameter Värde Sort 
Mmol 44.1 [kg/kmol] 
R 189 [J/kgK] 
cp 2520 [J/kgK] 
cv 2330 [J/kgK] 
γ 1.08 [-] 
cf 2520 [J/kgK] 
ρl 500 [kg/m3] 
ρg 1.83 [kg/m3] 
vf 2.00⋅10-3 [m3/kg] 
vgo 5.46⋅10-1 [m3/kg] 
vfgo 5.44⋅10-1 [m3/kg] 
hfg 4.26⋅105 [J/kg] 
hfgo 4.26⋅105 [J/kg] 
Tb 231 [K] 

Tabell A1.14 Gasol 
 

Parameter Värde Sort 
Mmol 17.00 [kg/kmol] 
R 489 [J/kgK] 
cp 4294 [J/kgK] 
cv 3805 [J/kgK] 
γ 1.13 [-] 
cf 4294 [J/kgK] 
ρl 683 [kg/m3] 
ρg 1.83 [kg/m3] 
vf 1.50⋅10-3 [m3/kg] 
vgo 1.41 [m3/kg] 
vfgo 1.41 [m3/kg] 
hfg 1.37⋅106 [J/kg] 
hfgo 1.37⋅106 [J/kg] 
Tb 263 [K] 

Tabell A1.15 Ammoniak  
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Parameter Värde Sort 
Mmol 64 [kg/kmol] 
R 130 [J/kgK] 
cp 1331 [J/kgK] 
cv 1201 [J/kgK] 
γ 1.11 [-] 
cf 1331 [J/kgK] 
ρl 1462 [kg/m3] 
ρg 2.77 [kg/m3] 
vf 7.00⋅10-4 [m3/kg] 
vgo 0.36 [m3/kg] 
vfgo 0.36 [m3/kg] 
hfg 3.90⋅105 [J/kg] 
hfgo 3.90⋅105 [J/kg] 
Tb 263 [K] 

Tabell A1.16 Svaveldioxid 
 

Parameter Värde Sort 
Mmol 70.90 [kg/kmol] 
R 117.3 [J/kgK] 
cp 481.4 [J/kgK] 
cv 364.1 [J/kgK] 
γ 1.32 [-] 
cf 946 [J/kgK] 
ρl 1574 [kg/m3] 
ρg 2.95 [kg/m3] 
vf 6.4⋅10-4 [m3/kg] 
vgo 0.34 [m3/kg] 
vfgo 0.34 [m3/kg] 
hfg 2.66⋅105 [J/kg] 
hfgo 2.66⋅105 [J/kg] 
Tb 239 [K] 

Tabell A1.17 Klor 
 

Parameter Värde Sort 
Mluft  29.00 [kg/kmol] 
ρluft 1.20 [kg/m3] 
cp, luft  1000 [J/kgK] 
Ta 289 [K] 
Pa 1.00⋅105 [Pa] 
g 9.81 [m/s2] 

Tabell A1.18 Luft och andra parametrar 
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APPENDIX 2 KONSEKVENSBERÄKNINGAR 

A2.1 LC50 BERÄKNINGAR 
Det finns olika värden för att möta den toxiska effekten som en viss koncentration av ett 
ämne har på kroppens organ. Ett värde som ofta används för att beskriva den akuta 
giftigheten av ett ämne är den koncentration som förväntas medföra en 50%- ig dödlighet, 
LC50 (Lethal Consentration 50%). Denna koncentration anges i ppm. Dosen som kroppen 
upptar är beroende dels av koncentrationen och exponeringstiden. Doseringen som 
kroppen mottar får då i ett linjärt samband mellan koncentration och exponeringstid.  Ett 
problem med denna framställning är att den inte tar hänsyn till faktorer som kroppens 
reaktioner, t.ex. metabolism och anpassning. Därför har man infört Probittfunktionen som 
tar hänsyn till dessa faktorer, vilket innebär att denna toxiska effekten inte ökar linjärt vid 
ökad dosering. Kort kan nämnas att effekterna på kroppen ökar snabbare vid större doser 
än vid mindre doser, jmf. intag av alkohol. 
 
För att beräkna koncentrationen LC50 används probitfunktionerna enligt FOA:s modell. 
Exponeringstiden är satt till 10 minuter, som är en relativt konservativ tid då gaserna vid 
dessa koncentrationer har en mycket frän och stickande lukt och varför människor 
förväntas söka sig bort från gasen, och andningsfrekvensen till 15 l/min vilket motsvarar 
låg fysisk aktivitet. Formler och tabellvärden är hämtade från FOA /1/. 
 
Pr = α+β1 ⋅ln C+β2 ⋅ln t 
Pr = ett mått på toxisk effektivitet 
α,β1,β2 = regressionsfaktorer 
C = koncentration 
 
Denna formel kan också skrivas Pr = α+β2⋅ln (Cn⋅t) där n = β1/β2 
 
För att få fram LC50 sätts Pr = 0, vilket betyder att 50% av de som utsätts för gasen 
erhåller den skada probitfunktionen beräknas för. och C löses ut, vilket ger oss uttrycket: 

C
e

t
n=

−( / )α β2

 

För att få koncentrationen i ppm multipliceras C enligt följande: 

C C
R T
M P

C
Mppm = ×

×
×

= ×
×

×
0 082 293

1 0
.

.
 

Resultatet och använda konstanter redovisas i tabellen nedan. 
 

Ämne n α β2 t [min] C [mg/m3] M [kg/kgmol] C [ppm] 
Ammoniak 2.0 -19.72 1.0 10 6055.41 17 8558 
Klorgas 2.0 -12.39 0.75 10 1222.57 71 414 
Svaveldioxid  4.0 -25.36 0.75 10 2637.77 64 990 

Tabell A2.1 Konstanter för beräkning av LC50 samt dimensionerande koncentration i 
ppm. 
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A2.2 HANDBERÄKNINGSMODELLER FÖR SPRIDNING 
Detta kapitel berör de modellerna som används för beräkning av riskavstånd vid utsläpp 
av  tryckkondenserad gas. 
 
De riskavståndsberäkningar som är gjorda här är baserade på de metoder för 
spridningsberäkningar som finns i FOA:s användarrapport/14/ ”Vådautsläpp av 
brandfarliga och giftiga gaser” kapitel 4,5,6 och 8. Här presenteras kort principerna 
bakom dessa beräkningar. Ekvationerna kommer att ha samma beteckning som i FOA 
handboken. Om det önskas en fördjupning i dessa beräkningsmodeller, hänvisas läsaren 
till den ovannämnda rapporten. 
 
För spridning av tryckkondenserad gas har en spridningsmodellkedja från ett 
kontinuerligt utsläpp i medvind använts. Som grund för denna modellkedja står den 
gaussiska  spridningsmodellen. Principen bakom denna modellkedja beskrivs med figur 
A3.1. 
 
 

Modell för initial utspädning 

Tunggasmodell 

Modell för passiv spridning 

xtr m xmax m x m 

Övergångsvillkor 1 Övergångsvillkor 2 

 Källmodell 
 

Figur A2.1 Principiell beskrivning en spridningsmodellkedja. 
 
Tekniska data: 
 
Väderförhållanden: 
 
Ø Vindshastigheten (uw) sätts till 4 m/s.  
Ø Stabilitetsklassen sätts till D-bebyggt. 
Ø Temperaturen sätts till 289 K. 
Ø Den effektiva utsläppshöjden Heff sätts till 0.10 m 
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Tankbilens dimensioner: 
 

Ämnen Gasol Ammoniak Svaveldioxid Klor 
Volym, V [m3] 24 44 10 15 
Höjd, H [m] 2.5 2.6 2.0 2.5 

 
Ø Fyllnadsgraden sätts till 80% 
Ø Den effektiva utsläppshöjden (Heff) antas här vara lika med 0,1 m. Detta är i 

förhållande till tankens botten.  
Ø Kontraktionsfaktorn Cd = 0,75 
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1. Källmodellen. 
 
Här beräknas utsläppets initiala massutflöde (Q). Även rörelsemängdsflödet (F) i 
jetstrålen beräknas. Följande ekvationer har använts: 
Vätskeutsläpp: 
 

( )
f

ao
d v

PP2
ACQ

−
=   [5:12] 

 

AC
vQ

F
d

f
2

=    [5:13] 

 
Cd = Kontraktionsfaktorn för gasstråle [-] 
A = Tvärsnittsarea hos hållet  [m2]  
vf = Specifik volym hos vätskefas [m3/kg] 
Po= Trycket i behållaren  [N/m2] 
Pa = Atomsfärstrycket  [N/m2] 
 
Temperaturen T = 289 K => P0 tas fram m h a ångtryckskurvan för varje ämne och blir: 
 

Ämne P0 [N/m2] x 105 
Gasol 7.5 
Ammoniak 7.0 
Svaveldioxid  2.7 
Klor 6.0 

 
Massutflöden beräknas: 
 

Håldiameter [m]  QGasol [kg/s] QAmmoniak [kg/s] QSvaveldioxid [kg/s] QKlor [kg/s] 
0.008 0.96 1.1 0.84 1.5 
0.025 9.4 10.6 8.2 14.6 
0.08 96.2 108 84.4 150 

 
Kritiskt strömning? 
 
Villkor för kritisk strömning: 

ao PP ⋅





 +

≥
−1

2
1 γ

γ

γ
  [4:17] 

 
Ämne Kritiskt strömning? 
Gasol JA 
Ammoniak JA 
Svaveldioxid  JA 
Klor JA 
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2. Modellen för den initiala utspädningen 
 
Som modell för initial utspädning väljs turbulentjetmodellen. Denna modell är 
rekommenderad att användas vid utsläpp av brandfarliga ämnen med höga 
koncentrationer och utsläppshastigheter. Detta eftersom, i regel, alla väsentliga 
koncentrationer kommer att finnas i den del av gasplymen som utgör jetstadiet. 
 
Modellen kan även appliceras som initial utspädningsmodell för giftiga substanser (t ex 
ammoniak, klor eller svaveldioxid). Slutet av en jetmodell definierar vilka initiala 
plymdimensioner som skall användas i en atmosfärisk spridningsmodell. I beräkningarna 
antas en fri cirkulär jet i medvind. 
 
Beräkning av avstånd till respektive koncentration: 
 

( ) 2wa
2 ?

1
QuF?

5,95Q
x ⋅

−
=    [6:21a] 

 
Q = massflöde enligt källmodell  [kg/s] 
ρa = luftens densitet   [kg/m3] 
F = rörelsemängdsflöde enligt källmodell  [N] 
uw = vindshastighet    [m/s] 
Υ2 = koncentration   [kg/kg] 
 
De dimensionerande koncentrationerna är: 
 

Ämne Υ2 [ppm] 
Gasol 21000 
Ammoniak 8558 
Svaveldioxid  990 
Klor 414 

 
Eftersom koncentrationen anges i ppm omvandlas denna i [kg/kg ] genom följande 
procedur: 
 

( )
( )

1000000

?

M
M

? ppm2

luft

ämne
kg/kg2 ⋅=  

 
Mämne = respektive ämnes molmassa  [kg/kmol] 
Mluft  = luftens molmassa   [kg/kmol] 
 
Modellens giltighetsområde beskrivs som följande: 
 

aw

w
tr

?u

QuF
16x

−
= = Modellens ”längd” [6:23a] 
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( )
w

w
trc QuF

Qu
0,37x?

−
= = Koncentrationen vid avståndet xt r [6:26] 

 

( )
aw

w
tr

?u

QuF
1,497xR

−
= = Jetens radie vid avståndet xt r [6:27a] 

 
För brandfarliga gaser rekommenderas att utelämna övergång till atmosfärisk 
spridningsmodell om gränskoncentrationen enligt ekvationen nedan uppfyller: 
 

( ) 2trc 2?x? <     [6:28] 
 
Jettmodellens längd xt r: 
 

Håldiameter xtr [m]; Gasol xtr [m]; Ammoniak xtr [m]; Svaveldioxid xtr [m]; Klor 
0.008 13.6 23.4 11.3 20.6 
0.025 42.4 73.0 35.3 64.4 
0.08 135.7 233.4 112.8 206 

 
Avståndet till nedre brännbarhetsgränsen för gasol blir: 
 

Håldiameter [m]  x [m] 
0.008 25 
0.025 79 
0.08 251 

 
Resultatet från dessa beräkningar sammanfattas i tabellen nedan: 
 

Ämne Övergång till nästa spridningsmodell? 
Gasol NEJ 
Ammoniak JA 
Svaveldioxid  JA 
Klor JA 
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3. Tunggasmodellen 
 
I olika situationer, beroende på ämnets och omgivningens egenskaper, kan 
luftinbladningen i jetmodellen nå ned till samma nivå som atmosfä rsturbulensen. Detta 
innebär att jetmodellen övergår till en annan spridningsmodell, tunggas- eller 
passivspridning. Övergångsvillkoret representeras av övergångsradien R(xt r). 
 
I atmosfärspridningsmodellen väljs x=0 på samma ställe som xt r i jetmodellen. De initiala 
dimensionsmåtten sätts som σy0 = σz0 = 0,44R(xt r) 
 
Genom att utgå från att spridningen av respektive ämne görs enligt en gaussisk 
spridningsmodell antas att plymkoncentrationen är normalfördelat och inte homogent 
fördelat. I koncentrationsberäkningarna tas därmed hänsyn till σy och σz som 
representerar standaravvikelserna för den gaussiska fördelningen. Dessa är mått på 
bredden och höjden hos gasplymen för ett visst avstånd. 
 
Följande villkor måste vara uppfyllda för att tunggasmodellen skall gä lla: 
 

maxxx0 ≤≤  
där 
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Lb= Längdskala för buoyancy, ett mått på tunggasens beteende [m] 
ma= Molvikt hos lu ft    [kg/kmol] 
mg= Molvikt hos utsläppt gas   [kg/kmol] 
mg = Effektiv molvikt hos utsläppt gas efter bladning med omgivande luft[kg/kmol] 
hfg= Ångbildningsvärme för den tryckkondenserade gasen [J/kg] 
cpg= Utsläppta gasens (gasfas) specifika värme   [J/kg] 
cpa =Specifk värme hos luft    [J/kg] 
Ta =Atmosfärens temperatur   [K] 
Tf =Tryckkondenserade gasens temperatur före utsläpp  [K] 
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β = 0,08 för Pasquill D 
β =  0,06 för Pasquill E 
β =  0,04 för Pasquill F 
z0 = Ytråhet, enligt tabell 3  [m] 
z03 = Referenslängd för ytråhet = 0,03 [m] 
 
Är tungassmodellen giltig?  
 

Ämne Håldiameter [m]    
  0,008 0,025 0,08 
Ammoniak  NEJ  NEJ  JA 
Svaveldioxid   NEJ  JA  JA  
Klor  NEJ  JA   JA 

 
Plymens dimensioner beräknas enligt: 
 

( ) [ ]3/21/2
b
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y x0,35Lsxs
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+=   [8:37] 
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där 
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=    [8:39] 

 
Ks = 1 för Pasquill A-B-C-D 
Ks = 1,75 för Pasquill E 
Ks = 3,5 för Pasquill F 
Kr och Ks = Korrektionsfaktorer för ytskrovlighet och atmosfärsstabilitet. 
z01 = Referenslängd för ytråhet =0,01  [m] 
 
Koncentrationsberäkning: 
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χ(x,y,z) = Koncentrationen i x, y, z- led  [kg/kg] 
U = Vindshastigheten   [m/s] 
Heff = Den effektiva utsläppshöjden  [m] 
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Koordinatsystemet (x, y, z) definieras som: x i vindens riktning; y horisontell tvärs 
vindriktningen; z vertikalt. Koordinaterna y och z sätts till noll och tunggasmodellens 
längd, giltighet, xmax blir: 
 

Ämne xmax ; D = 0,008 m  xmax; D = 0,025 m  xmax ; D = 0,08 m 
Ammoniak ------ ------ 102 
Svaveldioxid  ------ 5 106 
Klor ------ 9 183 

 
D = håldiametern [m] 
 
De dimensionerande koncentrationerna uppnås inte m h a tungasmodellen. Övergång till 
nästa spridningsmodell? 
 

Ämne Håldiameter [m]    
 0,008 0,025 0,08 
Ammoniak  JA  JA  JA 
Svaveldioxid   JA  JA  JA  
Klor  JA  JA   JA 
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4. Passiv spridningsmodell 
 
Om det visar sig att den önskade koncentrationen inte uppnås med hjälp av 
tunggasmodellen, d v s att tunggasmodellen blir ogiltig vid ett avstånd xmax från den 
punkten där jetmodellen har upphört gälla, skall övergång till passivsprid ningsmodell 
användas. Detta gäller även om tunggasmodellen från början är ogiltig vid det avståndet 
där jetmodellen har upphört att gälla ,xt r. 
 
Om spridningsmodellen övergår från tunggasspridning till passivspridning skall ekvation 
(2.21) och (2.22) användas som initiala dimensionsmått. Detta innebär: 
 

[ ]3/21/2
b
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idning)(passivspry0 x0,35Lss

y0
+=    [8:37] 
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Om passivspridning sker utan tunggassteg skall de initiala dimensionsmåtten beräknas 
med ekvation σy0 = σz0 = 0,44R(xt r), vilket medför: 
 
σy0(passivspridning)  = σz0(passivspridning) = 0,44R(xtr) 
 
Plymens dimensioner beräknas enligt: 
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a, b och γ = Parametrar som beror på rådande stabilitet 
 
Stabilitetsberoende parametrar för bebyggt område 
Stabilitet ay by γz  az  bz  γy 
C 0,22 0,0001 0,5 0,08 0,0002 0,5 
D 0,16 0,0001 0,5 0,06 0,0015 0,5 
E 0,11 0,0001 0,5 0,03 0,0003 1 
F 0,11 0,0001 0,5 0,016 0,0003 1 

 
xy0 och xz0 = Koordinatförskjutningar för att plymen skall få rätta initiala dimensioner. 
Krp = Korrigering för underlagets skrovlighet 
Kyt = Korrigering för medelvärdesbildningstidens påverkan på den horisontella 

spridningen 
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Krp= 1  för bebyggt område 
 
z0 =  Aktuell skrovlighetslängd  [m] 
 
Skrovlighetslängder 
Underlag z0 [m] 
Gräsmatta 0.01 
Jordbruksområde 0.1 
Gles skog/mindre stad 0,5 
Stor skog/stad 1 
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Beräkning av xy0 och xz0 
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Koncentrationsberäkning: 
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De dimensionerande koncentrationerna uppnås på följande avstånd: 
 

Ämne x [m]; D = 0,008 m  x [m]; D = 0,025 m  x [m]; D = 0,08 m 
Ammoniak 18.9 59.7 132.1 
Svaveldioxid  30.9 94.8 258.5 
Klor 61.2 191.0 574.0 

 
Slutresultatet beskrivs av tabellen nedan: 
 

Ämne 
X = xtr + xmax + x [m]; 
D = 0,008 m  

X = xtr + xmax + x [m];  
D = 0,025 m  

X = xtr + xma + x [m];  
D = 0,08 m 

Ammoniak 42 133 467 
Svaveldioxid  42 135 477 
Klor 82 264 963 

 
Slutresultatet för gasol representeras av avståndet till nedre brännbarhetsgränsen, xLFL: 
 

Håldiameter [m]  xLFL [m] 
0.008 25 
0.025 79 
0.08 251 
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A2.3 HANDBERÄKNINGSMODELLER FÖR STRÅLNING 

A.2.3.1 GASOL 
 
BLEVE 
Här redovisas beräkningsgången samt resultaten vid en BLEVE, med de olika 
ingångsvärdena för scenario 1-3. 

Eldklotsdiameter D = 6.5 × M
1

3  
Varaktighet  t = 0.85 × M 0 26.  
D = Eldklotsdiametern (m) 
M = Massa gasol (kg) 
t = Eldklotets varaktighet (s) 
 

Scenario M [kg] D [m] t [s] 
Järnvägsvagn 30000 202 12.4 
Tankbil* 12192 150 9.8 

* tankbil på 24m3 med 508kg/m3 
 
För att få fram strålningen från eldklotet räknas strålningen ut från en pölbrand av gasol 
med 1 m diameter, dubbla detta värdet sätts som strålningen /14/. 
Strålning från pölbrand med 1 m diameter = 97.8 kW/m2, enligt FOA. 
97.8 x 2 = 196 kW/m2 
 
T = 196x103/5.67x10-8 = 1360K  enl. Ekv 11.7 i FOA 

 
Värmestrålning från BLEVE till ett avstånd L: 
 
Värmestrålning max12 FPP a ××= τ  
 
Atmosfärisk transmissionsförmåga: 
 
τa = 1 - τw - τc 

τw = absorptionsfaktorn för vattenånga (Från figur 10.2) 
τc = absorptionsfaktorn för koldioxid 
 
Absorptionsfaktorn, transmissionsfaktorn och vinkelkoefficienter bestäms enligt samma 
metod som för pölbrand. För närmare referens se FOA kap 10.3.2. Resultatet redovisas 
nedan.  
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Scenario Avstånd  

från centrum 
τa Fmax 

 
P12 
[kW/m2] 

t * P12
(4/3) 

[s(W/m2)(4/3)] 
*106 

2:a gradens 
brännskador  
(%) 

Jvg 250 0.70 0.14 19.2 6.4 22 
Jvg 300 0.67 0.10 13.1 3.8 2 
Jvg 350 0.64 0.06 7.5 1.8 0 
Lvg 200 0.73 0.23 32.9 10.3 72 
Lvg 250 0.70 0.14 19.2 5.0 8 
Lvg 300 0.67 0.10 13.1 3.0 0 

 
För scenario med järnvägsvagn: är riskavståndet 350 m.  
 
För scenario med tankbil: är riskavståndet 300 m.  
 
Jetflamma 
Nedan visas beräkningsgången från scenario 1,2 och 3 gällande strålning och 
skadeverkan från en jetflamma som bildas vid utsläpp från ett hål i en tank med gasol. 
 

Källstyrkan Q = C d A 
f

aPP
υ

)(2 0 −
 

Q = massflödet    [kg/s] 
Cd = kontraktionsfaktor  
A = arean på utloppshålet  [m2] 
P0 = trycket i anläggningen  [Pa] 
Pa = atmosfärstryck   [Pa] (101 325 Pa) 
νf  = specifik volym  [m3/kg] (1/508) m3/kg 
 
Jetflammans längd: L f  = 9.1 × Q½  

Jetflammans diameter:  d f = 0.15 × Lf  
 
Scenario Cd dH [m] A [m2] P0 [Pa] *103 Q [kg/s] L f [m] df [m] 

1 Håldiameter 0.008m 0.75 0.008 0.00005 800 1.0 9.1 1.4 
2 Håldiameter 0,025m 0.75 0.025 0.0005 800 10.0 28.8 4.3 

3 Håldiameter 0.08m 0.75 0.08 0.005 800 101 91.5 13.7 

 
Utstrålningen antas bli samma som för BLEVE  d.v.s. 196 kW/m2.  
 
Flamtemperaturen blir då 1360 K 
 
Absorptionsfaktorer, transmissionsförmåga och vinkelkoefficienter bestäms enligt avsnitt 
11.1.3 i FOA. Vinkelkoefficienten kommer att bli störst mitt för flamman och redovisas 
nedan som dubbla värdet av vinkelkoefficienten vid ena änden. 293 K och en relativ 
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luftfuktighet på 50% antas och medför pw=1170 Pa. Värmestrålningen beräknas enligt 
ekv 11.3 i FOA. 
Skadenivån bestäms förutom av strålningen av strålningens varaktighet. För beräkning av 
skador på människor används 10 s som exponeringstid innan personer kunnat sätta sig i 
säkerhet. 
 

X[m] τa Fmax q 
[kW m-2] 

t q(4/3) 

[s*(W/m2)(4/3)]*106 
% 2:a gradens brännskador 

2 0.94 0.95 175 98 100 
3 0.93 0.62 113 55 100 
5 0.91 0.38 68 28 100 
10 0.86 0.20 34 11 75 
20 0.83 0.06 10 2 0 

 
Vid 20 meter från flamman går gränsen för att drabbas av andra gradens brännskador. 
Dessa läggs till den längd som räknats ut för jetflamman vilket i sin tur leder till de totala 
riskavstånden: 
 
Scenario L f [m] X[m] Totalt riskavstånd [m] 

1 Håldiameter 0.008m 9.1 20 29.1 

2 Håldiameter 0,025m 28.8 20 48.8 

3 Håldiameter 0.08m 91.5 20 111.5 

 
För scenario 1: litet utsläpp är riskavståndet 29 m.  
 
För scenario 2: medelstort utsläpp är riskavståndet 49 m. 
 
För scenario 3: stort utsläpp är riskavståndet 112 m. 
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A2.3.1 PETROLEUM 
Strålningsberäkningar 
Nedan visas beräkningsgången för värmestrålning och skadeomfattning för en pölbrand. 
Storleken på utsläppshålet variera och därmed varierar pölstorleken för de olika fallen. 
 

Flamhöjd  
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42dh













××
××=

′

  (2.36) 

hf =  Flamhöjd 
b´ =  Förbränningshastigheten = 0.048 kgm-2s-1 
ρa =  Luftens densitet = 1.29 kg/m3 
g =  Tyngdaccelerationen = 9.81 m/s2 

dp =  Pölens diameter 
 
Antagande för scenarierna och de håldiametrar som används i rapporten görs till att ett 
litet utsläpp leder till en pöl på 5m i diameter och ett medelutsläpp en pöl på 10m i 
diameter och slutligen ett stort utsläpp ger en pöl på 20m i diameter. 
 
Scenario dp [m] hf [m] 
1 Håldiameter 0.008m 5 8.6 
2 Håldiameter 0,025m 10 13.9 
3 Håldiameter 0.08m 20 22.5 

 
Strålning (P) per ytenhet: 
 

dp

h
hb

P
f

c

41

35.0

+

××
=

′

 

där; 

08 4. ≤ ≤
h

d
f

f

  

P =  Strålning per ytenhet (W m-2) 
hc =  Energivärde för bensin(J kg-1) = 44.7 MJ kg-1 

 
Scenario P [W m-2] 
1  95 300 
2  114 480 
3  136 540 
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Flamtemperatur: 
 

T
P

=
×





−5 67 10 8

1
4

.
 

 
Scenario T [K] 
1  1139
2  1192
3  1246

 
Värmestrålning från pölbrand (P12) till ett avstånd L: 
 

max12 FPP a ××= τ  
 
Atmosfärisk transmissionsförmåga: 
 
τa = 1 - τw - τc 
 
τw =  Absorptionsfaktorn för vattenånga (Från figur 10.2) 
τc = Absorptionsfaktorn för koldioxid 
 
I dessa beräkningar är τc försumbar. 
 
Vinkelkoefficienter Fmax hämtas ur figur 10.4 /X/. 
 
Scenario L [m] h/r x/r Fmax τw τa P12 kW m-2) 

1 4 3.4 1.6 0.40 0.00 1.00 38.1 
1 7 3.4 2.8 0.22 0.06 0.94 19.7 
1 9 3.4 3.6 0.14 0.10 0.90 12.0 
2 10 2.8 2.0 0.29 0.11 0.89 29.6 
2 15 2.8 3.0 0.17 0.12 0.88 17.1 
2 20 2.8 4.0 0.12 0.13 0.87 12.0 
3 25 2.2 2.5 0.20 0.15 0.85 23.2 
3 30 2.2 3.0 0.15 0.18 0.82 16.8 
3 35 2.2 4.0 0.11 0.20 0.80 12.0 

 
h = Flammanshöjd 
x = Avstånd till aktuell punkt 
r = Flammans radie 
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Vi använder oss av figur 10.9 /14/ för att få fram ett avstånd från pölbranden där 0 % 
skulle drabbas av andra gradens brännskador. Vi har antagit att det tar 10 s innan en 
normal vuxen människa antas hinna sätta sig i säkerhet. Därför har denna tid valts som 
exponeringstid.  
 
Scenario  P12

(4/3) s*[(W/m2)(4/3)]*106  % 2:a gradens  brännskador  Avstånd [m] 
1 12.8 80 4 
1 5.3 11 7 
1 2.7 0 9 
2 9.2 62 10 
2 4.4 4 15 
2 2.7 0 20 
3 6.6 25 25 
3 4.3 5 30 
3 2.7 0 35 

 
För scenario 1: litet utsläpp är riskavståndet 9 m.  
 
För scenario 2: medelutsläpp är riskavståndet 20 m. 
 
För scenario 3: stort utsläpp är riskavståndet 35 m. 
 
Kontroll av flamhöjd 
I denna kapitel görs beräkningarna med hjälp av beräkningar enligt kap. 3 och 4 i EFD. 
 
Pölen har en diameter som ligger mellan 1,5 och 223 m => tabell 3.2 och 3.3 kan 
användas => 
  
m ′′& = 0,062 kg/m2s 
∆Hc = 43,7 MJ/kg 
 
Beräkning av effektutveckling: 
Pöldiameter 5 m 

MW 9,7343,7020,0620,70 Q
0,70?sätt 

? HAm?Q c =⋅⋅⋅==>




=
⋅⋅′′⋅= &&&

 

 
Pöldiameter 10m: 

MW 151,7343,7800,0620,70 Q
0,70?sätt 

? HAm?Q c =⋅⋅⋅==>




=

⋅⋅′′⋅= &&&
 

 
Pöldiameter 20m: 

MW 8,95543,71430,0620,70 Q
0,70?sätt 

? HAm?Q c =⋅⋅⋅==>




=
⋅⋅′′⋅= &&&

 

Beräkning av flamhöjd: 
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Pöldiameter 5 m: 

m 7,551,02)10(37,90,235L
rnpöldiamete Doch n flammhöjdeLdär 

 D1,02Q0,235L 2/53
2/5

=⋅−⋅⋅==>




==

⋅−= &
 

 
Pöldiameter 10 m: 

m 18,1101,02)10(159,730,235L
rnpöldiamete Doch n flammhöjdeLdär 

 D1,02Q0,235L 2/53
2/5

=⋅−⋅⋅==>




==
⋅−= &

 
Pöldiameter 20m  

m 27,6201,02)10(595,80,235L
rnpöldiamete Doch n flammhöjdeLdär 

 D1,02Q0,235L 2/53
2/5

=⋅−⋅⋅==>




==
⋅−= &

 
Detta jämförs med flamhöjden hf som beräknades enligt FOA. 
 
Slutsatsen är att flamhöjder på 8,6; 13.9 och 22,5 m (hf), inte är orimliga. 

A2.4 VAL AV UTSLÄPPSTYP 
Här visas riskavståndsberäkningarnas känslighet för ändringar av utsläppstyp vid samma 
temperatur, vindshastighet (4 m/s) och stabilitetsklass. Detta utförs endast på klorutsläpp 
och redovisas i tabellen nedan. 
 

 
Slutsatsen är att vätskefasutsläpp skall användas. 

Utsläppstyp X för Dhål = 0,008 [m] X för Dhål  = 0,025 [m] X för Dhål  = 0,08 [m] 
Gasfas 32 91 285 
Vätskefas 82 264 963 
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A2.5 DATORBERÄKNINGAR 

A2.5.1 GASOL 
Här redovisas beräkningarna utförda med hjälp av datorprogrammet GASOL. 
Beräkningarna för jet tflamma görs för en tank från en järnvägsvagn. BLEVE- 
beräkningarna görs för både tankbil och järnvägsvagn, då konsekvenserna från en 
BLEVE är beroende av den lagrade mängden gasol. 
 
UTDATA FRÅN STORT UTSLÄPP, JETTFLAMMA 
LAGRING 
Lagringstemperatur:  16,0   §°C  
Kondensationstryck:  6,49   bar  
Lagringstryck:       7,33  bar  
Gasolen är kondenserad. 
 
UTSLÄPPSTYP:         hål nära vätskeytan 
Cd-värde:            0,75 
 
TANKEN:               
Form:                cylindrisk 
Diameter:            2,3   m  
Längd:               11,9   m  
Fyllnadsgrad:        80   % 
 
HÅLETS STORLEK  
Hålets diameter:     80   mm  
Hålets area:         0,005   m²  
 
OMGIVNING:  
Vägg o dyl. nära:    Nej  
Uppsamling:          Nej  
 
Lufttrycket är 760 mmHg.  
Temperaturen är 16 C med en relativ luftfuktighet på 50 %. 
Det blåste 4 m/s på 10 m's höjd 
Solen tittade fram bakom molnen ibland 
 
UTDATA FRÅN JETFLAMMA 
Om utsläppet antänds direkt kommer det att resultera i en jetflamma 
Jetflammans längd är 57,4 m 
Avstånd från utsläppspunkten i jetriktningen till: 
     tredje gradens brännskador  74,4 m 
     andra gradens brännskador   84,4 m 
     första gradens brännskador  110,4 m. 
Avstånd från utsläppspunkten vinkelrätt mot jeten till: 
     tredje gradens brännskador  33, m  
     andra gradens brännskador   45, m 
     första gradens brännskador  73, m. 
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UTDATA FRÅN MEDELSTORT UTSLÄPP, JETTFLAMMA 
LAGRING 
Lagringstemperatur:  16,0   §°C  
Kondensationstryck:  6,49   bar  
Lagringstryck:       7,33  bar  
Gasolen är kondenserad. 
 
UTSLÄPPSTYP:         hål nära vätskeytan 
Cd-värde:            0,75 
 
TANKEN:               
Form:                cylindrisk 
Diameter:            2,3   m  
Längd:               11,9   m  
Fyllnadsgrad:        80   % 
 
HÅLETS STORLEK  
Hålets diameter:     25   mm  
Hålets area:         0,0005   m²  
 
OMGIVNING:  
Vägg o dyl. nära:    Nej  
Uppsamling:          Nej  
Lufttrycket är 760 mmHg. 
Temperaturen är 16 C med en relativ luftfuktighet på 50 %. 
Det blåste 4 m/s på 10 m's höjd 
Solen tittade fram bakom molnen ibland 
 
UTDATA FRÅN JETFLAMMA 
Om utsläppet antänds direkt kommer det att resultera i en jetflamma 
Jetflammans längd är 18, m 
Avstånd från utsläppspunkten i jetriktningen till: 
     tredje gradens brännskador  24, m 
     andra gradens brännskador   27, m 
     första gradens brännskador  35, m. 
Avstånd från utsläppspunkten vinkelrätt mot jeten till: 
     tredje gradens brännskador  11, m  
     andra gradens brännskador   14, m 
     första gradens brännskador  23, m. 
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UTDATA FRÅN LITET UTSLÄPP, JETTFLAMMA 
LAGRING 
Lagringstemperatur:  16,0   §°C  
Kondensationstryck:  6,49   bar  
Lagringstryck:       7,33  bar  
Gasolen är kondenserad. 
 
UTSLÄPPSTYP:         hål nära vätskeytan 
Cd-värde:            0,75 
 
TANKEN:               
Form:                cylindrisk 
Diameter:            2,3   m  
Längd:               11,9   m  
Fyllnadsgrad:        80   % 
 
HÅLETS STORLEK  
Hålets diameter:     8   mm  
Hålets area:         0,00005   m²  
 
OMGIVNING:  
Vägg o dyl. nära:    Nej  
Uppsamling:          Nej  
Lufttrycket är 760 mmHg. 
Temperaturen är 16 C med en relativ luftfuktighet på 50 %. 
Det blåste 4 m/s på 10 m's höjd 
Solen tittade fram bakom molnen ibland 
 
UTDATA FRÅN JETFLAMMA 
Om utsläppet antänds direkt kommer det att resultera i en jetflamma 
Jetflammans längd är 5,7 m 
Avstånd från utsläppspunkten i jetriktningen till: 
     tredje gradens brännskador  7,7 m 
     andra gradens brännskador   8,7 m 
     första gradens brännskador  11,7 m. 
Avstånd från utsläppspunkten vinkelrätt mot jeten till: 
     tredje gradens brännskador  4, m  
     andra gradens brännskador   5, m 
     första gradens brännskador  8, m. 
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UTDATA FRÅN BLEVE, LANDSVÄGSTRANSPORT 
 
LAGRING 
Lagringstemperatur:  16,0   §°C  
Kondensationstryck:  6,49   bar  
Lagringstryck:       7,33  bar  
Gasolen är kondenserad. 
 
UTSLÄPPSTYP:         BLEVE  
 
TANKEN:               
Form:                cylindrisk 
Diameter:            2,5   m  
Längd:                6.1   m  
Fyllnadsgrad:        80   % 
 
TANKDATA  
Tankens vikt tom:    10000   kg  
Designtryck          32   bar  
Bristningstryck      12901324   bar  
 
Lufttrycket är 760 mmHg. 
Temperaturen är 16 C med en relativ luftfuktighet på 50 %. 
Det blåste 4 m/s på 10 m's höjd 
Solen tittade fram bakom molnen ibland 
 
Utdata från BLEVE 
Utsläppt massa var 12228,3 kg.  
BLEVEN's diameter var 138,03 m.  
BLEVEN varar i 9,5 s. 
BLEVEN befinner sig 103,52 m över marken. 
Avstånd till tredje gradens brännskador är110 m.  
Avstånd till andra gradens brännskador är173 m. 
Avstånd till första gradens brännskador är299 m.  
Tanken splittras i 2 delar. 
Dessa flyger 1314,3 m. 
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UTDATA FRÅN BLEVE, JÄRNVÄGSTRANSPORT 
 
LAGRING 
Lagringstemperatur:  16,0   §°C  
Kondensationstryck:  6,49   bar  
Lagringstryck:       7,33  bar  
Gasolen är kondenserad. 
 
UTSLÄPPSTYP:         BLEVE  
 
TANKEN:               
Form:                cylindrisk 
Diameter:            2,3   m  
Längd:               11,9   m  
Fyllnadsgrad:        80   % 
 
TANKDATA  
Tankens vikt tom:    10000   kg  
Designtryck          32   bar  
Bristningstryck      12901324   bar  
 
Lufttrycket är 760 mmHg. 
Temperaturen är 16 C med en relativ luftfuktighet på 50 %. 
Det blåste 4 m/s på 10 m's höjd 
Solen tittade fram bakom molnen ibland 
 
Utdata från BLEVE 
Utsläppt massa var 30129,6 kg.  
BLEVEN's diameter var 185,03 m.  
BLEVEN varar i 12,1 s. 
BLEVEN befinner sig 138,77 m över marken. 
Avstånd till tredje gradens brännskador är155 m. 
Avstånd till andra gradens brännskador är240 m. 
Avstånd till första gradens brännskador är415 m.  
Tanken splittras i 2 delar. 
Dessa flyger 1581,2 m. 
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A2.5.2 CHEMSPLUS 
I detta kapitel redovisas de beräkningarna som är framtagna med hjälp av 
datorprogrammet Chemsplus. Här används samma principer som i handberäkningarna, d 
v s en spridningsmodellkedja som beskrivs i figur A2.1och kapitel A2.2. 
 
Beräkningarna är utförda även för vindshastigheterna 1.5 och 7 m/s. De kommer att 
användas i känslighetsanalysen där inverkan av olika parametrar på riskavståndet 
redovisas. 
 
Resultaten visas i tabellerna nedan 
 
D [m] U [m/s] X [m] 
0.008 1.5 34
  4 21
  7 16
0.025 1.5 96
  4 61
  7 47
0.08 1.5 308
  4 185
  7 139
Resultat Gasol 
 
D [m] U [m/s] X [m] 
0.008 1.5 84
  4 53
  7 45
0.025 1.5 236
  4 152
  7 119
0.08 1.5 755
  4 473
  7 336
Resultat Ammoniak  
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D [m] U [m/s] X [m] 
0.008 1.5 103
  4 75
  7 60
0.025 1.5 328
  4 178
  7 146
0.08 1.5 1070
  4 532
  7 421
Resultat Svaveldioxid 
 
D [m] U [m/s] X [m] 
0.008 1.5 171
  4 86
  7 62
0.025 1.5 586
  4 294
  7 201
0.08 1.5 1926
  4 1017
  7 746
Resultat Klor 
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A2.6 VAL AV RISKAVSTÅND 
Det har visat sig att resultaten från handberäkningen och datormodelleringen väl stämmer 
överens. Valet av riskavstånd kommer att göras på ett konservativt sätt, d v s för varje 
utsläppsscenario kommer det längre avståndet att väljas. Resultatet presenteras i 
tabellerna nedan. 
 

Håldiameter [m]  Pöldiameter [m] Xpölbrand [m] 
0.008 5 9 
0.025 10 20 
0.08 20 35 

Riskavstånd för petroleum 
 

Ämne Dhål [m] XLC50 [m]  
 0.008 53 
NH3 0.025 152 
 0.08 473 
 0.008 75 
SO2 0.025 146 
 0.08 477 
 0.008 86 
Cl2 0.025 294 
 0.08 1017 

Riskavstånd för tryckkondenserade gaser 
 

Dhål[m] Xjettflamma [m] Xflammfront [m] XBLEVE, jvg [m] XBLEVE, bil [m] 
0.008 29 45   
0.025 49 99 350 300 
0.08 112 271   

Riskavstånd för gasol 
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A 2.7 BERÄKNING AV ANTAL DRABBADE MÄNNISKOR 
Varje utsläpp antas ge upphov till en cirkulär riskarea där radien är lika med 
riskavståndet. Antalet boende, Nb, inom respektive area räknas som: 
 
Nb = Ρ⋅Ar, där 
 
Ρ = populationsdensiteten  = 2500 [invånare / km2 ] 
Ar =riskarea [km2] 
 
Antalet drabbade, N, beräknas enligt: 
 
N = 15/360⋅Nb = antalet boende inom en area lika med en cirkelsektor som har en vinkel 
lika med spridningsvinkeln, d v s 15°. 
 
Resultatet  visas i nedanstående tabell: 
 

Ämne  Håldiameter [m] Ar [km2] Nb N 
  0,008 0,01 25 1 
Ammoniak 0,025 0,07 175 7 
  0,08 0,70 1750 73 
  0,008 0,02 50 2 
Klor 0,025 0,27 675 28 
  0,08 3,25 8125 339 
  0,008 0,02 50 2 
Svaveldioxid 0,025 0,07 175 7 
  0,08 0,71 1775 74 
  0,008 0,0003 1 0 
Petroleum 0,025 0,0013 3 0 
  0,08 0,0038 10 0 
  0,008 0,003 8 0 
Gasol  0,025 0,008 20 1 
Jettflamma 0,08 0,039 98 4 
  0,008 0,006 15 1 
Gasol  0,025 0,03 75 3 
Flammfront 0,08 0,23 575 24 
Gasol  Järnväg 0,38 950 950 
BLEVE Tankbil 0,28 700 700 

 
Lägg märke till att antalet drabbade som resulterar från en BLEVE är väldigt stor. 
Konsekvenserna av BLEVE är allvarliga men däremot inträffar detta fenomen ytterst 
sällan. Därför bör beslut om riskreducerande åtgärder ej fattas endast med utgångspunkt 
från detta scenario. 
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Tabellen visar att ett petroleumutsläpp inte ger upphov till några dödsfall. Detta innebär 
att utsläppet inte ger bidrag i samhällsriskberäkningarna. Ett petroleumutsläpp kan 
däremot ge upphov till allvarliga konsekvener ur miljösynpunkt och ur ett ekonomiskt 
perspektiv. I det sistnämnda är det räddning, sannering och förlorad avkastning som 
dominerar kostnadsstrukturen. 
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APPENDIX 3 INDIVID- OCH SAMHÄLLSRISKBERÄKNINGAR 

A3.1 SANNOLIKHETEN FÖR EN FARLIGTGODSOLYCKA PÅ JÄRNVÄGEN 
Det totala antalet gods som transporteras på järnväg i Sverige är enligt samlad statistik 53 
miljoner ton/4/. Av detta går 2.5 miljoner ton på sträckan Stockholm-Märsta. Värdet är en 
grov skattning baserad på Banverkets Stomnätsplan 1997-2007 och har tilldelats analysen 
som de senaste och mest rättvisande siffrorna i dagens läge. Detta innebär att ca 4.7 % av 
godset som transporteras i Sverige passerar på den för regionen aktuella sträckan.  
 
Sträckan Stockholm-Märsta har 40 godstransporter varje dygn vilket rent matematiskt 
skulle innebära att det går 40x365/0.047=309520 godstransporter i landet under ett år.  
 
Antag att Banverkets schablon, att 15 % av allt gods som transporteras på järnväg är 
farligtgods/19/, är gällande och att detta även gäller antalet transporter och är jämt 
fördelade över dessa. Detta skulle betyda att i Sverige gick det 30952 farligtgods 
transporter under 2000. Utav dessa så var det 13 tillbud till eller olyckor under det gångna 
året/19/. Det medför en frekvens på 13/46428 = 2.8x10-4 att en olycka händer i Sverige 
per transport av farligtgods. 

A3.2 SANNOLIKHETEN FÖR EN FARLIGTGODSOLYCKA PÅ LANDSVÄGEN 
Sannolikheten för en farligtgodsolycka på landsväg beräknas från tillgänglig statistisk 
data från Räddningsverket och SIKA. Lägg märke till att den sannolikhet som fås är 
uttryckt som sannolikheten för en farligtgodsolycka per transport och år. Följande indata 
finns: 
Ø Total antal transporter av farligtgods år 1999= T = 500000 st. 
Ø Total antal farligtgodstransportsolyckor och tillbud på landsväg, år 2000 = N= 32 st. 
Därmed görs följande beräkning: P(farligtgodsolycka i Sverige) = N/T (transport)-1  
 
P(farligtgodsolycka i Sverige) = N/T = 32/500000 = 6.4⋅10-5 (transport)-1. 

A3.3 HÄNDELSETRÄDSANALYS  
Beräkningarna för individ- och samhällsrisk, som följer i nästa kapitel, grundar sig på en 
händelseträdsanalys som ger sannolikheten för att varje enskilt slutscenario i 
händelseträdet skall inträffa, givet att en farligtgodsolycka har inträffat. I detta kapitel 
visas händelseträden som har tagits fram för en olycka, på landsväg respektive järnväg 
figurerna A3.1-A3.4. De antaganden för de ingående värdena i händelseträdet redovisas 
också under detta kapitel.  
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FigurA3.1 Händelseträd Kapellskär 
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Figur A3.2 Händelseträd Rimbo 
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Figur A3.3 Händelseträd Arlanda stad 
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Figur A3.4 Händelsträd Rotebro 
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Händelseträdsanalysen är gjord med hjälp av datorprogrammet Precison Tree ,vars 
funktion inte beskrivs i detta arbete. Om läsaren önskar mer fakta om programmet 
hänvisas till datorprogrammets användarmanual.  
 
De sannolikheter som finns i händelseträdet är tagna direkt från tillgänglig statistik eller 
kalkylerade med hjälp av tillgäng statistik. De olika sannolikheterna presenteras härunder 
i den ordningen de uppkommer i händelseträdsgrenarna. 
 
Ø Sannolikheten för läckage baseras på säkerhetsrådgivarnas rapport. Följande 

bedömning görs: läckage från en farligtgodsolycka räknas endast läckage över 1000 l 
för landsvägtransport och 200 l för järnvägstransport. Ur rapporten tas fram att av 32 
olyckor med farligtgodstransporter på landsväg har endast 4 stycken resulterat i 
läckage. Därmed blir sannolikheten för läckage, enligt denna indata, kvoten 4 / 32 = 
0,125. Motsvarande beräkning görs för järnvägstransporter och sannolikheten för 
läckage vid en farligtgodsolycka på järnvägen blir 1 / 13 = 0,077. 

 
Ø Sannolikheten för ämnesklasserna på landsväg ges av SRV:s uppgifter om klassernas 

fördelning år 1996 för Rimbo och SRV:s kartering 1998 för Arlanda stad. För 
Kapellskär fås denna klassindelning från platsspecifik information och data. 
Klassfördelningen för järnvägstransporterna ges av informationsdata för 
järnvägssträckan Stockholm – Uppsala, se kapitel A1.2. 

 
Ø Inom ämnena som tillhör klass 2 finns en inbördes fördelning som beskrivs av 

tabellerna i kapitel A1.2. Därmed blir sannolikheten att en transport innehåller ett 
ämne enligt dessa tabeller. 

 
Ø För varje inträffad olycka antas att vid läckage kan tre möjliga scenario inträffa. 

Dessa är litet, medel och stort läckage. Sannolikheten för dessa scenario hämtas från 
tabellen A1.12. 

 
Ø Vid utsläpp av gasol finns det en sannolikhet att det utsläppta gasen skall antändas. 

Antändningen kan ske på olika sätt: 1) omedelbar antändning som tar formen av en 
jettflamma, 2) fördröjd antändning som generar en flammfront och 3) BLEVE som är 
en ytterst sällsynt fenomen och tas endast hänsyn till vid det största läckaget. 
Sannolikheterna för 1), 2) och 3) hämtas från tabell A1.13. BLEVE- sannolikheten 
bedöms vara lika med sannolikheten för fördröjd antändning vid litet läckage. Detta 
är ett antagande som grundas på att det inte har hittats någon skrift där sannolikheten 
för BLEVE vid farligtgodsolycka förekommer. 

 
Ø Sannolikheten för antändning vid vätskeutsläpp hämtas från A.13. 
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A3.4 INDIVIDRISK 
Följande antaganden görs för att kunna bestämma individrisken: 
 
Ø Ett utsläpps utbredning bestäms av en s k spridningskonvinkel. Denna konvinkel kan 

anta olika storlekar. I denna studie antas spridningskonvinkeln vara 15°. 
 
Ø Frekvensen för att varje slutscenario skall inträffa, f, beräknas som produkten  mellan 

frekvensen för en farligtgodsolycka, F(fg),  och sannolikheten för varje slutscenario, 
P(scenario). 

 
Ø Frekvensen för en farligtgodsolycka på en viss sträcka beräknas enligt:  

F(fg) = P(farligtgodsolycka per transport i Sverige) x Ni; där Ni redovisas i kapitel 
A1.2. 

 
Med ovannämnda antaganden i bakgrunden definieras individrisken som: 

360
15

fIR ⋅=  

f = frekvensen för varje slutscenario 
 
Produkten 15/360 representerar sannolikheten för att en individ utsätts för respektive 
utsläpp. Vid pölbrand och BLEVE tas inte hänsyn till denna sannolikhet eftersom dessa 
typer av utsläpp har inverkan i alla riktningar.  
 
Varje scenario i händelseträdet ger upphov till en individrisk i vilken ett riskavstånd är 
inbegripet. Individriskerna kumuleras i relation till varje scenarios avstånd. Följden blir 
att individrisken ökar med minskad avstånd från respektive utsläppskälla. 
 
Den kumulerade individriken beräknas för varje hotspot och presenteras i form av 
tabeller. I Kapellskär, Rimbo och Arlanda stad kan 16 olika scenario definieras. För 
Rotebro framtages 19 olika sluthändelser. Det stora antalet scenario medför svårigheter 
vid grafisk presentation. Därför väljs ett antal representativa värden, fem stycken för 
landsvägen och sex stycken för järnvägen, som kommer att presenteras som riskkonturer. 
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KAPELLSKÄR 
Frekvensen för en farligtgodsolycka: 
F(fg)Kapellskär  = NKapellskär⋅P(farligtgodsolycka i Sverige) =>  
 
=> F(fg)Kapellskär = 3420⋅6.4⋅10-5 = 2,19⋅10-1 år-1 
 
Frekvensen för att varje enskilt scenario skall inträffa och individrisken per scenario: 
f = P(scenario) ⋅F(fg) => IR(scenario) = f ⋅ 15/360; detta presenteras i tabellen nedan. 
 
Scenario Riskavstånd IR  Kumulerad IR 
10 1017 7,70E-07 7,70E-07 
13 477 7,70E-07 1,54E-06 
7 300 1,51E-10 1,54E-06 
9 294 3,85E-06 5,39E-06 
5 271 4,98E-10 5,39E-06 
12 146 3,85E-06 9,23E-06 
6 112 3,64E-08 9,27E-06 
3 99 4,63E-11 9,27E-06 
8 86 1,08E-05 2,00E-05 
11 75 1,08E-05 3,08E-05 
4 49 4,20E-08 3,09E-05 
1 45 8,14E-12 3,09E-05 
16 35 2,41E-05 5,49E-05 
2 29 4,79E-08 5,50E-05 
15 20 6,32E-05 1,18E-04 
14 9 7,16E-05 1,90E-04 

Tabell A3.1 Individrisken i Kapellskär 
 
De markerade cellerna representerar de värden som presenteras grafiskt. 
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RIMBO 
Frekvensen för en farligtgodsolycka: 
F(fg)Rimbo  = NRimbo ⋅P(farligtgodsolycka i Sverige) =>  
 
=> F(fg)Rimbo = 333⋅6.4⋅10-5 = 2,13⋅10-2år-1 
 
Frekvensen för att varje enskilt scenario skall inträffa och individrisken per scenario: 
f = P(scenario) ⋅F(fg) => IR(scenario) = f ⋅ 15/360; detta presenteras i tabellen nedan. 
 
Scenario Riskavstånd IR  Kumulerad IR 
10 1017 1,48E-07 1,48E-07 
13 477 1,48E-07 2,96E-07 
7 300 2,89E-11 2,96E-07 
9 294 7,39E-07 1,04E-06 
5 271 9,57E-11 1,04E-06 
12 146 7,39E-07 1,77E-06 
6 112 6,99E-09 1,78E-06 
3 99 8,89E-12 1,78E-06 
8 86 2,07E-06 3,85E-06 
11 75 2,07E-06 5,92E-06 
4 49 8,07E-09 5,93E-06 
1 45 1,56E-12 5,93E-06 
16 35 7,74E-06 1,37E-05 
2 29 9,20E-09 1,37E-05 
15 20 2,03E-05 3,40E-05 
14 9 2,30E-05 5,70E-05 

Tabell A3.2 Individrisken i Rimbo 
 
De markerade cellerna representerar de värden som presenteras grafiskt. 
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ARLANDA STAD 
Frekvensen för en farligtgodsolycka: 
F(fg)Rimbo  = NRimbo ⋅P(farligtgodsolycka i Sverige) =>  
 
=> F(fg)Arlanda stad = 22333⋅6.4⋅10-5 = 1,43 år-1 
 
Frekvensen för att varje enskilt scenario skall inträffa och individrisken per scenario: 
f = P(scenario) ⋅F(fg) => IR(scenario) = f ⋅ 15/360; detta presenteras i tabellen nedan. 
 
Scenario Riskavstånd IR  Kumulerad IR 
10 1017 2,21E-05 2,21E-05 
13 477 2,21E-05 4,42E-05 
7 300 4,33E-09 4,42E-05 
9 294 1,11E-04 1,55E-04 
5 271 1,43E-08 1,55E-04 
12 146 1,11E-04 2,65E-04 
6 112 1,05E-06 2,66E-04 
3 99 1,33E-09 2,66E-04 
8 86 3,10E-04 5,76E-04 
11 75 3,10E-04 8,85E-04 
4 49 1,21E-06 8,87E-04 
1 45 2,34E-10 8,87E-04 
16 35 5,36E-04 1,42E-03 
2 29 1,38E-06 1,42E-03 
15 20 1,41E-03 2,83E-03 
14 9 1,59E-03 4,43E-03 

Tabell A3.3 Individrisken i Arlanda stad 
 
De markerade cellerna representerar de värden som presenteras grafiskt. 
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ROTEBRO 
Under året 2001 andra kvartal registrerades 135 transporter med farligtgods på sträckan 
och mängderna av dessa används i extrapolerad form för beräkningarna. Antalet 
transporter multipliceras med fyra och medför att frekvensen för att en olycka skall 
inträffa på sträckningen blir 3.8x10-2 per år. Denna frekvens multipliceras sedan med 
varje enskilt scenariosannolikhet. Utfallet presenteras i tabellen nedan. 
 
Scenario  Riskavstånd IR Summa IR 
13 1017 7,00E-08 7,00E-08
16 477 7,00E-08 1,40E-07
10 473 4,26E-08 1,83E-07
7 350 1,34E-11 1,83E-07
12 294 3,50E-07 5,33E-07
5 271 4,43E-11 5,33E-07
9 152 2,13E-07 7,46E-07
15 146 3,50E-07 1,10E-06
6 112 3,24E-09 1,10E-06
3 99 4,12E-12 1,10E-06
11 86 9,80E-07 2,08E-06
14 75 9,80E-07 3,06E-06
8 53 5,97E-07 3,66E-06
4 49 3,74E-09 3,66E-06
1 45 7,23E-12 3,66E-06
19 35 3,62E-06 7,28E-06
2 29 4,25E-09 7,29E-06
18 20 9,51E-06 1,68E-05
17 9 1,08E-05 2,76E-05
Tabell A3.4 Individrisken i Rotebro 
 
De markerade cellerna representerar de värden som presenteras grafiskt. 
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A3.5 SAMHÄLLSRISK 
Samhällsrisken beräknas med hjälp av datorprogrammet Precision Tree. Resultatet blir en 
FN kurva som visar frekvensen per år för att flera än N individer drabbas.  
 
Beräkningen av samhällsrisk grundas på följande antaganden: 
 
Ø Sannolikheten är lika att det blåser i alla vindriktningar. 
 
Ø Vid utsläpp av brandfarlig vätska och BLEVE tas ingen hänsyn till vindriktningarna. 

Ett sådant utsläpp har en inverkan på 360°. 
 
Ø Antalet drabbade bestäms av spridningens utbredning och därmed av 

spridningskonvinkeln. Arean som påverkas av utsläppet är lika med en cirkel 
sektorsarea med vinkeln 15° och radien lika med riskavståndet. Vad gäller utsläpp av 
petroleum och BLEVE är denna area lika med arean av en cirkel med riskavståndet 
som radie. 

 
Ø Antalet människor som bor och vistas i en viss area bestäms som produkten mellan 

populationstätheten 2500 människor / km2 och den påverkade arean. Detta anses 
stämma överens med alla platserna som studeras i denna studie. Motivering:  
 
Kapellskär har ett stort flöde av passagerare och antalet permanent anställda uppgå r 
sommartid till 95 personer. Därmed väljs populationsdensiteten till 2500 människor / 
km2. Detta bedöms vara det maximala antalet personer som vistas i området under 
samma tidpunkt. 
 
Rimbo är ett tätort där det bor ca 5000 människor. De flesta av dessa bedöms bo i 
centrala Rimbo där en olycka antas ske. Dessutom finns där ett köpingscentra, en 
vårdcentral en bussterminal, mm. Detta gör att 2500 människor / km2 är en rimlig 
siffra. 
 
Arlanda stad består av ett företagspark där flera affärskomplex och en hotell finns. 
Dessa inrymmer många anställda och innebär tidvis ett stort antal besökare vilket gör 
att den ovannämnda populationsdensitet anses kunna appliceras här. 
 
Rotebro har i sin omgivning stora affärskomplex och olika företagsbyggnader. 
Dessutom präglas denna plats av ett stort antal resenärer. 

 
Ø Jämnfördelat population kombinerat med att det är lika sannolikt att det blåser i alla 

åtta vindriktningarna ger att antalet drabbade bestäms endast av spridningens 
utbredning. Därmed är sannolikheten för att utsättas för utsläppet i en viss 
vindriktning ointressant vid beräkningar av samhällsrisk. 
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I nedanstående figurer presenteras samhällsrisken för de utvalda platserna. DNV: s 
förslag på acceptanskriterier presenteras också i figurerna. 
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