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Sammanfattning
Östersund kommun har upprättat en detaljplan som möjliggör bebyggelse inom
fastighet Brunflo-Änge 1:144 m.fl. En del av den planerade bebyggelsen ligger
inom 150 meter från väg E14/45 samt järnväg genom Brunflo. På dessa sker
transport av farligt gods. Detta medför att riskutredning måste genomföras för att
undersöka risknivån i planområdet.
Säkerhetspartner Norden AB har på uppdrag av Östersund kommun genomfört
en riskutredning och utvärderat resultatet i förhållande till rådande
acceptanskriterier.
Med hänsyn taget till gällande regelverk och riktlinjer, trafikflöden, persontäthet,
platsspecifika data gällande transport av farligt gods på väg (E14 och E45) samt
järnväg (stambanan) har konsekvensberäkningar utförts och individ- och
samhällsrisk har beräknats.
Riskutredningens slutsatser är följande:
Risknivån i området bedöms vara acceptabel, med avseende på transport av
farligt gods på väg E14/45 samt järnväg genom Brunflo, utan att riskreducerande
åtgärder behöver vidtas.
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1

Allmänt
Bakgrund

På uppdrag av Östersunds kommun har Säkerhetspartner Norden AB anlitats för
att upprätta en riskutredning med avseende på transport av farligt gods.

Syfte
Syftet med riskutredningen är att kartlägga riskbilden för aktuellt område med
avseende på transport av farligt gods på järnväg och väg samt eventuella
andra farliga verksamheter inom/i anslutning till planområdet.
Riskutredningen avser utgöra underlag för bedömning av lämpligheten av
föreslagen bebyggelse som detaljplanen medför. Vid behov ska även
riskreducerande åtgärder föreslås.

Metod
Riskutredningen är uppbyggd enligt följande arbetsgång:
• Grovanalys. Kartläggning av området och riskinventering genom
litteraturstudier, statistiska databaser och myndighetsinformation. Möjliga
olycksscenarier identifieras baserat på den insamlade informationen.
•
•

Beräkning av risknivå. Analys av de identifierade scenarierna där
konsekvens och sannolikhet uppskattas kvantitativt eller kvalitativt.
Riskbedömning. Sammanställning av riskbilden med hjälp av grafer över
individ- och samhällsrisk. Redovisning av eventuella riskreducerande
åtgärder. Diskussion, känslighetsanalys och slutsats.

Styrande dokument
I detta avsnitt redovisas relevanta lagar, förordningar och riktlinjer som styr
riskhanteringen i detaljplaneärenden och samhällsbyggnadsprocessen.

1.4.1
Plan- och bygglagen
I Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) 2 kap. 5 § finns bestämmelser om att
vid planläggning, och i ärenden om bygglov, ska bebyggelse och byggnadsverk
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat:
• Människors hälsa och säkerhet.
• Risken för olyckor.
1.4.2
Övriga riktlinjer
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM) utgiven av Länsstyrelsen i
Skåne Län tydliggör de grunder som tillämpas vid överväganden om säkerhet i
samband med granskningen av beslutsunderlag i samhällsplaneringen, främst
vad avser nyetablering eller ombyggnation i områden nära transportleder där
farligt gods transporteras. Dessa riktlinjer utgör inget krav på hur riskhänsyn ska tas
i samhällsplaneringen utan är avsedda som hjälpmedel.
Riktlinjerna baseras på beräkningar av individ- och samhällsrisk längs
transportleder och studier av andra rekommendationer. Riktlinjerna utformas som
tre olika vägledningar:
• Vägledning 1 baseras endast på skyddsavstånd.
• Vägledning 2 baseras på deterministiska kriterier.
• Vägledning 3 baseras på både deterministiska och probabilistiska kriterier
avseende individ- och samhällsrisk.

Projekt:

Version:

Datum:

Brunflo, Östersund, riskutredning

Utkast

2021-01-22

Sida:

6 (23)

Vägledningarna tillämpas olika beroende på vilken markanvändning som
planeras och på vilket avstånd från transportleden man planerar att etablera
markanvändningen, viktiga avstånd för dessa överväganden är 30, 70 respektive
150 meter från transportleden, se Tabell 1.
Tabell 1. Rekommenderad markanvändning på olika avstånd från transportled med
farligt gods (RIKTSAM, 2006).
0-30 m från transportled

30-70 m från

70-150 m från

> 150 m från

transportled

transportled

transportled

B – Bostäder

P – Parkering

H – Handel

B – bostäder

(ytparkering)

(sällanköpshandel)

(småhusbebyggelse)

T – Trafik

J – Industri

L – Odling

G – bilservice

N – Friluftsområde

U – Lager (utan

U – Lager (även med

(tex motionsspår)

betydande handel)

betydande handel)

E – Tekniska

E – Tekniska

Y – Idrotts- och

Y – Idrotts- och

anläggningar (som

anläggningar

sportanläggningar

sportanläggningar

ej orsakar skada på

(övriga

(utan betydande

(med betydande

avåkande fordon)

anläggningar)

åskådarplats)

åskådarplats)

P – Parkering (övrig
parkering)

(flerbostadshus i flera
plan)

H – Handel (övrig

K – Kontor (i flera

handel)

plan, inkl. hotell)

K – Kontor (i ett plan,
dock ej hotell)

D – Vård
S – Skola

C – Centrum
R – Kultur

Länsstyrelsen Jämtlands län har inga egna riktlinjer gällande riskhantering i
detaljplaneärenden med avseende på transport av farligt gods. Däremot har
det angränsande länet Dalarna utgivit vägledning för planläggning intill
transportleder för farligt gods 2012.
Dalarnas läns riktlinjer är baserade på RIKTSAM. Det är därmed en del överlapp i
regelverken vilket framgår av föreslagen markanvändning.
I föreliggande riskutredning kommer båda dessa riktlinjer att beaktas.
Tabell 2 är tagen från Länsstyrelsen Dalarnas riktlinjer.
Tabell 2. Markanvändning som normalt kan planeras utan särskild
riskhantering. Avstånden gäller från väg- och rälskant. (Länsstyrelsen
Dalarnas län 2012).
Närmre än 30 m

30-70 m

70-150 m

Bostäder i högst 2

Bostäder i mer än 2

plan

plan

Odlingar

Bilservice

Trafikytor

Industrier

Ytparkeringar

Mindre handel

Handel

Tekniska

Mindre kontor (inte

anläggningar

hotell)

Friluftsområden

Över 150 m

Mindre
samlingslokaler

Vård
Kontor i flera plan
Hotell

Kultur- och
Övrig parkering

idrottsanläggningar
utan betydande

Skolor

åskådarplats
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Lager

Större samlingslokaler
Kultur- och
idrottsanläggningar
med betydande
åskådarplats

Avgränsningar
Denna riskutredning behandlar endast akuta risker för människors liv och hälsa
som en olycka med farligt gods kan innebära. Därmed beaktas inte eventuella
effekter på egendom, naturmiljö, grundvattentäkter eller liknande. Eventuell
långtidspåverkan som en olycka kan medföra beaktas inte heller.

Underlag
Riskutredningen baseras på följande underlag:
• Beskrivning av planförslaget daterat 2020-09-30.
•

Kartläggning av transporter med farligt gods i Jämtlands län. Väg och
järnväg 2018 inklusive bilaga 3 (sekretessklassificerad).

•

Data över farligt gods Brunflo tågplan 2014-2019 (sekretessklassificerad)
erhållet av Trafikverket 2020-12-14.

•

Trafikdata från Trafikverket erhållet 2020-10-08.

•

Övrig litteratur, se referenser i avsnitt 10.

Kvalitetssäkring och kontroll
Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Säkerhetspartners
kvalitetssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär bland
annat att annan sakkunnig granskar förutsättningar och redovisade lösningar i
rapporten.

2

Riskhanteringsprocessen

Risk kan definieras som en oönskad händelse som kanske inträffar. Begreppet risk
kan även definieras som svaret på frågorna i den så kallade risktrippletten:
• Vad kan hända?
• Hur sannolikt är det?
• Vad blir konsekvenserna?
I säkerhetstekniska sammanhang kan risk beskrivas matematiskt som produkten
av sannolikhet och konsekvens enligt följande:
risk = sannolikhet ∙ konsekvens
Konsekvens och frekvens kan fastställas antingen kvalitativt eller kvantitativt.
Begreppet konsekvens avser resultatet av en oönskad händelse. Begreppet
frekvens anger hur ofta en händelse förväntas inträffa och anges oftast i enheten
per år. Begreppet sannolikhet anger hur troligt det är att en viss händelse inträffar
och anges oftast i procent. Baserat på frekvensen kan sannolikheten beräknas.
Hantering av risker är en kontinuerlig process, uppdelad i tre delar, som innebär
att analysera, värdera och reducera risker. Metodiken framgår i Figur 1. Enligt
metodiken utgör riskbedömning de två första stegen i riskhanteringsprocessen.
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Figur 1. Schematisk bild över processen vid genomförande av riskutredningar.
(Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006).

3

Acceptanskriterier och riskmått

Bedömningen av huruvida en risk är acceptabel baseras på flertalet faktorer.
Förutom en teknisk bedömning av risken ligger även mer subjektiva uppfattningar
till grund för en bedömning av huruvida en risk kan accepteras eller inte.
Exempelvis påverkas bedömningen av vem som utsätts för risken i relation till vem
som gynnas av verksamheten som aktuell risk är en bieffekt av. Inom
samhällsplanering ställs risker och vinster av olika karaktär mot varandra och det
är viktigt att göra en genomtänkt bedömning av vilka risker som kan accepteras.
I denna handling görs en teknisk bedömning som ska ses som ett underlag för en
helhetsbedömning av huruvida risknivån för det aktuella planområdet kan
accepteras. Nedan följer de bedömningsgrunder som används i denna
handling. I vissa länder förekommer nationella riktlinjer för vilken risknivå som kan
accepteras. I Sverige finns inga sådana nationella riktlinjer, däremot har det blivit
praxis att använda de kriterier som föreslås av Räddningsverket 1997.

3.1.1
Individrisk
Individrisk är en platsspecifik risk och anger sannolikheten per år att en hypotetisk
person omkommer om denna vistas oavbrutet på en bestämd plats i närheten
av en riskkälla. De acceptanskriterier som föreslås för individrisk är 10-7 som undre
gräns och 10-5 som övre gräns. Mellan dessa finns ett område som benämns
ALARP (As Low As Reasonably Practicable). För risker som befinner sig inom detta
område ska riskreducerande åtgärder vidtas så länge kostnaderna för dessa
åtgärder står i proportion till den riskreduktion som de medför.
Ett exempel på en individriskkurva inklusive övre och undre gräns för ALARP
återges i Figur 2.
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Figur 2. Exempel på individriskkurva. Observera att y-axeln är logaritmisk.

Vid beräkning av individrisk med avseende på transport av farligt gods på väg
eller järnväg måste olycksfrekvensen justeras, eftersom riskkällan utgörs av en
linje. Olycksfrekvens anges vanligen per kilometer väg/järnväg vilket måste tas i
beaktning när individrisken på olika avstånd beräknas. I Figur 3 presenteras en
schematisk bild som tydliggör metoden.

Figur 3. Schematisk bild som förklarar hur olycksfrekvensen justeras vid
beräkning av individrisk när riskkällan utgörs av en linje.

En olyckas konsekvensområde antas ofta ha cirkulär utbredning. Annorlunda
uttryckt har olyckan ett konsekvensavstånd som motsvarar radien av dess
cirkulära utbredning. I Figur 3 benämns konsekvensavståndet med r. För att en
olycka med konsekvensavstånd r ska påverka en punkt på avståndet y från
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vägen måste olyckan inträffa någonstans på sträckan 2x. Med Pythagoras sats
kan 2x beräknas och frekvensen kan justeras.

3.1.2
Samhällsrisk
Samhällsrisk förmedlar risken att ett antal människor omkommer till följd av olycka
per år. Samhällsrisken beror till stor del på persontätheten i området till skillnad
från individrisken som är oberoende av antal personer i området.
Generellt är det vanligare med mindre olyckor (få dödsfall) vilket gör att
frekvensen minskar då antalet dödsfall ökar. Det är mer acceptabelt med flera
olyckor med begränsade konsekvenser än med ett fåtal olyckor med
omfattande eller katastrofala konsekvenser. Detta gör att risktoleransen blir lägre
ju fler människor som förväntas omkomma vid en olycka.
Samhällsrisk redovisas vanligen i form av ett så kallat F/N-diagram (F = frequency
of accidents, N = number of fatalities). F anger den ackumulerade
olycksfrekvensen och N anger antalet dödsfall.
Ett exempel på ett F/N-diagram inklusive acceptanskriterier återges i Figur 4.

Figur 4. Exempel på F/N-diagram. Observera att axlarna är logaritmiska.

4

Ämnesklasser och konsekvenser

Farligt gods kategoriseras baserat på dess kemiska och fysikaliska egenskaper.
MSB delar in farligt gods i nio olika huvudklasser samt ett antal underklasser.
Fördelningen av transporter av farligt gods är olika på väg respektive järnväg. I
RIKTSAM redovisas en sammanställning av denna fördelning där data för väg
baseras på ett nationellt genomsnitt medan data för järnväg baseras på en
prognos av trafikflödet år 2020 på Södra stambanan genom Lund via Malmö.
I Tabell 3 återges fördelningen mellan de olika klasserna samt deras fördelning
enligt RIKTSAM.
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Tabell 3. Fördelning av antal transporter för de olika huvudklasserna
(RIKTSAM, 2007).
ADR-klass

Väg (%)

Järnväg (%)

0,9

0,6

12,0

19,9

76,9

18,1

0,9

6,2

1,2

20,0

0,6

5,9

7. Radioaktiva ämnen

0,1

0,1

8. Frätande ämnen

7,2

24,4

9. Övriga farliga ämnen och föremål

0,3

4,9

1. Explosiva ämnen och föremål
2.1 Brandfarliga gaser
2.2 Icke brandfarliga, icke giftiga gaser
2.3 Giftiga gaser
3. Brandfarliga vätskor
4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och
fasta okänsliggjorda ämnen
4.2 Självantändande ämnen
4.3 Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt
med vatten
5.1 Oxiderande ämnen
5.2 Organiska peroxider
6.1 Giftiga ämnen
6.2 Smittförande ämnen

De olika ämnesklasserna är förenade med olika konsekvenser, i händelse av en
olycka med utsläpp. I Tabell 4 redovisas exempel på dessa konsekvenser för olika
ämnesklasser.
Tabell 4. Möjliga konsekvenser som förknippas med respektive ämnesklass.
ADR-klass

Möjlig konsekvens

Kommentar

1

Explosion

Detonation av massexplosiva ämnen som orsakar
tryckpåverkan och brännskador.

2.1

BLEVE*, UVCE**,

Utsläpp och antändning av kondenserad brännbar gas

jetflamma,

som kan leda till brännskador och tryckpåverkan.

gasmolnsexplosion
2.3

Giftigt gasmoln

Utsläpp av kondenserad giftig gas som kan orsaka
förgiftning vid inandning.

3

Pölbrand, giftigt

Utsläpp och antändning av mycket brandfarliga vätskor

gasmoln

vilket kan leda till pölbrand och brännskador. I frånvaro
av antändning kan en brandfarlig vätska avdunsta och
spridas som ett giftigt gasmoln.

4

-

Utgör vanligen ingen risk för omgivningen då
konsekvenserna begränsas till fordonets närhet.

5.1

Explosion

Detonation av massexplosiva ämnen som orsakar
tryckpåverkan och brännskador.

5.2

Explosion

Detonation av massexplosiva ämnen som orsakar
tryckpåverkan och brännskador.

6

Stänk/avdunstning

Stänk begränsas till fordonets närhet. Vid läckage av
större mängder av exempelvis epiklorhydrin kan
avdunstning ske och sprida sig i likhet med ett giftigt
gasmoln.
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7

-

Olyckor med ämnesklass 7 är förknippade med
långtidsverkande effekter och beaktas således inte i
detta sammanhang.

8

Stänk

Utsläpp av frätande vätskor som ger frätskador vid
hudkontakt.

9

-

Utgör vanligen ingen risk för omgivningen då
konsekvenserna begränsas till fordonets närhet.

*Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
**Unconfined Vapour Cloud Explosion

Ämnesklasserna 4, 6, 7 och 9 utgör normalt ingen stor risk då konsekvenserna som
är kopplade till dessa ämnesklasser begränsas till fordonets närhet och/eller
endast innebär långtidsverkande effekter. Ibland kan emellertid ämnesklass 5
beaktas eftersom explosion kan ske när organiska peroxider blandas med
organiska material såsom diesel.
De ämnesklasser som har tillhörande konsekvenser som vanligen beaktas är
således 1, 2.1, 2.3, 3, 5, 6.1 och 8. De konsekvenser som vanligen beaktas är
därmed:
•

Explosion

•
•

BLEVE, UVCE, jetflamma
Giftigt gasmoln

•
•

Pölbrand
Avdunstning

•

Stänk

I syfte att använda platsspecifika data beaktades Kartläggning av transporter
med farligt gods i Jämtlands län (2018) vid konsekvensberäkningar.
Kartläggningen visade att det vanligast förekommande godset som
transporteras inom länet är petroleumprodukter (olika typer av oljor, bensin,
akrylatbensin, diesel och gasol). Dessa ämnen utgör främst ämnesklasserna 2.1
och 3. I kartläggningen framgår vidare att det även transporteras en del
frätande, explosiva och oxiderande ämnen men att ”mängden är betydligt
mindre i jämförelse med de stora posterna ovan”.
Till kartläggningen hör en sekretessbelagd bilaga innehållandes en
sammanställning av typ av gods, mängd samt färdväg där godset transporteras,
både på väg och järnväg i Jämtland. Data från denna bilaga har beaktats vid
riskbedömningen. Men på grund av att bilagan är sekretessklassificerad kan dess
data inte återges i denna rapport. Däremot är de slutsatser som presenteras
baserade på bilagans innehåll.
De individ- och samhällsriskdiagram som presenteras i denna rapport är
framtagna med data kring fördelningar mellan ämnesklasser baseras på
RIKTSAM. Dessa data kommer dock modifieras baserat på den information som
trots sekretess framgår av kartläggningen, det vill säga att ämnesklass 2.1 och 3
är de ämnesklasser som främst transporteras i Jämtland.
Enklare beräkningar har även gjorts med den faktiska data som bilaga 3 innehöll.
Dessa kommer dock inte att redovisas i detalj med hänvisning till sekretess.
Vidare har data över farligt gods Brunflo tågplan 2014-2019 erhållits från
Trafikverket. Även denna data är emellertid belagd med sekretess varvid den
inte heller kommer att återges i detalj i denna rapport.

5

Områdesbeskrivning
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I detta avsnitt beskrivs planområdet och dess omgivning, planerad bebyggelse
och placeringen av denna i förhållande till identifierade riskkällor. I Figur 5
återges planområdets placering i Brunflo.

Figur 5. Översiktsbild för Brunflo. Röd cirkel markerar planområdets placering.

I Figur 6 återges planområdet inklusive föreslagen (och befintlig) bebyggelse.

Figur 6. Planområdet med föreslagen (och befintlig) bebyggelse.
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De gula byggnaderna är flerbostadshus i två våningar (föreslagen ny
bebyggelse).
De blåa byggnaderna är enbostadshus i två våningar (föreslagen ny
bebyggelse).
De orangea byggnaderna är garage i en våning (föreslagen ny bebyggelse).
Den lila byggnaden är korttidsboende och kontor för hemtjänsten. Byggnaden är
i två våningar (befintlig bebyggelse).
Icke färglagd bebyggelse i Figur 6 utgörs av bostäder (befintlig bebyggelse).
Dessa förändras inte till följd av detaljplanen.
Planförslaget innebär att bostäder, kontor och vård får finnas på platsen. Nedan
beskrivs mer ingående vad detta innebär.
Gällande föreslagen bebyggelse ingår följande i markanvändningen bostäder:
•

Vanliga bostäder

•

Fritidshus

•
•

Olika typer av kategoribostäder som exempelvis studentbostäder och
seniorbostäder
Gruppbostäder

•

Träningsbostäder

• Boenden som innefattar viss omsorg om inte vårdinslaget är för stort
I användningen ingår även bostadskomplement av olika slag, exempelvis
garage, parkering, tvättstuga, gäststuga osv.
I planområdets norra del föreslås enbostadshus.
I planområdets södra del föreslås flerbostadshus. I denna del föreslås även vård
och kontor.
I användningen kontor ingår:
• Komplement såsom konferenslokaler och de personalutrymmen som
behövs
•

Tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering. Tjänster utförs i
största möjliga mån utan kundens närvaro vilket innebär att verksamheten
har begränsad besöksverksamhet.

Exempel på verksamheter är advokatbyrå, fastighetsförmedling eller
arkitektkontor. Hotell ingår inte i verksamheten men övernattning i begränsad
omfattning kan förekomma i form av till exempel jourtjänstgöring.
I användningen vård ingår all öppen och sluten hälso-, sjuk- eller kriminalvård.
Det kan till exempel vara:
•
•
•

Barnavårdscentral
Ungdomsmottagning
Äldrevård

•
•
•
•

Sjukhus
Vårdcentral
Psykisk vård
Fängelse.

•
•
•
•

Sjukgymnastik
Kiropraktor
Tandvård
Vaccinationsklinik
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•

Personalhälsovård.

Sydväst om planområdet går väg E14/45. Kortaste avståndet mellan vägen och
planerad bebyggelse (orangea byggnader i Figur 6) uppgår till drygt 70 m.
Parallellt med väg E14/45 går järnvägsspår. Kortaste avståndet mellan
järnvägsspår och planerad bebyggelse (orangea byggnader i Figur 6) uppgår till
drygt 100 m.

Omkringliggande bebyggelse
Drygt 40 m sydöst om planområdet ligger en bensinstation. Till denna station
förväntas det ske leveranser av framförallt brandfarlig vätska (ämnesklass 3).
Leveranser sker via väg E14/45.
Drygt 70 m sydöst om planområdet ligger en truckdieselstation. Till denna station
förväntas det ske leveranser av framförallt brandfarlig vätska (ämnesklass 3).
Leveranser sker via väg E14/45.

Persontäthet
Persontätheten har en stor inverkan på samhällsrisken. I RIKTSAM anges en
persontäthet på 4 100 personer/km2 vilket ska representera tätort. Vidare anges i
RIKTSAM att persontätheten varierar med avståndet från väg. Ju närmare vägen,
desto lägre persontäthet. Baserat på detta ansätts en persontäthet som varierar
med avstånd från väg/järnväg vid konsekvensberäkningar, se vidare avsnitt 9.1.

6

Riskanalys
Transport av farligt gods

6.1.1
Farligt gods på väg
En farligtgodsolycka är i detta sammanhang en olycka där läckage sker och ett
farligt ämne kommer ut. Ett tåg/fordon som transporterar farligt gods kan alltså
vara inblandat i en olycka eller en urspårning utan att detta anses vara en
farligtgodsolycka.
Förväntat antal farligt gods-olyckor har beräknats baserat på metoden enligt VTI
rapport 387:3, Vägtransporter med farligt gods – Farligt gods i vägtrafikolyckor.
Med hänsyn taget till bland annat ÅDT totaltrafik, ÅDT tungtrafik, vägsträckans
längd och hastighetsbegränsning har frekvensen för olycka med farligt gods
beräknats till 6 ∙10-4 per år.
För att någon av de beaktade konsekvenserna ska inträffa, och planområdet ska
drabbas, krävs även att läckage och/eller antändning och så vidare sker. Med
hänsyn tagen till dessa faktorer har frekvensen för att någon av beaktade
konsekvenser ska inträffa beräknats till 1,7∙10-6 per år.
I Tabell 5 nedan redovisas indata som använts vid konsekvensberäkningarna.
Tabell 5. Indata som använts vid konsekvensberäkningar.
Indata

Värde

ÅDT totaltrafik

10 000

ÅDT tungtrafik

1 000

Persontäthet

100 personer/km2 inom 10 m från väg.
500 personer/km2 mellan 10-30 m från väg.
4 100 personer/km2 bortom 30 m från väg.

I Tabell 6 redovisas en sammanfattning av konsekvensberäkningarna.
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Tabell 6. Sammanfattning av beräknade konsekvenser.
Ämnesklass och konsekvens

Konsekvensavstånd (m)

Antal döda

Sannolikhet (per år)

1. Explosion

55

1

1 ∙10-8

2.1. BLEVE

222

110

3 ∙10-9

2.3. Giftigt gasmoln

300

12

7,6∙10-7

3. Pölbrand

31

0

2,9∙10-7

5. Explosionsartade brandförlopp

35

0

3,4∙10-8

6.1 Avdunstning

50

0

2,9∙10-8

8. Stänk

25

0

5,7∙10-7

I Figur 7 och Figur 8 redovisas beräknad individ- respektive samhällsrisk.

Individrisk

Kumulativ frekvens (per år)

1,0E-04
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1,0E-05
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undre
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100
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200

250

300

Avstånd från väg E14/45 (m)
Figur 7. Individrisk med avseende på transport av farligt gods på väg E14/45.
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Samhällsrisk, F/N-diagram

Kumulativ frekvens

1,0E-03

1,0E-04

ALARP övre

1,0E-05

ALARP undre
Samhällsrisk

1,0E-06

1,0E-07

1,0E-08

1,0E-09
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1
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Figur 8. Samhällsrisk med avseende på transport av farligt gods på väg E14/45.

6.1.2
Farligt gods på järnväg
Sannolikheten för urspårning har beräknats med utgångspunkt i en rapport av
Trafikverket från 2014. Ingångsdata är baserade på statistik över urspårningar i
Sverige. Frekvensen för urspårning av ett godståg med farligt gods har beräknats
till 2∙10-6.
För att någon av de beaktade konsekvenserna ska inträffa, och planområdet ska
drabbas, krävs även att läckage och/eller antändning och så vidare sker. Med
hänsyn tagen till dessa faktorer har frekvensen för att någon av beaktade
konsekvenser ska inträffa beräknats till 2,8∙10-7 per år.
I Tabell 7 anges indata som använts vid konsekvensberäkningar.
Tabell 7. Indata som använts vid konsekvensberäkningar.
Indata

Värde

Antal framförda tåg med farligt

600

gods (per år)
STH (största tillåtna hastighet) för

89 km/h

A-tåg (godståg)
Persontäthet

100 personer/km2 inom 10 m från väg.
500 personer/km2 mellan 10-30 m från väg.
4 100 personer/km2 bortom 30 m från väg.

I Tabell 8 redovisas en sammanfattning av konsekvensberäkningarna.
Tabell 8. Sammanfattning av beräknade konsekvenser.
Ämnesklass och konsekvens

Konsekvensavstånd (m)

Antal döda

Sannolikhet (per år)

1. Explosion

60

1

1,2 ∙10-11

2.1. BLEVE

222

106

4,1 ∙10-10

2.3. Giftigt gasmoln

250

8

4,1 ∙10-10

3. Pölbrand

31

0

2,2∙10-8

5. Explosionsartade brandförlopp

24

0

2,5∙10-9

6.1 Avdunstning

50

0

1∙10-7
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8. Stänk

30

0

1,5∙10-7

I Figur 9 och Figur 10 redovisas beräknad individ- respektive samhällsrisk.
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Figur 9. Individrisk med avseende på transport av farligt gods på järnväg.

Samhällsrisk, F/N-diagram

1,0E-03

ALARP övre
1,0E-04
ALARP undre

Kumulativ frekvens

1,0E-05

Samhällsrisk

1,0E-06
1,0E-07
1,0E-08
1,0E-09
1,0E-10
1,0E-11
1,0E-12
1

10

100

1000

Antal omkomna
Figur 10. Samhällsrisk med avseende på transport av farligt gods på järnväg.

6.1.3
Farligt gods på väg och järnväg
I detta avsnitt sammanställs riskerna för väg och järnväg. Gällande individrisk görs
vid beräkningar förenklingen och antagandet att vägen och järnvägen ligger på
samma plats. Detta bedöms vara en rimlig approximation då vägen och järnvägen
ligger parallellt med varandra (separerade med drygt 20 m) längs aktuell sträcka.
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I Figur 11 och Figur 12 redovisas beräknad individ- respektive samhällsrisk.
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Figur 11. Individrisk med avseende på transport av farligt gods på väg E14/45
och järnväg.

Samhällsrisk, F/N-diagram
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Figur 12. Samhällsrisk med avseende på transport av farligt gods på väg E14/45
och järnväg.

Övriga farliga verksamheter
Transporter till bensin- och truckdieselstationen förutsätts ske på väg E14/45.
Stationernas riskbidrag bedöms därmed täckas in av den övergripande
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riskbedömningen som görs i denna rapport. Därtill har det tagits i beaktning att
ämnesklass 3 (brandfarliga vätskor) transporteras i större utsträckning inom länet i
jämförelse med det nationella genomsnittet. Således kommer de specifika
stationerna inte att undersökas närmare i detalj.
Inga övriga farliga verksamheter har identifierats inom/i anslutning till
planområdet.

7

Riskvärdering
Konsekvensberäkningar

Vid bedömning av risknivån i området har platsspecifika data studerats.
Överslagsberäkningar har gjorts gällande individ- och samhällsrisk. Aktuella data
är emellertid sekretessbelagda varvid dessa inte återges i denna rapport.
Resultatet av beräkningarna kommer inte heller att återges i detalj, däremot
kommer slutsatserna diskuteras här. Bedömningen är att risknivån, med avseende
på transport av farligt gods på väg och järnväg, inom planområdet är
acceptabel utan att riskreducerande åtgärder behöver vidtas. Denna
bedömning grundar sig i huvudsak på följande:
•
•
•
•

Vilka ämnesklasser som transporteras på aktuell väg och järnväg.
Vilka mängder av respektive ämnesklass som transporteras på aktuell väg
och järnväg.
Antalet tåg med farligt gods som framförts på aktuell sträcka mellan åren
2014-2019.
Överslagsberäkningar baserade på aktuella data

De grafer över individ- och samhällsrisk som presenterades i avsnitt 6 beräknades
baserat på generiska indata från RIKTSAM samt punktskattningar gällande
transporterade mängder och konsekvensavstånd. Ansatta värden är
konservativa i jämförelse med motsvarande platsspecifika data. Nedan följer
riskvärderingen avseende resultaten av dessa beräkningar.
I den beräknade sammanvägda individrisken överskrids den undre gränsen av
ALARP inom 31 meter från väg/järnväg.
Detta resultat bedöms emellertid vara acceptabelt med hänsyn till att det
kortaste avståndet mellan planerad bebyggelse och väg/järnväg uppgår till
70 m.
Ingen bebyggelse eller person som befinner sig inom planområdet kommer att
utsättas för individrisken som råder ≤ 31 m från väg/järnväg.
Den beräknade sammanvägda samhällsrisken ligger under ALARP-området.

8

Riskreducering

Inga riskreducerande åtgärder krävs.

9

Diskussion

I detta avsnitt diskuteras generella osäkerheter som råder i samband med
konsekvensberäkningar. Vidare diskuteras och förklaras antaganden.

Osäkerheter och antaganden
Riskutredningar är förknippade med osäkerheter. Många antaganden måste
göras för att resultat ska nås. Underlag i form av statistik kan vara bristfälligt
och/eller förlegad, beräkningsmodeller är förenklingar av verkligheten och har
inherenta antaganden. Detta är något som beslutsfattare bör ha i åtanke då en
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riskutredning utgör underlag för beslutsfattande. I detta avsnitt diskuteras
osäkerheter och antaganden.
Vid sammanslagning av riskerna från väg respektive järnväg ansattes att
järnvägen ligger på samma avstånd från planområdet som vägen. Detta är
konservativt då järnvägen i själva verket ligger drygt 20 m längre bort än vägen.
Platsspecifika data kring vilka ämnesklasser och deras respektive
mängder/fördelningar som transporteras har använts i denna riskutredning men
på grund av sekretess kan dessa inte återges i denna rapport. Vid de
beräkningar som har presenterats i denna rapport har data kring fördelning tagits
från RIKTSAM vilket är det nationella genomsnittet. Detta modifierades emellertid
baserat på information från Länsstyrelsen Jämtlands län (2018). En högre andel
av ämnesklasserna 2 respektive 3 ansattes vid konsekvensberäkningar.
För mängder ansattes punktskattningar för ämnesklass 1 (100 kg) och 2.1 (40 ton)
vid beräkning av konsekvensavstånd. Dessa punktskattningar ska motsvara en
representativ last av respektive ämnesklass.
Det använda värdet för antalet framförda tåg med farligt gods baserades på
statistik från Stockholmsområdet. Detta med anledning av att data från
Länsstyrelsen i Jämtland är sekretessbelagda. Användandet av data från
Stockholmsområdet är konservativt.
För beräkning av konsekvensavstånd för explosion och BLEVE användes en
ekvation som presenteras i Fischer et al. (1998). Ekvationen används generellt för
att beräkna diametern på det eldklotet som härrör från brinnande gas eller
aerosol. Gällande ämnesklass 1 och 5 är användandet av denna ekvation
således en approximation.
För giftigt gasmoln, pölbrand, avdunstning och stänk beräknades inte
konsekvensavstånden. Istället ansattes konservativa punktskattningar.
Vid beräkning av antalet döda till följd av giftigt gasmoln antas gasmolnet sprida
sig i form av en plym med en spridningsvinkel på 15°. Detta är inte nödvändigtvis
ett konservativt antagande. Däremot är det en rimlig skattning baserat på
beräkningar enligt Center for Chemical Process Safety (CCPS), 2000: 593.
Vidare antas spridningen ske vinkelrätt från väg/järnväg. Detta är konservativt
eftersom en lägre persontäthet antas närmre vägen. En spridning längs med
vägen hade således inneburit att färre människor drabbades.
Vid konsekvensberäkningar görs antagandet att alla människor befinner sig
utomhus dygnet runt. Detta kan jämföras med de siffror som föreslås i RIKTSAM
(dagtid: 10% utomhus, nattid: 1% utomhus). Antagandet om att 100% av
människorna i området befinner sig utomhus bedöms vara konservativt då
människor som befinner sig utomhus drabbas hårdare av flertalet konsekvenser.
Persontätheten antas variera med avståndet från väg/järnväg. Ju närmare
vägen/järnvägen, desto lägre persontäthet förutsätts. Vid beräkningar har
följande persontätheter använts på respektive avstånd:
0 – 9 m: 100 personer/km2.
10 – 30 m: 500 personer/km2.
> 30 m: 4 100 personer/km2.
Detta kan jämföras med RIKTSAM som räknar med en persontäthet på
0 personer/km2 inom 20 meter från spår. Därutöver ligger den planerade
bebyggelsen > 70 m från väg och > 100 m från järnvägen. Detta innebär att
endast olyckor med konsekvensavstånd som överstiger 70 m respektive 100 m
riskerar att drabba föreslagen bebyggelse. Antagandet i denna riskutredning kan
således betraktas som konservativt.
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Risken för mekanisk påverkan som ett urspårat tåg medför har ej beaktats i
denna riskutredning. Anledningen är att planerad bebyggelse ligger > 100 m från
järnvägen och en urspårning når sällan > 30 m från spårkant (Beräknat med
teoretiskt samband mellan sidoavvikelse och hastighet presenterat av
International Union of Railways, 2002).
För samtliga konsekvenser har persontätheten antagits vara jämn fördelad på
båda sidor om väg/järnväg. I verkligheten ligger emellertid samtlig planerad
bebyggelse endast på en sida. Detta antagande är därmed också konservativt
då persontätheten, och i förlängningen antal dödsfall, överskattas.
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