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Sammanfattning 

Denna riskbedömning är genomförd i syfte att inventera och beskriva de risker som uppstår i 

samband med framtagandet av detaljplan för utveckling av Tjörns entré och Almöstrand, Tjörns 

kommun. Riskerna inom området, som utgör målen för riskbedömningen, är transport av farligt 

gods på väg 160/169 som passerar området. Endast risker för personskador på tredje man har 

studerats. 

 

Sammanfattningsvis planeras kontor, handel, service och bostäder inom planområdet. Närmsta 

byggnaderna planeras 40 m från väg 160/169 vilket understiger rekommenderade 

skyddsavstånd.  

För att uppskatta risknivån har individrisken och samhällsrisken beräknats. Dessa bedömningar 

baseras på sannolikhetsberäkningar för att olika olyckshändelser skall inträffa på berörd del av 

väg 160/169 samt på konsekvensbedömningar gällande de olika olyckshändelserna. Då många 

av de värden som ansätts som indata till beräkningarna baseras på antaganden har parametrar 

med hög osäkerhet valts att sättas till konservativa värden, detta för att få resultat på den säkra 

sidan.   

 

Vid bedömningen om risknivån för planområdet kan anses vara acceptabel jämförs 

samhällsrisken och individrisken primärt med de acceptanskriterier som tagits fram av 

Räddningsverket. Kriterierna beskrivs av ett intervall i ett logaritmiskt diagram med en övre gräns 

över vilken risker ej accepteras och en undre gräns under vilken risker är acceptabla. Mellan 

dessa gränser finns ett intervall där risker inte kan klassas som varken acceptabla eller 

oacceptabla utan kräver vidare överväganden.  

 

Den beräknade risknivån för individrisken överstiger den övre acceptansnivån närmst väg 160 

(inom ca 30 m). Dock är planerad bebyggelse belägen på längre avstånd. Den beräknade 

risknivån för samhällsrisken överskrider ej Räddningsverkets kriterium, dock ligger den till viss del 

mellan den övre och den undre gränsen vilket innebär att risknivån bedöms vara acceptabel om 

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

orimlig i förhållande till de effekter åtgärden ger.  

 

Följande åtgärder föreslås: 

 

 Byggnader skall utföras med mekanisk till- och frånluft samt förses med miljöbrytare. 

Tilluftsintag samt avluft placeras på den sidan av byggnaden som vetter bort från väg 

160.  

 Varje byggnad skall ha minst en entré eller utrymningsväg som vetter bort från väg 160.  

 Byggnader placerade inom 80 m från väg 160 skall utföras med obrännbar fasad.  

 Fönster i hus 12-17 (se figur 7) som vetter mot väg 160 får ej vara öppningsbara.  

 I händelse av en olycka med brandfarlig vätska (klass 3) skall vätskan ej kunna breda ut 

sig eller avrinna mot planområdets södra delar.  

 Området som är beläget inom 30 m från väg 160 skall utformas så att stadigvarande 

personvistelse ej uppmuntras.  

 

Med föreslagna riskreducerande åtgärder hamnar risknivån, både i form av individ- och 

samhällsrisk inom ALARP området och ÅF anser därför att projektet kan genomföras givet att de 

riskreducerande åtgärderna utförs.  
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1 Inledning 

1.1 Syfte och bakgrund 

Denna riskbedömning är genomförd i syfte att inventera och beskriva de risker som uppstår i 

samband med framtagandet av detaljplan för utveckling av Almön m.m, Tjörns kommun. 

Riskerna inom området, som utgör målen för riskbedömningen, är transport av farligt gods på 

väg 160 som passerar området. Endast risker för personskador på tredje man har studerats. 

 

Detaljplanen syftar till att undersöka möjligheterna för att uppföra bostäder i form av 

flervåningshus, hotell/konferens, handel, kultur och turismverksamheter. Planen kommer även att 

innefatta gator, gång- och cykelvägar längs med vattnet genom området samt ytor för rekreativa 

ändamål.  

  

Bebyggelsen ska vara väl anpassad till den unika natur som finns på Almön. Det arkitektoniska 

uttrycket ska vara i samklang med omgivningarna och inte ta över landskapsbilden, vilken är 

signifikant för Tjörn och viktig att bevara i detta läge. 

 

De regionala länsvägarna genom området (väg 160 och 169) är klassade som primär respektive 

sekundär transportled för farligt gods. Detta innebär att riskerna med farligt godstransporter 

genom området ska beaktas i planarbetet.  

 

ÅF har tidigare på uppdrag av Radar Arkitektur & Planering AB / Tjörns kommun tagit fram en 

övergripande riskanalys över området (i samband med tätortsstudien). Den analysen fokuserar 

på risker som finns vid transporter av farligt gods på väg 160 och 169 och som kan påverka 

människor som befinner sig i planområdet. Riskbedömningen var ett första steg av riskbeaktande 

i den pågående planprocessen. 

Föreliggande riskbedömning är en fortsättning i detta arbete och syftar till att kommentera och 

vägleda de upprättade planskisser som framtagits hittills och medverka till en säker utformning 

av planområdet.                                                                                                                                                                      

1.2 Metod 

Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment. Först görs en riskanalys 

som inleds genom att mål och avgränsningar bestäms för den aktuella analysen. Också de 

principer för hur risken värderas slås fast. Därefter tar riskinventeringen vid, som syftar till att 

definiera de riskscenarier som är specifika för den studerade processen.  Därefter görs en 

sammanvägning av sannolikhet och konsekvensen för de identifierade riskscenarierna, för att 

erhålla en uppfattning om risknivån.  

 

I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för hur risken skall värderas, 

för att komma fram till om risken är tolerabel eller ej. Slutsatser dras utifrån detta resultat om 

behovet av riskreducerande åtgärder.  

 

Riskutredningen är en regelbundet återkommande del av den totala riskhanteringsprocessen 

där en kontinuerlig implementering av riskreducerande åtgärder, uppföljning av processen och 

utvärdering av resultatet är utmärkande.  

 

Metoden följer i stort de riktlinjer som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland 

tagit fram [1] med den enda egentliga skillnad i vokabulären då vi väljer kalla en rapport som 

denna en riskutredning. Länsstyrelserna kallar motsvarande delar av riskhanteringsprocessen en 

riskbedömning. 
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Figur 1 nedan ger en visuell representation av ovanstående beskrivning.  

 

 
Figur 1. Riskhanteringsprocessen. Denna riskutredning innefattar det som är markerat med blå 

streckad linje. 

1.2.1 Disposition 

Rapportens rubriker följer i stort metoden ovan för en riskutredning. Skillnaderna är att mål och 

avgränsningar ligger som underrubriker till del 1. Inledning och att den för riskinventeringen 

viktiga områdesbeskrivningen för tydlighetens skull har en egen del, del 2.  

1.2.2 Metodosäkerhet 

I alla riskutredningar av den här typen ingår stora osäkerheter, både vad det gäller använda 

modeller och deras avgränsningar, samt indata till dessa modeller. Branschstandard är idag att 

osäkerheten i huvudsak hanteras genom användning av konservativa värden. Läs mer i kapitel 6. 

1.2.3 Begreppslista 

 Risk: Begreppet risk består av två komponenter, sannolikheten för att en olycka ska 

inträffa samt de konsekvenser som olyckan kan medföra. Riskobjektet eller riskkällan 

utgörs i detta fall av en transportled för farligt gods. Skyddsobjekt är det objekt som 

inte får komma till skada vid en olycka, i detta fall de människor som kommer att bo, 

arbeta eller vistas i de byggnader/verksamheter som detaljplanen innefattar.  

 

 LC50, LD50: Förkortning för Lethal Concentration 50 % respektive Lethal Dose 50 %. 

Den genomsnittliga dosen/koncentrationen för dödsfall, d.v.s. där 50 % av de 

exponerade personerna dör inom en viss exponeringstid. 

 

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

Klassindelning för olika kategorier av farligt gods är densamma inom ADR och RID och 

det som används av regelverket i denna utredning. 
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1.3 Avgränsningar 

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

händer (olyckor) som har sitt ursprung på väg 160 som passerar planprogramsområdet. Enbart 

risker som kan innebära konsekvenser i form av personskada på personer inom detta 

planområde beaktas. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till exempelvis skador på miljön, 

skador orsakade av långvarig exponering, materiella skador eller skador lokalt på trafikled etc.  

1.4 Styrande lagstiftning och riktlinjer 

Det generella kravet på riskanalyser i samhällsplaneringen har sin grund i Plan- och bygglagen 

(2010:900) och i vissa fall också Miljöbalken (1998:808).   

 

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

transporteras till bebyggelse. Däremot finns något mer specificerade riktlinjer för utgivna av 

några av landets länsstyrelser och myndigheter.  

1.4.1 Riskpolicy Västra Götalands län 

Storstadslänen (Skåne, Stockholms och Västra Götalands län) presenterar i ett gemensamt 

paraplydokument en riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods [1]. 

Riskpolicyn syftar till att underlätta detaljplaneprocessens hantering av risker med farligt 

godstransporter.  

 

I Figur 2 nedan illustreras en zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Med zonerna 

visas möjlig markanvändning i förhållande till transportled på väg och järnväg, för farligt gods. 

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

för lämplig markanvändning.    

 

 
Figur 2. Zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. 

 
 

Några exempel på lämplig markanvändning i de olika zonerna: 

Zon A Parkering (ytparkering), trafik 

Zon B Industri, kontor, parkering (övrig parkering), sällanköpshandel 

Zon C Bostäder, centrum, övrig handel, kultur, skola 

 

Riskhanteringsavstånd 150 m 
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1.4.2 Riktsam 

Länsstyrelsen i Skåne har fastlagt generella riktlinjer för vilken markanvändning som kan 

accepteras vid olika avstånd från farligt gods leder utan ytterligare riskanalys [2]. Dessa avstånd 

sammanfattas i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Riktlinjer för markanvändning vid farligt gods led (utan ytterligare riskutredning) 

Avstånd Markanvändning Exempel på lämplig markanvändning 

0-30m Bebyggelsefritt Parkering (ytparkering), trafik, odling, friluftsområde 

30-70m Låg persontäthet, 

personer alltid i vaket 

tillstånd 

Handel (sällanköpshandel), industri, bilservice, lager, 

tekniska anläggningar, parkering 

70-150m Ej hög persontäthet 

eller utsatta personer 

Bostäder (småhusbebyggelse), handel (övrig handel), 

kontor (i ett plan), lager, idrotts- och sportanläggningar 

(utan betydande åskådarplats), centrum, kultur 

>150m Inga restriktioner Bostäder (flerbostadshus i flera plan), kontor (i flera plan 

inkl. hotell), vård, skola, idrotts. Och sportanläggningar 

(med betydande åskådarplats) 

 

Ovan angivna avstånd är generella rekommendationer för markanvändning utan vidare 

säkerhetshöjande åtgärder eller analyser. Avsteg från rekommendationerna kan ske efter analys 

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

riskreducerande åtgärder vidtas. 

1.4.3 Översiktsplan för Göteborg 

I Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn Transporter av farligt gods [3] redovisas 

Göteborgs kommuns riktlinjer avseende avstånd mellan farligt godstransportleder och 

bostäder/arbetsplatser. Den fysiska ram som där redovisas är framtagen med beaktande av ett 

antal aspekter; säkerhet, allmän miljö- och resurshushållning samt näringslivs- och 

transportintressen. I figur 3 visas förslag på skyddsavstånd till farligt godsleder enligt den 

fördjupade översiktsplanen.  

 
Figur 3. Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn transporter av farligt gods. 
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1.5 Överensstämmelse med riktlinjerna 

De förutsättningar som används i beräkningarna i Länsstyrelsens Skånes rapport [2] är inte helt 

lika de förutsättningar som råder i aktuellt område på Tjörn. Det totala antalet fordon som 

passerar på väg 160 är betydligt färre än den trafikdata (ÅDT 60 000) som används för 

beräkningarna i ovan nämnd rapport. Antalet transporter med farligt gods som passerar 

Tjörnbron vid aktuellt planområde är också färre till antalet än det antal som används i 

Länsstyrelsens i Skånes rapport (RIKTSAM) [2]. Detta medför att jämförelsen tenderar att bli 

konservativ men robust för exempelvis framtida ökningar av trafikflöde eller persontäthet vilket 

är viktigt för framtida generationer.  
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2 Områdesbeskrivning 

Myggenäs - Almösund - Almön ligger som första tätort på Tjörn efter bron från fastlandet (se 

Figur 4). Nuvarande bostadsbebyggelsebestår nästan enbart av villor. Myggenäs tätort (inkl. 

Almöstrand och Almön) har (2009) ca 1200 invånare.  

Enligt Tjörns kommun strävar man efter att åstadkomma ett allsidigt sammansatt boende och att 

bygga fler servicelägenheter, gruppbostäder och förskolor i flera av kommunens tätorter. Det 

framtida bostadsbyggandet avses ske på flera delar av Tjörn genom en långsiktig 

tätortsutveckling kring huvudvägarna väg 160 och väg 169 och utveckling av befintliga tätorter.  

 

På nordöstra Tjörn gör närheten till Tjörnbron och en högre turtäthet möjligheterna till pendling 

med kollektivtrafik eller cykel goda. En expansion i denna del av Tjörn stöder 

Göteborgsregionens strukturbild och bidrar enligt kommunen till en långsiktigt hållbar 

utveckling. En framtida komplettering av Almösund-Myggenäs-Almön är ett steg i denna 

utveckling. Föreslagen bebyggelse ger en framtida befolkning i Almösund-Myggenäs-Almön om 

ca 2 000 personer [4]. 

 

 
Figur 4. Översiktsbild, Tjörn. 

2.1 Planerade verksamheter och skyddsavstånd 

I följande avsnitt beskrivs planerade verksamheter och byggnader, vilka jämförs med riktlinjerna 

som anges i Länsstyrelsens i Västra Götalands län riskpolicy samt mer detaljerad beskrivning av 

skyddsavstånden som anges i RIKTSAM [2].  

 

Stora delar av Almön ska exploateras samt ett område väster om Almön vid korsningen väg 160 

och 169 som kallas ”Tjörns entré”. På Almön redovisas endast bebyggelse som planeras inom 

200 m från väg 160. Området sträcker sig ca 400 m längs med väg 160.  
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Figur 5. Tjörns entré (området till vänster) vid korsningen väg 160/väg 169 och Almön längs med 

väg 160.  

2.2 Verksamheter vid Tjörns entré 

I enlighet med kartbilden i Figur 5 har de planerade verksamheterna vid Tjörns entré delats in i 

tre delområden. 

 
Figur 6. Vision för Tjörns entré. 

1 

2 

3 

Väg 

169 

Väg 160 



RISKUTREDNING  12 (50) 

 

riskutredning almön, tjörn 140328 

 

2.2.1 Delområde 1 

Närmast korsningen (markerat 1 i figur 5) planeras ytparkeringar för cykel och för fordon. Detta 

för att möjliggöra pendling och nyttjande av kollektivtrafiken. Detta kommer ej att vara en 

personintensiv zon som uppmuntrar till stadigvarande vistelse utan endast ett alternativ till den 

som behöver avställa fordon i samband med byte till kollektivtrafik.  

 

Parkeringarna håller följande skyddsavstånd: 

Väg 160  5-25 m  

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: 0-30 m. 

2.2.2 Delområde 2 

I området planeras cykeluthyrning, ytparkeringar för cykel och fordon samt planteringar. Ingen 

stadigvarande personbelastning förväntas.  

 

Parkeringarna håller följande skyddsavstånd: 

Väg 160  5-25 m  

Väg 169  5-25 m 

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: 0-30 m. 

2.2.3 Delområde 3 

Restaurang  

Restaurangen kommer att vara öppen under årets varmare månader. Lokalerna kommer vara 

ouppvärmda och ej nyttjas under vintern.  

 

Restaurangen håller följande skyddsavstånd: 

Väg 160:  90 m  

Väg 169:  50 m 

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: 70-150 m. 

 

Café 

Caféverksamheten kommer att uppföras i lokaler som är tempererade och därmed kan nyttjas 

något längre än enbart sommarsäsong. 

 

Verksamheten håller följande skyddsavstånd: 

Väg 160:  90 m  

Väg 169:  60 m 

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: 70-150 m. 

 

Deli & kök 

Verksamheten planeras i varma lokaler för att kunna bedriva verksamhet året runt.  

Verksamheten håller följande skyddsavstånd: 

Väg 160:  75-80 m  

Väg 169:  70 m 

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: 70-150 m. 
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Utställningslokal och teknik/lager 

Verksamheterna uppförs i ouppvärmda lokaler med avsikten att nyttjas under framförallt 

sommarhalvåret. Lagerdelen är ej i stor skala och omfattar inte brandfarlig vara eller liknande.  

 

Verksamheten håller följande skyddsavstånd: 

Väg 160:  50-60 m  

Väg 169:  90 m 

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: 30-70 m. 

 

Kanotuthyrning 

Lokalen är avsedd för uthyrning av kanoter och tillhörande utrustning. Verksamheten kommer 

pågå under årets sommarmånader. Verksamheten håller ett skyddsavstånd om ca 90 m till väg 

169 och ca 75 m till väg 160.  

 

Verksamheten håller följande skyddsavstånd: 

Väg 160:  75 m  

Väg 169:  90 m 

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: 30-70 m. 

 

Permanent utställning/turistinfo 

Närmast bussvägen som korsar delområde 2 och delområde 3 planeras permanent utställning 

och turistinformation. Lokalen är avsedd för användning under större delen av året med 

undantag för vinter.  

 

Verksamheten håller följande skyddsavstånd: 

Väg 160:  45 m  

Väg 169:  90 m 

 

Rekommenderat skyddsavstånd: 30-70 m  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga byggnader vid Tjörns entré är placerade så 

att rekommenderat skyddsavstånd till väg 160 uppfylls.  

2.3 Verksamheter Almön 

Verksamheterna vid Almön kan delas in i fyra delområden (N1, N2, S1 och S2) i enlighet med 

figur 6. Beskrivning av de olika delarnas planerade verksamheter lämnas i följande avsnitt. 
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Figur 7. Delområden på Almön.  

2.3.1 Delområde N1 

Byggnader i delområdet N1 utgörs av kontorshus, 3 st. Detaljplanen medger även verksamheter 

med begränsad omgivningspåverkan som kultur och centrumändamål. Detta är relativt 

personintensiva verksamheter som kommer innebära ett personantal i området. Byggnaden 

närmst väg 160 kommer att ha 4 våningsplan och de övriga två ett våningsplan. Den sydligaste 

byggnaden i delområdet håller ett skyddsavstånd om ca 60 m till väg 160.  

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: 70-150 m (beroende persontäthet). 

2.3.2 Delområde N2 

Byggnader i delområdet N2 utgörs av flerbostadshus (4 st) samt villor (5 st). Flerbostadshusen 

har 5-7 våningsplan och villorna två våningsplan. Aktuellt skyddsavstånd är ca 110 m för närmsta 

byggnad och ca 200 m för den som är längst bort från väg 160.  

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: minst 150 m (flerbostadshus i flera plan).  

2.3.3 Delområde S1 

Söder om väg 160 planeras 5 st byggnader. Planen medger kontor och verksamheter med 

begränsad omgivningspåverkan.  

Fyra av byggnaderna är tänkta att uppföras i två våningsplan och en i 4 våningsplan. 

Skyddsavståndet till väg 160 är cirka 40-70 m.  

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: 70 m till över 150 m (beroende på persontäthet 

och utformning). 

N1 

N2 

S1 

S2 
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2.3.4 Delområde S2 

I området planeras 5 st flerbostadshus i 5-7 våningar. Området ligger nivåmässigt lägre än 

riskkällan väg 160. Skyddsavståndet till väg 160 uppgår till ca 110-210 m  

 

Rekommenderat skyddsavstånd enligt riktlinjer: minst 150 m (flerbostadshus i flera plan). 

2.4 Skyddsobjekt 

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

planprogramsområdet, både i och utanför byggnader.  

2.5 Riskkällor 

De riskkällor som har påverkan på aktuellt planområde och som behandlas i denna 

riskbedömning är primärt väg 160 och väg 169. Väg 160 är klassad som en primär transportled 

för farligt gods och väg 169 som en sekundär transportväg för farligt gods.  

 

I denna utredning tas endast hänsyn till farligt gods på väg 160 samt dess eventuella påverkan 

på planerad bebyggelse på Almön. Denna avgränsning görs med hänsyn till att avstånd från väg 

160 och 169 till planerad bebyggelse vid Tjörns entré uppfyller rekommenderade skyddsavstånd, 

med vissa undantag. Undantag avser avstånd mellan två verksamheter och väg 169 som 

accepteras då avvikelsen är liten samt då en mindre andel farligt gods transporteras på väg 169.  
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3 Riskidentifiering och bedömning 

Riskkällan som påverkar detaljplaneområdet utgörs av vägtrafik på främst väg 160. I avsnittet 

finns de relevanta riskerna identifierade och beskrivna.  

3.1 Riskidentifiering 

Tabell 2. Riskidentifiering  

Scenario Tänkbar olycka Beskrivning Kommentar 

1 Kollision Kan orsakas av bl.a. trötthet och 

ouppmärksamhet hos förare samt yttre 

betingelser som t.ex. halka och fel på 

fordonet.  

Som regel ger detta inte upphov till 

några konsekvenser för omgivningen. 

Risk för påverkan föreligger i princip 

endast för andra fordon på vägbanan. 

Kollision utgör ingen risk 

för personer i 

detaljplaneområdet. 

2 Avkörning Kan orsakas av bl.a. trötthet och 

ouppmärksamhet hos förare samt yttre 

betingelser som t.ex. halka och fel på 

fordonet.  

Största påverkansområde anges ofta till 

ca 20 m från vägbanan. Sannolikhet för 

att fordon skall hamna mer än 15 m 

från vägbanan är mycket låg. 

Utgör ingen risk för 

detaljplaneområdet 

utom vid ytparkeringar i 

anslutning till 

kollektivtrafik. Detta kan 

också begränsas med 

fysiska hinder. 

3 Tappad last Kan utgöras av last som tappas från 

fordon på grund av bristande 

lastsäkring eller föremål som lossnar 

från bilen, t.ex. navkapslar, lastbilsdäck 

m.m.  

Utgör ej någon risk för 

personer inom 

detaljplaneområdet. 

4 Påkörningsolyck

or 

Påkörning av människor som genar 

över vägen eller av annan anledning 

befinner sig på vägbanan. 

Genomgående risk i 

samhället som erfodrar 

intelligenta 

trafiklösningar och säkra 

passager. 

5 Läckage, utsläpp 

av farligt gods  

Utsläpp av farligt gods: 

- Giftig och eller brännbar gas 

- Brandfarlig vätska 

- Explosion 

- Frätande ämnen  

 

Utsläpp av farligt gods 

kan innebära stora 

konsekvenser för tredje 

man i området. De 

främsta hoten är brand i 

form av pölbränder, 

utsläpp av frätande 

ämnen, explosiv 

(brännbar) gas, 

jetflamma eller BLEVE 

samt utsläpp av giftig 

gas. 

 

Scenarier som involverar transporter av farligt gods behöver således studeras vidare.  
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3.2 Farligt Gods på väg 

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

egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om det inte hanteras 

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

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

hur transportema ska ske, var dessa transporter får ske och hur godset ska vara emballerat och 

vilka krav som ställs på fordon för transport av farligt gods. Alla dessa regler syftar till att 

minimera risker vid transport av farligt gods, d.v.s. för att transport av farligt gods ej ska innebära 

farlig transport.  

 

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

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

För varje klass finns också ett antal underklasser som mer specifikt beskriver transporten. I tabell 

2 nedan redovisas klassindelningen av farligt gods och en grov beskrivning av vilka konsekvenser 

som kan uppstå vid en olycka. 

 

Alla dessa klasser transporteras dock inte på alla sträckor, varför transportflödena på aktuell 

sträcka analyseras vidare i nästa avsnitt. 

 

Tabell 3. Klasser farligt gods [3] [6]. 

Klass Kategori 

ämnen 

Beskrivning Konsekvensbeskrivning för liv och hälsa 

1 Explosiva 

ämnen och 

föremål 

Sprängämnen, 

tändmedel, 

ammunition, krut och 

fyrverkerier etc.  

Tryckpåverkan och brännskador. Stor 

mängd massexplosiva ämnen (Klass 1.1) 

ger skadeområden uppemot 200 m i radie 

(orsakat av tryckvåg). Personer kan 

omkomma både inomhus och utomhus 

primärt pga. ras eller kollaps. Splitter och 

kringflygande delar kan vid stora 

explosioner ge skadeområden med 

uppemot 700 m radie [5]. Övriga explosiva 

ämnen (klass 1.2-1.6) och mindre mängder 

massexplosiva ämnen ger enbart lokala 

konsekvensområden.  

2 Gaser Inerta gaser (kväve, 

argon etc.) oxiderande 

gaser (syre, ozon, 

kväveoxider etc.) 

brandfarliga gaser 

(acetylen, gasol etc.) 

och icke brännbara, 

giftiga gaser (klor, 

svaveldioxid, 

ammoniak etc.). 

Indelas i underklasser där klass 2.1 

Brännbara gaser kan ge brännskador och i 

vissa fall tryckpåverkan till följd av 

jetflamma, gasmolnsexplosion eller BLEVE.  

Klass 2.2 Icke giftig, icke brandfarlig gas 

förväntas inte ha några konsekvenser för 

liv och hälsa om ett läckage sker utomhus. 

För klass 2.3 Giftiga gaser kan ge 

omkomna både inomhus och utomhus till 

följd av giftiga gasmoln. 

Konsekvensområden för Klass 2.1 och 2.3 

kan båda överstiga 100 meter. 
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3 Brandfarliga 

vätskor 

Bensin, diesel- och 

eldningsoljor, 

lösningsmedel, 

industrikemikalier etc. 

Bensin och diesel 

(majoriteten av klass 3) 

transporteras i tankar 

rymmandes upp till 50 

ton. 

Brännskador och rökskador till följd av 

pölbrand, strålningseffekter eller giftig rök. 

Konsekvensområden vanligtvis inte över 30 

meter för brännskador. Rök kan spridas 

över betydligt större område. Bildandet av 

vätskepöl beror på vägutformning, 

underlagsmaterial och diken etc. 

4 Brandfarliga 

fasta ämnen 

Kiseljärn (metallpulver) 

karbid och vit fosfor. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. 

Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 

närområdet kring olyckan. Kräver normalt 

sett tillgång till vatten för att utgöra en 

brandrisk. Mängden brandfarlig gas som 

bildas står då i proportion till tillgången på 

vatten. 

5 Oxiderande 

ämnen, 

organiska 

peroxider 

Natriumklorat, 

väteperoxider och 

kaliumklorat. 

Tryckpåverkan och brännskador. 

Självantändning, explosionsartade 

brandförlopp om väteperoxidlösningar 

med koncentration över 60 % eller 

organiska peroxider kommer i kontakt 

med brännbart, organiskt material 

(exempelvis bensin). Konsekvensområden 

p.g.a. tryckvågor uppemot 150 m. 

6 Giftiga ämnen, 

smittförande 

ämnen 

Arsenik-, bly- och 

kvicksilversalter, 

cyanider, 

bekämpningsmedel, 

sjukhusavfall, kliniska 

restprodukter, 

sjukdomsalstrande 

mikroorganismer etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis 

begränsade till närområdet. 

7 Radioaktiva 

ämnen 

Medicinska preparat. 

Transporteras 

vanligtvis i små 

mängder. 

Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska 

effekter mm. Konsekvenserna begränsas 

till närområdet. 

8 Frätande ämnen Saltsyra, svavelsyra, 

salpetersyra, natrium- 

och kaliumhydroxid 

(lut). Transporteras 

vanligtvis som 

bulkvara. 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga 

konsekvenser begränsas till olycksområdet 

[7] (LC50). Personskador kan uppkomma 

på längre avstånd (IDLH). 

9 Övriga farliga 

ämnen och 

föremål 

Gödningsämnen, 

asbest, magnetiska 

material etc. 

Utsläpp. Konsekvenser begränsade till 

närområdet. 
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3.3 Flödesstatistik för väg 160 

Enligt Trafikverkets mätningar år 2009 passerade totalt 17 570 fordon över Tjörnbron längs väg 

160, varav 1050 var tung trafik [4].  

 

Vid Tjörns entré delas flödet mellan väg 160 mot Orust och väg 169 mot Wallhamn/Rönnäng. 

Väg 160 är en primär transportled men den större delen av de tunga transporterna går längs väg 

169 mot Wallhamn. 

 

Tabell 4. Trafikdata för väg 160 

Vägavsnitt  Antal fordon per 

årsmedeldygn, ÅMD 

Antal tungtrafik per 

årsmedledygn, ÅMD 

Väg 160, över Tjörnbron  17 570 1 050 

Väg 160, efter Tjörns entré  10 650 550 

Väg 160, väst om Myggenäs  7 440 430 

Väg 169, efter Tjörns entré  11 120 760 

3.4 Farligt gods 

Exakt flödesdata för farligt gods på väg 160 har inte kunnat hittas. Nedan visas en tabell med en 

uppskattning från Räddningsverkets kartläggning av farligt godstransporter år 2006 [10]. Studien 

redovisar antal ton farligt gods i båda riktningarna som transporterades på väg 160 under 

september månad 2006.  

 

Nedanstående siffror baseras på att varje transport innehåller 16 ton gods.  

 

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

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

transporterad mängd farligt gods på väg öka 10 % mellan år 2006 och 2020.  
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Tabell 5. Identifierade mängder farligt gods 

Farligt gods, klass  Ton per månad, 

år 2006 

(medelvärde) 

Nettoton 

per år 

Fordon 

per år 

2006 

Andel % Antal 

transporter 

2020  

1.    Explosiva ämnen och 

föremål  

35 420 26.25 0.23  29 

2.1 Brandfarliga gaser 900 10 800 675 5.88 743 

2.2 Icke brandfarliga, icke 

giftiga gaser 

        0 

2.3 Giftiga gaser 32 384 24 0.21 26 

3. Brandfarliga vätskor 8300 99 600 6225 54.19 6848 

4.1 Brandfarliga fasta 

ämnen, självreaktiva 

ämnen och okänsliggjorda 

explosiva ämnen 

135 1 620 101.25 0.88 111 

4.2 Självantändande 

ämnen 

        0 

4.3 Ämnen som utvecklar 

brandfarlig gas vid 

kontakt med vatten 

        0 

5.1 Oxiderande ämnen         0 

5.2 Organiska peroxider         0 

6.1 Giftiga ämnen 45 540 33.75 0.29 37 

6.2 Smittförande ämnen 70 840 52.5 0.46 58 

7 Radioaktiva ämnen         0 

8 Frätande ämnen 5800 69 600 4350 37.87 4785 

9.    Övriga farliga ämnen 

och föremål 

        0 

TOTALT   183 804 11 488 100 12608 

 

  



RISKUTREDNING  21 (50) 

 

riskutredning almön, tjörn 140328 

3.5 Grovriskanalys - Identifiering av risker för aktuellt 

område 

För att avgöra vilka riskscenarion som bör studeras i detalj vägs informationen om de olika farligt 

gods-klassernas egenskaper i avsnitt 3.2 ihop med flödesstatistiken i avsnitt 3.4. Nedan gås 

resonemanget igenom om beslut för vidare analys klass för klass samt för övriga identifierade 

risker. 

3.5.1 Explosiva ämnen (Klass 1) 

Olycka med klass 1 bedöms som osannolik då endast små mängder transporteras på aktuell 

sträcka (29 transporter per år). Av dessa är det bara massexplosiva ämnen (klass 1.1) som kan 

orsaka skada inom planområdet, övriga explosiva ämnen förväntas endast ge lokala 

konsekvensområden. Vanligtvis utgör massexplosiva ämnen en mindre andel av klass 1, 10 %,  

och därför bedöms en sådan olycka som osannolik.   

 

Med hänvisning till den låga sannolikheten för en olycka med massexplosiva ämnen analyseras 

scenariot ej vidare.   

3.5.2 Gaser (Klass 2) 

Kondenserad brandfarlig gas (Klass 2.1) 

Transporter med brandfarlig gas är den tredje vanligaste klassen av farligt gods på väg 160. 

Detta tillsammans med dess omfattande konsekvenser vid en olycka medför att scenariot 

analyseras vidare.   

 

Kondenserad giftig gas (Klass 2.3) 

Transporter av brandfarlig gas sker i begränsad omfattning på väg 160 (26 transporter/år).  

Nationellt är de tre mest frekvent transporterade gaserna ammoniak, klorgas och svaveldioxid.  

Då dessa ämnen både är mycket giftiga och har mycket stora konsekvensområden i händelse av 

utsläpp så studeras scenarierna vidare. Utsläpp av ammoniak och klor analyseras då dessa har 

störst konsekvensområden.  

3.5.3 Brandfarlig vätska (Klass 3) 

Transporter med brandfarlig vätska är den vanligaste transporten av farligt gods förbi 

planområdet. Den normala konsekvensen av en sådan olycka är ett läckage som vid antändning 

bildar en pölbrand. 

 

Brandfarlig vätska klassificeras i underklasser efter antändningstemperatur där exempel på 

brandfarlig vätska klass I är bensin och etanol. Båda dessa är extremt lättantändliga och brinner 

med hög intensitet. Dieselolja och eldningsolja är däremot exempel på brandfarlig vätska klass III 

och är till skillnad från bensin och etanol svårantändliga vid normal utomhustemperatur utan de 

behöver först värmas upp (flampunkt > 55ºC). Klass III vätskor bedöms därför inte antända vid 

ett eventuellt utsläpp. 

 

 I vidare analys bedöms alla transporter av klass 3 brandfarlig vätska tillhöra underklass I, vilket 

då är ett mycket konservativt antagande.  
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3.5.4 Brandfarligt fast ämne (klass 4) 

Olycka med klass 4 bedöms ej aktuellt då det i dagsläget inte transporteras några ämnen av 

denna klass. Konsekvenser av ett utsläpp bedöms också som liten för personer som vistas i 

närheten då en olycka på aktuell sträcka bör komma i kontakt med några större mängder vatten 

(se tabell 1). 

 

En olycka med klass 4 inblandat analyseras därför ej vidare. 

3.5.5 Oxiderande ämne (klass 5) 

Olycka med klass 5 bedöms ej aktuellt då det i dagsläget inte transporteras några ämnen i  

klass 5. Sannolikheten för att ett scenario med risk för personskada uppkommer även om en 

olycka med klass 5 sker är också låg på grund av en kombination av läckage av olika typer av 

farliga ämnen behöver ske (se tabell 1). 

 

En olycka med klass 5 inblandade analyseras därför ej vidare. 

3.5.6 Giftiga och smittbärande ämnen (klass 6) 

En eventuell olycka med klass 6 påverkar inte mer än själva olycksområdet (se tabell 1). 

 

En olycka med klass 6 inblandat analyseras därför ej vidare. 

3.5.7 Radioaktiva ämnen (klass 7) 

Olycka med klass 7 bedöms ej aktuellt det i dagsläget inte transporteras några ämnen i klass 7 

och inte heller förväntas göra det i framtiden. 

 

En olycka med klass 7 inblandat analyseras därför ej vidare. 

 

Transporter med frätande ämnen är den näst vanligaste transporten av farligt gods på väg 160. 

Eftersom konsekvensområdet för en olycka med frätande ämnen har mycket lokalt 

spridningsområde (se tabell 1) så analyseras scenariot ej vidare.  

3.5.8 Frätande ämnen (klass 8) 

Frätande ämnen utgör den näst största andelen av farligt gods på aktuell sträcka. 

Konsekvensområdet för en olycka med frätande ämnen har dock ett mycket lokalt 

spridningsområde. En olycka med klass 8 inblandat analyseras därför ej vidare. 

 

3.5.9 Övriga farliga ämnen (Klass 9) 

Olycka med klass 9 bedöms ej aktuellt det i dagsläget inte transporteras några ämnen i klass 9 

och inte heller förväntas göra det i framtiden. En eventuell olycka med klass 9 påverkar inte heller 

mer än själva olycksområdet (se tabell 1). 

 

En olycka med klass 9 inblandat analyseras därför ej vidare. 
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3.6 Sammanfattning scenarion för vidare analys 

Följande scenarier studeras vidare: 

 

 Utsläpp av klass 2.1 kondenserad brandfarlig gas 

 Utsläpp av klass 2.3 giftig gas: Ammoniak och Klor 

 Utsläpp och efterföljande antändning av klass 3 brandfarlig vätska 
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4 Sammanvägning av sannolikhet och 

konsekvens 

Inom samhällsplaneringen är det främst två metoder som används för sammanvägning av 

sannolikhet (i form av relativ frekvens) och konsekvens. Beskrivning av dessa följer nedan. 

4.1 Individrisk 

Individrisken visar risken för en individ på olika avstånd från riskkällan. Detta görs genom att 

sannolikheten beräknas för att en hypotetisk person som står ett år på ett visst avstånd från 

riskällan avlider. Ingen hänsyn tas till mängden personer som förväntas befinna sig på dessa 

avstånd. 

 

Individrisken (  ) i punkten     beräknas enligt: 

 

      ∑       

 

   

     
             

                    

 

 

Där    är den frekvensen (per år) för scenario i och      är sannolikheten att individen i studerad 

punkt avlider av scenario  .      antas, till 1 eller 0 beroende på om individen befinner sig inom 

eller utanför det beräknade konsekvensområdet. Genom att summera individrisken för de olika 

sluthändelserna på olika platser inom ett område kan individriskkonturer ritas upp.   

4.2 Samhällsrisk 

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

många människor som kan drabbas av ett visst utfall. Samhällsrisken beräknas enligt formel 2 

nedan. 

  ∑         

   

          

   

   står för antalet människor som avlider på grund av det studerade scenariot  .      är antalet 

personer i punkten     och      definieras enligt individrisken ovan.  

 

Samhällsrisken redovisas normalt i F/N-kurvor. Där antalet dödsfall ( ) plottas mot frekvensen 

(per år) för de scenarior där   eller fler människor avlider. Detta benämns    och beräknas enligt 

nedan. 

  

   ∑  
 

                                              

 

Där    är frekvensen för sluthändelse i och    är antalet beräknade dödsfall för scenario    

4.3 Beräkning av sannolikhet och konsekvens 

Beräkningarna för de parametrar som behövs till individrisk- och samhällsriskberäkning enligt 

ovan utförs i Bilaga A - Frekvensberäkningar, och Bilaga B - Konsekvensberäkningar. Resultatet 

presenteras i avsnitt 5.2. 
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5 Riskvärdering 

5.1 Kriterier för tolerabel risk 

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

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

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

riskvärdering [11]. Riskkriterierna berör liv, och uttrycks vanligen som sannolikheten för att en 

olycka med given konsekvens skall inträffa. Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan vara 

acceptabla, tolerabla med restriktioner eller oacceptabla, se figur 7. 

 

 
Figur 8. Princip för värdering av risk [1]. 

 

Följande förslag till tolkning rekommenderas [11]. 

 

 De risker som hamnar inom område med oacceptabla risker värderas som 

oacceptabelt stora och tolereras ej. För dessa risker behöver mer detaljerade 

analyser genomföras och/eller riskreducerande åtgärder vidtas. 

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

risker som hamnar inom detta område varderas som tolerabla om alla rimliga 

åtgärder är vidtagna. Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen for 

oacceptabla risker, tolereras endast om nyttan med verksamheten anses mycket 

stor och det är praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre 

delen av området bör kraven på riskreduktion inte ställas lika hårda, men möjliga 

åtgärder till riskreduktion skall beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är rimliga 

åtgärder kan erhållas genom kostnad-nytta-analys. 

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

acceptabla. Dock skall möjligheter för ytterligare riskreduktion undersökas. 

Riskreducerande åtgärder som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att 

genomföra skall genomföras.   

 

För individrisk föreslår Räddningsverket [11] följande kriterier: 

 

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

10
-5

 per år 

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

 per år 
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För samhällsrisk föreslår Räddningsverket [11] följande kriterier: 

 

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

F=10
-4

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

 Övre gräns för område där risker kan anses vara små: 

F=10
-6

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

 

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

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

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

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

avsnitt 5.2 nedan. 

5.2 Områdets risk – beräkningsresultat och riskvärdering 

5.2.1 Resultat individrisk 

Resultatet för Individriskberäkningen visas i form av en Individriskkurva i figur 9 nedan.  

 
Figur 9. Individriskkurva. Den lila linjen motsvarar närmsta byggnadens avstånd till väg 160.  
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5.2.2 Resultat samhällsrisk 

Resultatet för samhällsriskberäkningarna visas i form av en FN-kurva i figur 10 nedan. Observera 

att frekvenskriterierna (övre och undre gräns) har skalats om efter studerad längd 400 m.  

 

 
Figur 10. Samhällsrisk.  

5.2.3 Resultatdiskussion 

Individrisken ligger under den lägre kriterienivån fram till ungefär 30 meter från väg 160 där 

risken för pölbrand börjar påverka risknivån. Risknivån ökar sedan ju närmare väg 160 man 

kommer och hamnar över den övre kriterienivån. Dock är närmsta bebyggelse belägen på ett 

längre avstånd från vägen där risknivån understiger den undre kriterienivån.  

 

Samhällsrisken hamnar inom ALARP-området. Det är främst stora gasutsläpp samt BLEVE som 

bidrar till att risknivån.  

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att riskreducerande åtgärder krävs.  
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6 Osäkerhet 

6.1 Allmänt om osäkerhet 

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

tidiga riskidentifieringen och till konsekvens- och frekvensberäkningar. Även själva 

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

 

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

stokastisk osäkerhet (variabilitet). Kunskapsosäkerheten handlar om att inte tillräcklig information 

finns om något. Kan i teorin elimineras med ytterligare mätningar/information. Exempel på detta 

är flödesdata. Stokastisk variation går dock inte att eliminera utan handlar om naturlig 

variabilitet, exempel på detta är vindhastigheter och vindriktningar. En riskutredning som denna 

innehåller betydande osäkerheter av båda sorter, men framförallt kunskapsosäkerhet.  

 

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

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

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

för att ännu mer information då krävs om hur stora osäkerheterna för indata och 

modellparametrar är. Information som det i många fall är väldigt svårt i att få tag i och där det 

därför ur ett kostnad-nytta perspektiv kan vara bättre att hantera osäkerheten genom att 

genomgående ansätta konservativa värden. Detta ger mycket kostnadseffektivt sätt att hantera 

osäkerheter i ett utredningsskede, men har nackdelen att resultatet kan bli mycket konservativt 

och medföra många och dyra riskreducerande åtgärder. Varje vald konservativ parameter 

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

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

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

den säkra sidan. 

6.2 Känslighetsanalys 

Då konservativa eller mycket konservativ värden genomgående har använts genom analysen 

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

Eftersom risknivån för planprogramsområdet hamnar i ALARP området skall rimliga åtgärder 

vidtas. De risker som dominerar bidraget till risknivån både vad det gäller individrisk och 

samhällsrisk är främst utsläpp av giftig gas samt BLEVE. Följande riskreducerande åtgärder 

föreslås: 

 

Ventilation: Byggnader skall utföras med mekanisk till- och frånluft. Tilluftsintag placeras på den 

sidan av byggnaden som vetter bort från väg 160. Detsamma gäller frånluft/avluft. 

Ventilationssystemet skall vara försett med miljöbrytare som gör det möjligt att stoppa 

ventilationen i händelse av en farligt godsolycka. Dessa åtgärder bidrar till att risken för 

inträngning av gas i byggnader minskar.  

 

Utformning av entréer och utrymningsvägar: Varje byggnad skall ha minst en entré eller 

utrymningsväg som vetter bort från väg 160. Byggnaden i sig kommer då att utgöra en barriär 

mellan väg 160 och utrymmande personer vilket minskar risken för personskada vid olyckor med 

brandfarlig vätska, brandfarlig gas och giftig gas. 

 

Fasader: Byggnader placerade inom 80 m från väg 160 skall utföras med obrännbar fasad.  

 

Fönster: Fönster i hus 12-17 som vetter mot väg 160 får ej vara öppningsbara. Denna åtgärd 

bidrar också till att risken för inträngning av gas i byggnader minskar.  

 

Avrinning: I händelse av en olycka med brandfarlig vätska (klass 3) skall vätskan ej kunna bre ut 

sig eller avrinna mot planområdets södra delar.  

 

Utformning av närområdet till väg 160: Området som är beläget inom 30 m från väg 160 skall 

utformas så att stadigvarande personvistelse ej uppmuntras. Parkeringsyta godtas.   
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8 Slutsats 

Denna utredning är konservativ i sin bedömning av risken. Detta eftersom den är baserad på en 

ökning av transporterad mängd farligt gods på väg. I verkligheten visar statistik på att 

transporter av farligt gods på väg istället minskar.  

 

Dock visar den att planområdets närhet till väg 160 genererar en risknivå som innebär att 

riskreducerande åtgärder behöver vidtas. De stora bidragen till risknivån är framförallt händelser 

som BLEVE och utsläpp av giftig gas.  

 

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

rimliga riskreducerande åtgärder arbetats fram.  

 

Följande åtgärder föreslås: 

 

 Byggnader skall utföras med mekanisk till- och frånluft samt förses med miljöbrytare. 

Tilluftsintag samt avluft placeras på den sidan av byggnaden som vetter bort från väg 

160.  

 

 Varje byggnad skall ha minst en entré eller utrymningsväg som vetter bort från väg 160.  

 

 Byggnader placerade inom 80 m från väg 160 skall utföras med obrännbar fasad.  

 

 Fönster i hus 12-17 som vetter mot väg 160 får ej vara öppningsbara. Denna åtgärd 

bidrar också till att risken för inträngning av gas i byggnader minskar.  

 

 I händelse av en olycka med brandfarlig vätska (klass 3) skall vätskan ej kunna bre ut sig 

eller avrinna mot planområdets södra delar. Detta kan förhindras med ett dike eller 

liknande.  

 

 Området som är beläget inom 30 m från väg 160 skall utformas så att stadigvarande 

personvistelse ej uppmuntras.  

 

 

Med föreslagna riskreducerande åtgärder hamnar risknivån, både i form av individ- och 

samhällsrisk inom ALARP området och ÅF anser därför att projektet kan genomföras givet att de 

riskreducerande åtgärderna utförs.  
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Bilaga A – Frekvensberäkningar 

A1  Metod 

För varje scenario som bedöms utgöra en risk för aktuellt skyddsobjekt, se avsnitt 3 görs i denna 

bilaga frekvensberäkningar med hjälp av händelseträdsmetodik. Detta är en väl etablerad 

delmetod i riskanalyser för att kunna beräkna slutfrekvensen för ett antal olika händelsekedjor. 

Trädens grenar, det vill säga de olika möjliga händelsekedjorna, samt de olika grenarnas 

inbördes sannolikheter, bestäms av litteraturstudier och erfarenhet.  

 

Händelseträd är svåra att få överskådliga i rapportformat då de ofta och snabbt blir stora och tar 

mycket plats, vilket gör de svårlästa när de tycks ihop i en rapport. Utifrån uppbyggda 

händelseträd beskrivs istället de händelsekedjor som leder fram till vådahändelser med risk för 

skyddsobjektet i ord.  

A2  Frekvens olycka på väg 

I Räddningsverkets ”Farligt gods - riskbedömning vid transport” [12] ges metoder för beräkning 

av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt godstransport. Denna riskanalysmetod 

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

transport av farligt gods mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskattning av frekvensen 

for farlig godsolycka på en specifik vägsträcka finns det två alternativ, dels att använda 

olycksstatistik for sträckan, dels att skatta antalet olyckor med hjälp av den så kallade 

olyckskvoten for vägavsnittet. I denna riskanalys används det senare av dessa alternativ. 

 

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

siktförhållanden samt vägens utformning och sträckning. Med hjälp av beräkningsmatris for 

farligt godsolyckor efter bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp kan följande parametrar 

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

 

Trafikolycka med transport av farligt gods på väg 160 

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

farligt gods i trafikolyckor: 

 

Enligt [4] är trafikmängden, ÅDT, på väg 160 cirka 17 570 fordon, varav 1050 utgörs av tung 

trafik. För att ta hänsyn till framtida trafikökningar har ÅDT räknats upp med ca 14 % till 20100. 

Vägsträckan som löper parallellt med planområdet är cirka 400 meter.  

 

20100 (fordon/dygn) x 365 (dygn) x 0,4 (km) = 2 934 600 fordonskilometer per år 

 

Vid bedömning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation: 

 

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

 

 

Där indata för olyckskvoten kommer från beräkningsmatris för farligt godsolyckor efter 

bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp. Väg 160 utgörs av flerfältsväg på landsbygd med 

hastighetsgräns 70 km/h vilket ger olyckskvot = 0,6. 

 

Nedan beräknas det förväntade antalet fordonsolyckor med avseende på ovanstående 

trafikarbete. 

 

Förväntade fordonsolyckor = 0,6 x 2 934 600 x 10
-6

 = 1,76 olyckor/år 
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Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor = O x ((X x Y) + (1 - Y) x (2X - X
2
)) 

 

där  X = Andelen transporter skyltade med farligt gods 

Y = Andelen singelolyckor på vägdelen 

 

Antalet farligt godstransporter på väg 160 beräknas till 35 stycken/dygn enligt tabell 4 

(12637/365). Enligt dessa uppgifter från Trafikverket om trafikmängd antas andelen farligt gods 

på väg 160 vara X=0,00172 (35/20100 = 0,00172). 

 

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

bebyggelse, hastighetsgräns och vägtyp. För väg 160 är denna 0,30.  

 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor =  

1,76 x ((0,00172 x 0,3) + (1 - 0,3) x (2 x 0,00172 - 0,00172
2
) )= 5,15 x 10

-3
 per år. 

 

Frekvens för olycka med farligt gods är 5,15 x 10
-3

. 

 

A3  Frekvens vådahändelser farligt gods 

I tabellen nedan anges frekvenser för olycka med en viss typ av farligt gods.  

 

Frekvens för olycka med farligt gods, 5,15 x 10
-3

, multipliceras med andelen transporter av 

respektive ADR-klass på väg 160.  

 

Tabell A1. Olycksscenarier och frekvenser  

Scenario Grundfrek-

vens olycka 

Andel av F.G-

transporterna 

Frekvens  olycka 

Olycka med klass 2.1  

Brandfarlig gas 

5,15 x 10
-3

 0,059 3,03E-04 

Olycka med klass 2.3  

Giftig gas  

5,15 x 10
-3

 0,002 1,08E-05 

Olycka med klass 3  

Brandfarlig vätska 

5,15 x 10
-3

 0,542 2,79E-03 

 

A3.1  Klass 2.1 Brandfarlig gas 

Det faktum att en transport med farligt gods är med om en olycka innebär inte nödvändigtvis att 

uppstår ett läckage. I de flesta fall håller tanken och inget av innehållet strömmar ut. För 

tjockväggiga tankar som används för gaser under övertryck är sannolikheten 0,01 för läckage 

[13].  

 

Sannolikheten för litet läckage (tex. skadad ventil) ansätts till 0,7 och sannolikheten för stort 

läckage (tex. punktering av tanken) ansätts till 0,3. 

 

Givet ett litet läckage är sannolikheten för en direkt antändning (jetflamma) och fördröjd 

antändning (gasmolnsexplosion) 0,1 respektive 0,01 [14]. Givet ett stort läckage ansätts 

sannolikheten 0,2 för direkt antändning (jetflamma) och 0,5 för fördröjd antändning. 

 

 



RISKUTREDNING  34 (50) 

 

riskutredning almön, tjörn 140328 

Givet direkt antändning (jetflamma) är sannolikheten att jetflamman går mot området 0,0833. 

Detta baseras på ett geometriskt resonemang där det antas jetflamman behöver gå inom en 270 

gradig vinkel i horistonalplanet och en 40 gradig vinkel i vertikalplanet för att träffa området. Se 

Figur A 1 Enkel geometrisk modell för beräkning av sannolikheten att en jetflamma går mot 

aktuellt områdeFigur A 1 nedan. 

 
Figur A 1 Enkel geometrisk modell för beräkning av sannolikheten att en jetflamma går mot 

aktuellt område. 

 

Detta ger:  
  

   
 
   

   
         

 

En jetflamma som riktas mot en ännu icke skadad tank med brandfarlig gas skulle kunna leda till 

en BLEVE. En ansatt sannolikhet för detta skulle också kunna motiveras med ett geometriskt 

resonemang. Men osäkerheterna i tankars inbördes placering efter en olycka gör detta svårt. 

Istället ansätts sannolikheten för att en BLEVE till ca halva den för att en jetflamma skall träffa 

området, dvs 0,04. Detta gäller endast för stort läckage då en jetflamma från ett litet läckage ej 

antas kunna värma upp en tank så pass mycket att en BLEVE inträffar.  

 

Givet fördröjd antändning är det istället vinden som påverkar om molnet drivit in över aktuellt 

område eller bort från det. Enligt beräkning i bilaga B är sannolikheten att vinden ligger mot 

området 0,66. En fördröjd antändning av ett gasmoln antas leda till en gasmolnsexplosion. 

 

Sammanfattningsvis blir detta fem olycksscenarier med potentiell påverkan på området. 

 

Tabell A2. Olycksscenarier och frekvenser klass 2.1 Brandfarliga gaser. 

Scenario Slutfrekvens från 

händelseträd 

Jetflamma, liten 1,77E-08 

Jetflamma, stor  1,51E-08 

BLEVE 6,66E-09 

Gasmolnsexplosion, liten 1,40E-08 

Gasmolnsexplosion, stor 3,00E-07 
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A3.2 Klass 2.3 Giftig gas 

Det faktum att en transport med farligt gods är involverad i en olycka innebär inte nödvändigtvis 

att uppstår ett läckage. I de flesta fall håller tanken eller behållaren och inget av innehållet 

strömmar ut. För tjockväggiga tankar som används för gaser under övertyck är sannolikheten  

1 % för läckage i samband med olycka [13].  

 

Sannolikhet för litet läckage anges till 0,7 och sannolikheten för stort läckage till 0,3. 

 

Antagandet gör att 50 % av all giftig gas (klass 2.3) utgörs av ammoniak samt att 50 % utgörs av 

klor. 

 

Vid olycka med läckage av giftig gas bör även vindklimat beaktas. Sannolikheten att vinden 

blåser mot området samt sannolikheterna för hög och låg vind har beräknats i bilaga B. Dessa 

följer nedan: 

 Mot området: 0,66 

 Hög vind: 0,5 

 Låg vind: 0,5 

 

Sammanfattningsvis blir det åtta olika slutscenarier med potentiell skada på planområdet.  

Dessa sammanfattas i tabell A3 nedan. 

 

Tabell A3. Olycksscenarier och frekvenser klass 2.3 Giftig gas 

Scenario Slutfrekvens från 

händelseträd 

Klorgas, litet läckage, vind hög 1,25E-08 

Klorgas, litet läckage, vind låg  1,25E-08 

Klorgas, stort läckage, vind hög 5,36E-09 

Klorgas, stort läckage, vind låg 5,36E-09 

Ammoniak, litet läckage, vind hög 1,25E-08 

Ammoniak, litet läckage, vind låg 1,25E-08 

Ammoniak, stort läckage, vind hög 5,36E-09 

Ammoniak, stort läckage, vind låg 5,36E-09 

A3.2  Klass 3 Brandfarlig vätska 

Tankar för bensin etc. utförs för att klara transport av vätska under atmosfärstryck och 

sannolikheten att tanken skadas vid en olycka så att läckage sker, litet respektive stort, ansätts 

konservativt till 0,25 respektive 0,05 [9].  

 

Sannolikheten för antändning av en pöl med brandfarlig vätska beror på om en antändningskälla 

finns i närheten av utsläppet, dels av utsläppets omfattning men även typen av utsläppt vätska. 

Bensin och etanol antänds t.ex. lättare än diesel och eldningsolja. Detta beaktas dock inte utan 

konservativt antas att all brandfarlig vätska utgörs av, eller antänds lika lätt som, bensin.  

 

Vid ett momentant eller större utsläpp är risken stor att ingen åtgärd hinner vidtas innan 

bensinen antänds. Vid kontinuerligt mindre läckage bedöms dock möjligheten att förhindra en 

antändning vara större. Det antas därför att antändning av en större bensinpöl sker i 30 % av 

fallen med läckage och att en brand i en mindre pöl sker i 10 % av fallen [14]. 

 

Sammanfattningsvis blir det två olika slutscenarier med potentiell skada på planområdet. Dessa 

sammanfattas i tabell A4 nedan. 
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Tabell A4. Olycksscenarier klass 3 Brandfarliga vätskor 

Scenario Slutfrekvens från 

händelseträd 

Liten pölbrand 6,98E-05 

Stor pölbrand 4,19E-05 
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Bilaga B – Väderdata 

B1   Stabilitetsklass 

Använd beräkningsmodell för spridning av giftig gas använder sig av Pasquills stabilitetsklasser.  

 

Vindhastighet 

(m/s) 

Dag: Solinstrålning Natt: Molntäcke 

Stark Medel Låg > 50 % < 50 % 

<2 A A-B B F F 

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 

 

 

I beräkningarna har de två stabilitetsklasser som är vanligast i området använts. Stabilitetsklass D 

som sannolikt uppkommer vid vindhastigheter över 4 m/s bedöms vara den vanligaste 

stabilitetsklassen i området under både dag-och nattetid. Stabilitetsklass F är också möjlig men 

denna förutsätter lite lägre vindhastigheter och låg solinstrålning eller natt. 

B2   Vindhastighet 

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

inte kunnat erhållas. I tabellen nedan redogörs för medelvindhastighet under åren 1991-2004 vid 

ett antal stationer som ligger i närheten av Tjörn [15]. 

 

Tabell B1. Vinddata närliggande väderstationer 

Väderstation Medelvindhastighet 

Göteborg 3,5 m/s 

Säve (norr om Göteborg) 4,0 m/s 

Måseskär (25 km nordväst om Almön) 7,3 m/s 

 

Med ovanstående data som underlag bedöms medelvindhastigheten vara ca 4,5 m/s.  

 

Spridningen från en olycka blir värre i olyckans närhet om lägre värden på vindhastigheten 

används. För aktuellt planområde som ligger i anslutning till den potentiella olycksplatsen 

innebär detta att relativt låga vindhastigheter ansätts för att hålla resultatet konservativt. I 

analysen har 2,0 m/s använts för svag vind samt 7 m/s för stark vind. Medelvärdet på 4,5 m/s 

uppnås då ungefärligt om det blåser svag vind 50 % av tiden och stark vind 50 % av tiden.  

B3   Vindriktning 

Vindriktningen inverkar också vid spridning av giftig gas. Vid vindriktning rakt österut eller rakt 

västerut påverkas inte planområdet.  

 

Data gällande vindriktning för Måseskär (25 km bort) bedöms överensstämma med vindriktning 

vid planområdet på Tjörn och Almön. Vid väderstationen på Måseskär har följande frekvenser av 

vindriktning uppmätts (%) [15]: 
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Tabell B2. Vindriktningar Måsekär väderstation 

 N NO O SO S SV V NV Lugnt 

Måseskär 9,6  9,0 14,8 7,9 17,0 14,0 19,3 7,2 1,2 

 

Observera att värdena anger varifrån det blåser. Det blåser mot någon del av planområdet vid 

vindriktning från N, NO, SO, S, SV, NV. Till detta läggs också till andelen av lugnt vindförhållande, 

då planområdet förväntas påverkas även vid vindstilla förhållanden. Detta motsvarar då att 

vinden ligger mot eller stilla över planområdet i 66 % av fallen.  

 

Summerar man övriga vindriktningar, alltså bort från området blir summan 34 %.  
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Bilaga C – Konsekvensberäkningar 

C1   Metod 

Konsekvensavstånd och områden definieras som det avstånd från olyckskällan inom vilket 

personer förväntas avlida. Hänsyn tas alltså inte till icke livshotande skador om inte detta 

diskuteras specifikt.  

 

Vissa antaganden har gjorts om förutsättningarna kring planområdet vid beräkningarna av 

konsekvenser vid en olycka med farligt gods. 

 

 Flödet väg 160 antas vara jämt fördelat över dygnet och året. 

 Persontätheten indelas i olika områden beroende på byggnader, verksamhet och 

avstånd till väg 160.  

 Alla utsläpp sker från vägkant.  

 

C2  Persontäthet  

C2.1  Persontäthet norr om väg 160 

Norra delen om väg 160 indelas i två områden (N1 och N2) i avseende persontäthet och avstånd 

till väg 160.  

 

För större kontor gäller 20 % av ytan utgör väggar, trapphus, teknikrum etc. där stadigvarande 

personbelastning ej förekommer. I ett kontor bedöms varje medarbetare en yta om 15-20 m
2
 

(kontorsyta ink. kommunikationsytor, exklusive allmänna och gemensamma ytor). För 

konservativa personantal antas varje person disponera en yta om 20 m
2
.  

 

Område N1 

I område N1 finns 3 st byggnader som ska inrymma kontor.  
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Hus Verksamhet     Personantal 

Hus 10 Kontor 1 våningsplan, 145 m
2
   10 pers   

Hus 11 Kontor, 1 våningsplan 145 m
2
   10 pers 

Hus 12 Kontor, 4 våningsplan á 1275 m
2
, totalt 5100 m

2
 200 pers 

 

Områdets totala yta:    4300 m
2
 

Yta inomhus (byggnadens yta på mark):  1565 m
2
.  

Yta utomhus (exkl. byggnadernas area):  2735 m
2
 

Avstånd till vägmitt:    50-110 m   

 
Personer vistas i området endast dagtid (mellan kl 07-17) och främst inomhus. 20 personer 

förväntas vistas utomhus och resterande inomhus. 

 

Tabell C1. Bedömd persontäthet i område N1.  

Område 

  
  

Uppskattad 

area (m
2
)   

Personantal  Persontäthet  Sammanvägd 

persontäthet över 

hela dygnet 

  

Dagtid Nattetid 
Dagtid  

(50 %)  

Natt/kväll 

(50 %) 

N1 
Inomhus 1565 200 0 0.128 0 0,064 

Utomhus 2735 20 0 0,0073 0 0.00365 

 
Område N2 

I område N2 finns 4 st flerbostadshus och 5 st enfamiljshus. I flerbostadshus bedöms 

personantalet till 2 pers per 70 m
2
. Ca 10 % av byggnadens totala yta räknas bort som väggar, 

trapphus etc.  

 

 
 
Hus Verksamhet      Personantal 

Hus 1 Bostäder 5 vån, byggnadsarea 400 m
2
, totalt 2000 m

2
  52 pers 

Hus 2 Bostäder 5 vån, byggnadsarea 400 m
2
, totalt 2000 m

2
  52 pers 

Hus 3 Bostäder 7 vån, byggnadsarea 260 m
2
, totalt 1820 m

2
  47 pers 

Hus 4 Bostäder 7 vån, byggnadsarea 260 m
2
, totalt 1820 m

2
  47 pers 

Hus 5-9 Villor, 145 m
2
/st, 4 pers /villa    20 pers  
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Områdets totala yta:    10 900 m
2
 

Yta inomhus (byggnadens yta på mark):  1645 m
2
  

Yta utomhus (exkl. byggnadernas area):  9255 m
2
 

Avstånd till vägmitt:    105-200 m 

 

Dagtid bedöms 25 % av alla personer vara hemma, av dessa är 15 % inomhus och 10 % utomhus. 

Nattetid bedöms 100 % vara hemma och vistas inomhus, 0 % utomhus.  

 

Tabell C2. Bedömd persontäthet i område N2.  

Område 

  
  

Uppskattad 

area (m
2
)   

Personantal  Persontäthet  Sammanvägd 

persontäthet över 

hela dygnet 

  

Dagtid Nattetid 
Dagtid  

(50 %)  

Natt/kväll 

(50 %) 

N2 
Inomhus 1645 33 218 0,020 0,133 0,0765 

Utomhus 9255 22 0 0,0024 0 0,0012 

 

C2.2  Persontäthet söder om väg 160 

Området som är beläget söder om väg 160 indelas också i två områden (S1 och S2) med 

avseende på persontäthet och avstånd till väg 160.  

 
Område S1 

I område S1 finns 4 st byggnader som ska inrymma kontor.  

 

 
 

Hus Verksamhet     Personantal 

Hus 13 Kontor 2 våningsplan, 220 m
2
/plan, totalt 440 m

2
 20 pers  

Hus 14 Kontor 2 våningsplan, 220 m
2
/plan, totalt 440 m

2
 20 pers 

Hus 15 Kontor 2 våningsplan, 220 m
2
/plan, totalt 440 m

2
 20 pers  

Hus 16 Kontor 2 våningsplan, 220 m
2
/plan, totalt 440 m

2
 20 pers 

Hus 17 Kontor 4 våningsplan, 870 m
2
/plan, totalt 3480 m

2
 140 pers 

 
Områdets totala yta:    7500 m

2
 

Byggnadernas yta på mark:   1830 m
2
.  

Yta utomhus (exkl. byggnadernas area):  5670 m
2
 

Avstånd till vägmitt:    30-80 m   
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Personer vistas i området endast dagtid (mellan kl 07-17) och främst inomhus. 20 personer 

förväntas vistas utomhus och resterande inomhus. 

 

Tabell C3. Bedömd persontäthet i område S1.  

Område 

  
  

Uppskattad 

area (m
2
)   

Personantal  Persontäthet  Sammanvägd 

persontäthet över 

hela dygnet 

  

Dagtid Nattetid 
Dagtid  

(50 %)  

Natt/kväll 

(50 %) 

S1 
Inomhus 1830 200 0 0,109 0 0,055 

Utomhus 5670 20 0 0,0035 0 0,0017 

 
Område S2 

I område S2 finns 5 st flerbostadshus. I flerbostadshus bedöms personantalet till 2 pers per 70 

m
2
. Ca 10 % av byggnadens totala yta räknas bort som väggar, trapphus etc.  

 

 
Hus Verksamhet      Personantal 

Hus 18 Bostäder 5 vån, byggnadsarea 430 m
2
, totalt 2150 m

2
  55 pers 

Hus 19 Bostäder 6 vån, byggnadsarea 430 m
2
, totalt 2580 m

2
  66 pers 

Hus 20 Bostäder 6 vån, byggnadsarea 430 m
2
, totalt 2580 m

2
  66 pers 

Hus 21 Bostäder 7 vån, byggnadsarea 430 m
2
, totalt 3010 m

2
  77 pers 

Hus 22 Bostäder 7 vån, byggnadsarea 430 m
2
, totalt 3010 m

2
  77 pers 

    

Områdets totala yta:    6100m
2
 

Byggnadernas yta på mark:   2150 m
2
.  

Yta utomhus (exkl. byggnadernas area):  3950 m
2
 

Avstånd till vägmitt:    105-200 m 

 

Dagtid bedöms 25 % av alla personer vara hemma, av dessa är 15 % inomhus och 10 % utomhus. 

Nattetid bedöms 100 % vara hemma och vistas inomhus, 0 % utomhus.  
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Tabell C4. Bedömd persontäthet i område S2.  

Område 

  
  

Uppskattad 

area (m
2
)   

Personantal  Persontäthet  Sammanvägd 

persontäthet över 

hela dygnet 

  

Dagtid Nattetid 
Dagtid  

(50 %)  

Natt/kväll 

(50 %) 

S2 
Inomhus 2150 51 314 0,0237 0,146 0,0849 

Utomhus 3950 34 0 0,0086 0 0,0043 

 

C2.3  Sammanställning persontäthet 

I nedanstående tabell redogörs för persontäthet i alla områdena.  
 
Tabell C5. Sammanställning av persontäthet i alla områdena.  

Om-

råde 

  

  

Avstånd 

till väg-

mitt (m) 

  

Upp-

skattad 

area(m
2
)  

  

Personatal 

  

Persontäthet 

  

Sammanvägd 

persontäthet 

över hela 

dygnet  
Dagtid Nattetid 

Dagtid 

(50 %) 

Natt/kväll 

(50 %) 

N1 50-110  
Inomhus 1565 200 0 0.128 0 0,064 

Utomhus 2735 20 0 0,0073 0 0.00365 

N2 105-200 
Inomhus 1645 33 218 0,020 0,133 0,0765 

Utomhus 9255 22 0 0,0024 0 0,0012 

S1 30-80  
Inomhus 1830 200 0 0,109 0 0,055 

Utomhus 5670 20 0 0,0035 0 0,0017 

S2 105-200 
Inomhus 2150 51 314 0,0237 0,146 0,0849 

Utomhus 3950 34 0 0,0086 0 0,0043 
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C3  Olycka med farligt gods – Klass 2.1 Brandfarlig gas 

Mängden brandfarlig gas i en transport antas vara ca 40 ton. För transporter på väg är detta 

konservativt då transporterade mängder på väg egentligen är lägre. 

 

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

brännbarhetsgräns och medföra att antändning kan inträffa på ett längre avstånd från 

olycksplatsen än med andra gaser. 

 

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

- Litet - punktering (hålstorlek 20 mm) 

- Stort - medelstort hål (hålstorlek 50 mm) 

 

För respektive scenario beräknas, med simuleringsprogrammet Gasol, konsekvenserna av de 

möjliga följdhändelserna vid tankbilsolycka med brandfarlig gas: 

- jetflammas längd vid omedelbar antändning 

- det brännbara gasmolnets volym  

- området som påverkas vid en BLEVE 

 

För jetflamma och brinnande gasmoln varierar skadeområdet med läckagestorlek, tiden till 

antändning samt vindhastighet. Beroende på om läckage inträffar i tanken i gasfas, i gasfas nära 

vätskefas eller i vätskefas kan utsläppets storlek och konsekvensområde variera. I beräkningarna 

antas att utsläppet sker nära vätskefas, då detta ger värden mellan det sämsta och bästa utfallen. 

De värsta konsekvenserna uppstår om utsläppet sker i vätskefasen.  

 

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

BLEVE presenteras nedan: 

 

- Lagringstemperatur: 15°C 

- Lagringstryck: 7 bar övertryck 

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

- Tankdiameter: 2,5 m  

- Tanklängd: 19 m  

- Tankfyllnadsgrad: 80 % 

- Tankens vikt tom: 50 000 kg 

- Designtryck: 15 bar övertryck 

- Bristningstryck: 4*designtrycket 

- Lufttryck: 760 mmHg 

- Omgivningstemperatur: 15°C 

- Relativ fuktighet: 50 % 

- Molnighet: Dag och klart 

- Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus 

- Vindhastighet: 3 m/s 

 

Vid bedömningen av antalet omkomna antas 50 % utomhus inom konsekvensområdet 

omkomma och 25 % av de som vistas inomhus inom konsekvensområdet att omkomma. För 

personer som vistas utomhus begränsas antalet omkomna genom att byggnader utgör 

skyddsbarriär. Där skadeområdet är 40 m eller mindre förväntas ingen i planområdet omkomma.  

 

I bedömningen har hänsyn tagits till varierande personbelastning dag- och nattetid. 
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Tabell C6. Skadeområdets area inom aktuellt planområde.  

Händelse Läckagestorlek Antändning 

Skadeområdets area  

l x b (m) 

 

BLEVE 

 
-  

200 m i radie (hela 

planområdet) 

Hål i tank 

nära 

vätskeyta 

 

   Litet läckage 

 

Jetflamma 

Fördröjd 

gasmolnsexplosion 

18 x 16 

18 x 12 

Stort läckage 

Jetflamma 

Fördröjd 

gasmolnsexplosion 

91,5 x 80 

21 x 25 

 

Tabell C7. Förväntat antal omkomna vid olycka med brännbar gas.  

Händelse 
Läckage-

storlek 
Antändning Antal omkomna vid olycka  

   Norr Söder TOTALT 

BLEVE - - 67 84 151* 

Hål i tank 

nära 

vätskeyta 

 

   Litet 

läckage 

 

Jetflamma 

Fördröjd 

gasmolns-

explosion 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

Stort läckage 

Jetflamma 

Fördröjd 

gasmolnsexplosi

on 

28 

0 

35 

0 

32** 

0 

* 25% av alla inomhus dagtid resp. nattetid omkommer, 50 % av alla utomhus eftersom 

byggnaderna skyddar 

** 50 % av alla utomhus omkommer (resten skyddas av byggnader) och 25 % inomhus. Eftersom 

endast en sida av vägen kan drabbas multipliceras antal omkomna i söder och norr med 0,5 för att 

få totala antalet.    
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C4 Olycka med farligt gods – Klass 2.3 Giftig gas 

Då klor är en av de giftigaste gaserna som transporteras på aktuell järnväg har denna gas 

använts i beräkningarna. Mängden giftig gas i en vagn/transport antas till ca 55 ton. Observera 

att detta är mycket konservativt för transporter på motorväg.  För att bestämma hur stor del av 

planområdet som utsätts för klorkoncentrationer som kan vara dödliga används 

simuleringsprogrammet Spridning luft (RIB 1-2009). 

 

De indata som använts för att simulera konsekvensområden presenteras nedan: 

 

 Kemikalie: Klor, ammoniak 

 Emballage: Järnvägsvagn (55 ton) 

 Bebyggelse: Bebyggt 

 Lagringstemperatur: 15°C 

 Omgivningstemperatur: 15°C  

 Molnighet: vår, dag och klart 

 Vindhastighet: 2 m/s och 7 m/s 

 

Följande värden för LC50 30 minuter [16]. 

 

LC50 klor: 250 ppm 

LC50 ammoniak: 5000 ppm 

 

Tabell C8. Skadeområdets area. Bredden som anges är den maximala för skadeområdet.   

Händelse  Vindstyrka 

(m/s) 

Skadeområdets area (l x b) 

 

   Inomhus Utomhus 

Litet läckage 

(2,4 kg/s) 

Klor 2 

7 

15x10 

- 

80x40 

35x10 

Ammoniak 2 

7 

15x10 

- 

40x20 

35x10 

Stort läckage 

(60 kg/s) 

 

Klor 2 

7 

420x220 

190x50 

600x380 

420x110 

Ammoniak 2 

7 

170x90 

75x20 

370x180 

170x50 

 

Multiplicerat med persontätheter i de olika områdena, ute och inne fås värdena i tabell D3. I 

beräkningen antas 100 % av de som vistas utomhus att omkomma och 50 % av de som vistas 

inomhus att omkomma. 

 

Där skadeområdet är 40 m eller mindre förväntas ingen i planområdet omkomma. 
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Tabell C9. Antal döda ammoniakutsläpp 

Scenario Norr Söder Totalt 

Ammoniak, litet läckage, vind hög 0 0 0 

Ammoniak, litet läckage, vind låg 0 0 0 

Ammoniak, stort läckage, vind hög 134* 168* 151* 

Ammoniak, stort läckage, vind låg 134* 168* 151* 

Klor, litet läckage, vind hög 0 0 0 

Klor, litet läckage, vind låg 60 60 60** 

Klor, stort läckage, vind hög 134* 168* 151** 

Klor, stort läckage, vind låg 134* 168* 151** 

*50 % av alla inomhus i planområdet dör, samtliga utomhus i planområdet. Eftersom endast en 

sida av vägen kan drabbas multipliceras antal omkomna i söder och norr med 0,5 för att få totala 

antalet.     

** Eftersom endast en sida av vägen kan drabbas multipliceras antal omkomna i söder och norr 

med 0,5 för att få totala antalet.     
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C5  Olycka med farligt gods Klass 3 Brandfarlig vätska 

Strålningen från pölen beräknas enligt beräkningsmodell från FOA [17]. Data har valts för 

Bensin detta då bensin har högst energivärde och förbränningshastighet av de olika typer av 

bränsle som kan vara aktuella vilket gör beräkningen konservativ.  

 

Konsekvenserna för två utsläppsstorlekar har beräknats, ett stort läckage bedöms kunna ge en 

pölarea om 300m
2
 och ett litet utsläpp en pölarea om 150m

2 
[13]. 

 

Följande data gäller för bensin [17]: 

 Förbränningshastighet          
  

   
 

 Energivärde              
 

  
  

 

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

flammans diameter,    är lika stor som pölens diameter,   . Flammans höjd,   , kan beräknas 

enligt: 

         (
  

  √    

)

    

           

 

där    = förbränningshastigheten i 
  

   
 enligt ovan, 

   = luftens densitet = 1,29 
  

   

  = tyngdaccelerationen = 9,81 
 

   

 

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

 

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

flamhöjden under brandförloppet. Då pölen antas vara är cirkulär och flamgeometrin en cylinder 

är       och beräknas utifrån grundläggande cirkelgeometri.  Detta ger        14 m för en 

pölbrand om 150    respektive 19,5 m för en pölbrand om 300   . 

 

Strålningen per ytenhet från flamman beräknas enligt: 

 

  
          

           
           

 

där    = energivärdet i 
 

  
 enligt ovan.  

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

 

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

 

        
          

där    = utstrålad effekt [
 

   ], 

  = 5,67*10-8  
 

      (Stefan-Boltmanns konstant) och 

  = temperaturen    . 

 

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

strålningen normalt ha sitt ursprung i flammas mitt och här ligger emissionsfaktorn ( ) nära 1 

varför denna approximation anses rimlig. Närmare flammans mantelyta minskar emissiviteten 
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snabbt. En beräkning baserad på att all strålning kommer från flammans mitt är därför 

konservativt. 

 

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

som: 

              
          

 

Där     = infallande strålning från 1 till 2 [
 

   ],  

   = strålningen från yta 1 [
 

  
] 

    = vinkelkoefficienten för 1 mot 2. 

 

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

strålningen delvis absorberas av luften mellan strålkällan och mottagaren. Den atmosfäriska 

transmissionsförmågan kan skrivas enligt: 

 

              
          

Där    = absorptionsfaktorn för vattenånga och 

   = absorptionsfaktorn för koldioxid. 

 

Båda faktorerna beror på respektive ämnes partialtryck, längden som strålningen färdas från 

den strålande ytan till mottagaren, strålningens temperatur och omgivningens temperatur.    

och    bestäms grafiskt utifrån flamtemperaturen och partialtryck från figur 11.2 i [17]. 

 

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

som träffar en annan yta (vid fullständig transmissionsförmåga). Den är en rent geometrisk faktor 

som kan bestämmas för varje ytkonfiguration. Vinkelkoefficienten bestäms grafiskt för 

en cylinder från figur 11.3 i [17]. 

 

Beräkningar utförs vidare utifrån ovanstående förutsättningar för de två olika pölstorlekarna. 

 

Flamhöjd enligt formel C1, utfallande strålning enligt formel C2 och temperatur enligt C3, 

resultaten samlas i tabell C2.  

 

Tabell C10. Initial egenskapsberäkning pölbrand 

Pölstorlek Flamhöjd (m) Utfallande strålning 

(kW/m
2
) 

Temperatur på den strålande 

ytan/flammans mitt (K) 

150 m
2 

17,6 121 1210 

300 m
2 

22,2 132 1236 

 

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

50 % antas vilket ger    = 1170 Pa. Absorptionsfaktorer och transmissionsförmåga bestäms för 

detta värde i kombination med flammans temperatur. Utifrån höjden på flammorna, pölens radie 

och avståndet till mottagaren bestäms ett antal olika vinkelkoefficienter. Värmestrålning på olika 

avstånd beräknas sedan enligt formel C4. 

 

Skadenivån bestäms förutom av strålningsnivån även av strålningens varaktighet. För beräkning 

av skador på människor redovisas i tabell C4 nedan en varaktighet på 10 s som en rimlig tid tills 

man satt sig i säkerhet. 
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Sambandet mellan strålningens varaktighet och skador på människan beskrivs av 

probitfunktionen t*P4/3. Om denna tidsvägda strålningsdos är över       finns en risk för 2:a 

gradens brännskador. Risken ökar sedan exponentiellt med ökad strålning. Sannolikheten för 

andra gradens brännskador utläses sedan ur figur 11.9 i [15]. 

 

Beräkningsresultat sammanställs i tabell C4 nedan. 

 

Tabell C11. Beräkningsresultat strålning och konsekvens pölbrand 

Brand A
v
stå

n
d

 

frå
n

  

fla
m

fro
n

t 

 (m
) 

w c  a Fmax 

P
1

2  

(k
W

/m
2) 

t*P
4

/3x
1

0
6
 

(s(W
/m

2)
4
/3) 

2
:a

 g
ra

d
 

b
rä

n
n

-

sk
a
d

a
  

(%
) 

A
n

d
e
l d

ö
d

a
 

(%
) 

150 m
2
 

0 

(flamfront) 
0,11 0,015 0,875 1 105,9 50,1 100 15 

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

13 0,170 0,028 0,802 0,16 15,5 3,9 2 0 

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

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

300 m
2
 

0 

(flamfront) 
0,130 0,020 0,850 1 112,2 54,1 100 15 

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

20 0,190 0,030 0,780 0,15 15,4 3,85 1 0 

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

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

 

Sammanfattningsvis kan följande konstateras utifrån beräkningarna, med konsekvensavståndet 

taget konservativt: 

 

Tabell C12. Konsekvensavstånd pölbrand 

 Pölbrand 150 m
2 

Pölbrand 300 m
2
 

Konsekvensavstånd från 

flamfront 
13 m 20 m 

Konsekvensavstånd från 

pölbrandens centrum 
20 m 30 m   

 

Planprogramsområdet börjar 40 meter från vägmitt. Detta medför att inga dödsfall förväntas ske 

vid pölbrand.  

 

Tabell C13. Bedömt antal döda pölbrand 

 Pölbrand 150 m
2 

Pölbrand 300 m
2
 

Antal bedömt döda 0 0 

 

 

 


