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1 Inledning

Denna riskutredning redovisar en kvantifiering risken som är förknippade med transporter

av farligt gods på E45:an förbi Häljered 3:1. Området är främst avsett att användas för

industri- och lagerverksamhet. Något längre in i området möjliggörs anläggning av kontor.

Området ligger söder om Älvängen nära E45:an. I bilaga 1 (2013-01-30) visas förslag på

hur detaljplaneområdet ska delas in.

En kvalitativ riskutredning för området har tidigare genomförts av Sweco [1]. I

samrådsyttrande från Länsstyrelsen Västra Götaland [2] och Räddningstjänsten Ale

kommun [3] efterfrågas en kvantifiering av risknivån i området.

1.1 Syfte och mål

Syftet med denna rapport är att beakta riskerna som E45:an utgör för det aktuella

detaljplaneområdet. Framförallt avses risker som uppstår till följd av transporter av farligt

gods.

Målet är att i denna riskutredning presentera risknivån för det aktuella området och att vid

behov presentera förslag till riskreducerande åtgärder som kan möjliggöra detaljplanen.

2 Riskutredningens omfattning och avgränsningar

Denna riskutredning omfattar en riskbedömning med följande delmoment [4]:

- Områdes- och nulägesbeskrivning

- Riskinventering

- Riskberäkningar/uppskattning

- Känslighets- och osäkerhetsanalys

- Riskvärdering

- Förslag på riskreducerande åtgärder

Riskutredningen är avgränsad till risker förknippade med transporter av farligt gods som

passerar det aktuella området. De risker som beaktats är trafikolyckor som leder till

utsläpp av farligt gods och som kan leda till livshotande konsekvenser för tredje man. I

denna riskutredning beaktas inte egendomsskador, naturskador eller långtgående

dominoeffekter av de beaktade olyckorna.

3 Metod och arbetsgång

I detta kapitel redovisas definitioner av begrepp som används i denna rapport samt en

beskrivning av den metod som använts för respektive delmoment i föreliggande

riskutredning.
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3.1 Begrepp och definitioner

I en riskutredning används vanligen ett flertal olika begrepp för att beskriva olika

olyckshändelser och delar av utredningen. Nedan förtydligas de begrepp som använts i

denna riskutredning.

Risk – definieras vanligen som en sammanvägning av sannolikheten för och

konsekvensen av en olycka eller skadehändelse. Sannolikheten beskriver hur troligt det

är att olyckan inträffar och konsekvensen beskriver hur omfattande skador som uppstår,

vanligen i form av antal omkomna.

Riskutredning – avser både genomförande av riskanalys och riskvärdering.

Riskidentifiering och riskanalys – är den del av riskutredningen där tänkbara

olycksscenarier och oönskade händelser identifieras och risken beräknas. Sannolikhet

och konsekvens för de identifierade scenarierna beräknas och med hjälp av dessa

beräknas sedan risken.

I denna riskutredning har en kvantitativ riskanalys genomförts, detta innebär att

sannolikhet för och konsekvens av ett antal väl definierade olyckshändelser/

skadehändelser beskrivs med absoluta värden. Sannolikhet och konsekvens har sedan

sammanvägts och risken uppskattas med riskmåtten individrisk och samhällsrisk.

Riskvärdering – avser den fas i riskutredningen där uppskattade risker bedöms vara

acceptabla eller ej. I denna del av utredningen kan det även bli aktuellt att föreslå och

verifiera riskreducerande åtgärder.

I denna riskutredning har riskerna främst värderats mot kriterier i Räddningsverkets
1

rapport Värdering av risk [5] och skriften Riskhantering i detaljplaneprocessen utgiven

Länsstyrelserna Skånes län, Stockholms län och Västra Götalands län [6]

Föreslagna riskreducerande åtgärder presenteras utifrån nomenklatur i Boverket och

räddningsverkets rapport Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner – vägledningsrapport

[7].

3.2 Riskinventering

För att identifiera tänkbara risker har området studerats via kartor, Google Earth och

planbeskrivning. En kvalitativ utredning har även genomförts där risker identifierades [1].

Erfarenheter från liknande utredningar har också tillämpats för att identifiera risker.

3.3 Riskuppskattning

Riskuppskattningen är en del av riskanalysen och syftar till att bestämma storleken på

riskerna. Riskernas storlek är beroende av sannolikheten för en olycka och

konsekvensen av olyckan. Nedan beskrivs därför hur sannolikheter och konsekvenser

bedömts samt hur dessa sammanvägts för att avgöra riskernas storlek.

1 Nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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Sannolikhet för trafikolycka med efterföljande utsläpp av farligt gods vägtrafik uppskattats

mot bakgrund av den metod som presenteras Räddningsverkets2 rapport Farligt gods –

riskbedömning vid transport [8]. Sannolikheten för olika händelseförlopp och

skadehändelser efter att utsläppet har inträffat har bestämts mot bakgrund av uppgifter i

facklitteratur, logiska resonemang och konservativa bedömningar.

Konsekvenserna av de aktuella olyckorna/skadehändelserna har bedömts mot bakgrund

av litteraturstudier och simuleringar i mjukvaran ALOHA v.5.4.2 [9].

Riskerna har sammanvägts och storleken beskrivs med riskmåtten individrisk och

samhällsrisk.

Individrisken beskriver sannolikheten för dödliga skador i anslutning till en eller flera

riskkällor under ett år, i detta fall E45. Riskmåttet individrisk tar ej hänsyn till hur många

människor som vistas i närheten av riskkällan utan förutsätter att en person står

oskyddad på samma ställe dygnet runt. Måttet brukar beskrivas som ett rättighetsbaserat

mått eftersom det utifrån måttet går att avgöra om enskilda individer utsätts för hög risk.

Individrisken kommer i denna riskutredning presenteras i form av en individriskkurva där

risken beskrivs som funktion av avståndet från riskkällan, se exemplet nedan i Figur 1.

Figur 1. Exempel på individriskkurva, individrisken representeras av den blå linjen.

Riskmåttet samhällsrisk beskriver risken med hänsyn till hur många människor som kan

omkomma om det sker en olycka vid riskkällan. Hänsyn tas då till den områdesspecifika

personstätheten samt dygnsvariationer i persontätheten. Konsekvenserna beräknas

utifrån medelpersontätheten. Samhällsrisken presenteras vanligen i ett F/N-diagram

(Frequency of accidents versus Number of facilities). I F/N-diagrammet kan man avläsa

sannolikheten för att en eller flera personer omkommer i anslutning till riskkällan. Ett

exempel på F/N – diagram visas i Figur 2.

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
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Figur 2. Exempel på F/N-diagram.

3.4 Osäkerhets- och känslighetsanalys

Riskanalyser av den typ som redovisas i denna rapport är generellt behäftade med stora

osäkerheter. Dessa osäkerheter kan främst härledas till indata, underlagsmaterial,

beräkningsmodeller och statistiska underlag. Generellt har osäkerheter hanterats genom

konservativa bedömningar. Detta innebär att bedömningar gjorts så att risken snarare

överskattas än underskattas när osäkerheter föreligger. Utöver konservativa

bedömningar har osäkerheter hanterats genom känslighetsanalys och att tillskriva indata

sannolikhetsfördelningar istället för fasta värden. En sannolikhetsfördelning innebär att

sannolikheter representeras av ett intervall som beskriver osäkerheten i indata. Följande

variabler har i denna riskutredning varit föremål för en känslighetsanalys eftersom dessa

varit förknippade med betydande osäkerhet:

- Persontätheten inom planområdet

- Mängden fordon som passerar området

- Andelen fordon som transporterar farligt gods

- Transportfördelningen mellan olika kategorier av farligt gods

- Storleken på utsläpp

3.5 Riskvärdering

I respektive underkapitel presenteras de rapporter och skrifter som legat till grund för den

riskvärdering som genomförts i denna riskutredning.
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3.5.1 Länsstyrelsernas rapport riskhantering i detaljplaneprocessen

Länsstyrelserna i Skånes län, Stockholms län och Västra Götalands län ger i skriften

Riskhantering i detaljplaneprocessen [6] riktlinjer för hur riskhantering ska beaktas vid

markanvändning intill transportleder för farligt gods. I skriften presenteras en zonindelning

för möjlig markanvändning intill transportleder för farligt gods. Om marken intill en

transportled för farligt gods önskas användas på annat sätt, t.ex. förlägga

byggnad/verksamhet i en zon närmare vägen än vad som rekommenderas i skriften bör

riskerna förknippad med denna markanvändning studeras i detalj. Nedan i Figur 3

presenteras den rekommenderade zonindelningen. De för området aktuella

verksamheterna industri, lager och kontor finns i zonindelningen i zon B.

Figur 3. Zonindelning för markanvändning intill transportled för farligt gods

3.5.2 Länsstyrelsen i Skåne län – Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen

I rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - Bebyggelseplanering intill väg

och järnväg med transport av farligt gods [10] redovisas ett vägledningssystem för att

bedöma risker. Detta används i denna utredning som ett bedömningsstöd. Vid

detaljplanering där riskerna är höga och avstånden till riskkällan är korta kan Vägledning

3 användas i värdering av risknivån. I denna anges att:
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1. För planering av sällanköpshandel, industri, lager, tekniska anläggningar och

parkering bör ett skyddsavstånd till transportled för farlig gods kortare än 30

meter kunna accepteras om individrisken understiger 10
-5

.

2. För planering av småhusbebyggelse, handel, kontor (ett plan), centrum och kultur

m.m. bör ett skyddsavstånd till transportled för farlig gods som är kortare än 70

meter kunna accepteras om individrisken understiger 10
-6

.

3. För planering av flerbostadshus i plan, kontor, hotell, vård och skola bör ett

skyddsavstånd till transportled för farlig gods som är kortare än 150 meter kunna

accepteras om individrisken understiger 10
-7

. Förutsatt att samhällsrisken

understiger 10
-5

för 1 omkommen och 10
-7

för 100 omkomna.

3.5.3 Länsstyrelsen i Hallands län – Riskanalys av farligt gods i Hallands län

I rapporten Riskanalys av farligt gods i Hallands län [11] redovisas riktlinjer för

samhällsplanering intill transportleder för farligt gods i länet. Dessa används i denna

utredning som ett bedömningsstöd. För industri, lager och kontor rekommenderas vid mer

trafikerade vägar som E6:an ett basavstånd på 50 meter. Om detta uppfylls så ska

enklare åtgärder som att förhindra att utläckande vätska rinner in mot området,

sidoområdet till transportleden för farligt god ska så långt det är möjligt utformas så att

avåkande fordon inte skadas och att ventilation anläggs på ett sådant sätt att giftiga

gasers möjlighet att läcka in i byggnader begränsas.

Vid ett s.k. reducerat avstånd på mellan 30 och 50 meter från industri, lager eller kontor

till transportled för farligt gods ska ytterligare åtgärder vidtas. Fasad ska utformas i

obrännbart material, extra hänsyn ska även tas vid utformning av ventilation och

utrymning. För kontor ska även fasaden utformas i brandteknisk klass E30.

Om anläggning av industri, lager eller kontor planeras inom 20-30 meter från transportled

för farligt gods ska utöver ovanstående även åtgärder i form av fysiska barriärer (t.ex.

vall, dike, mur eller vägräcke klass H4)) anläggas mellan verksamheten och riskkällan

därutöver ska fasaden motsvara minst brandteknisk klass EI30.

3.5.4 Räddningsverkets rapport Värdering av risk

Följande vägledande principer för värdering av risk presenteras i Räddningsverkets
3

rapport Värdering av risk [5]:

- Rimlighetsprincipen: En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga

medel kan undvikas. Detta innebär att risker som med teknisk och ekonomiskt

rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas, oavsett risknivå.

- Proportionalitetsprincipen: De totala risker som en verksamhet medför bör inte

vara oproportionerligt stora jämfört med de fördelar som verksamheten medför.

3 Numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
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- Fördelningsprincipen: Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i

relation till de positiva effekter som verksamheten medför. Detta innebär att

enskilda personer eller grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i

förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för dem.

- Principen om undvikande av katastrofer: Riskerna bör hellre realiseras i olyckor

med begränsande konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga

beredskapsresurser än i katastrofer.

Räddningsverket har angett acceptanskriterier för värdering av risker presenterade med

riskmåtten individrisk och samhällsrisk [5].

Acceptanskriterierna presenteras i form av ett intervall, vilket vanligen kallas för ALARP-

området (As Low As Reasonably Practicable). Risknivåer som överstiger ALARP-

området är oacceptabla och åtgärder måste vidtas. Risknivåer som hamnar inom ALARP-

området ska reduceras så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Risknivåer

under ALARP-området bedöms utan vidare åtgärder som acceptabla.

I denna riskutredning har Räddningsverkets acceptanskriterier använts som underlag vid
bedömning om riskerna inom det aktuella området måste reduceras genom åtgärder. I
Tabell 1 presenteras de individrisknivåer som används i denna utredning. I Tabell 2
presenteras de samhällsrisknivåer som används i denna utredning.

Tabell 1. Föreslagna acceptanskriterier för individrisk [5].

Kriterie Sannolikhet

Övre gräns för individrisk 10
-5

per år

Undre gräns för individrisk, där risken kan anses vara liten 10
-7

per år

Tabell 2. Föreslagna acceptanskriterier för samhällsrisk för en 1 kilometer lång sträck med
exponering på båda sidorna av riskkällan [5].

Kriterie Antal omkomna Sannolikhet

Övre gräns för acceptabel samhällsrisk 1 10
-4

per år

10 10
-5

per år
100 10

-6
per år

Undre gräns för acceptabel samhällsrisk 1 10
-6

per år

10 10
-7

per år

100 10
-8

per år

3.6 Förslag på riskreducerande åtgärder

I det fall riskerna bedöms oacceptabla eller är inom ALARP-området identifieras de

skadehändelser som är kritiska för det aktuella området. Mot bakgrund av dessa

scenarier och möjligheter att begränsa dessa presenteras förslag på riskreducerande

åtgärder. Åtgärdsförslagen följer nomenklaturen i Boverket och Räddningsverkets rapport

Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner – vägledningsrapport [7].
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4 Förutsättningar

I detta kapitel beskrivs det aktuella området och planerad förändring samt

prognosticerade trafikvolymer och framtida förändringar.

4.1 Området

Detaljplaneområdet ligger norr om Alafors och söder om Älvängen nära E45 och upptar

ca 14,5 ha. Området planläggs huvudsakligen som industrimark, t.ex. industri- och

lagerverksamhet.

En planändring som tillkommit sent under denna utredning är att planen tillåter kontor i

mindre delar av planområdet. Tomtgränsen för de områden där kontor tillåts kommer som

närmast att ligga 110 meter från E45.

I bilaga 1 (2013-01-30) visas illustrationsförslag på hur detaljplaneområdet kan delas in. I

Figur 4 visas en översiktsbild över området.

Figur 4. Översiktsbild över området, som markeras i bilden med vit linje.

Mellan planområdet och E45 går Göteborgsvägen som följer längs med

detaljplaneområdet. Närmast detaljplaneområdet på Göteborgsvägen går en GC väg som

ligger upphöjd med trottoarkant och där finns även ett vägräcke dimensionerat för att

klara påkörning av personbilar. Naturmark planläggs närmast Göteborgsvägen i

detaljplaneområdet i vilken en bäck planeras.
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En industrigata planeras parallellt med Göteborgsvägen och med infart från denna. Söder

om infarten löper industrigatan parallellt med lokalgatan skild från denna av remsan med

naturmark. Norr om infarten ligger industrigatan centralt i området och avslutas med en

vändplan. Syftet är att skapa industrikvarter av lämplig storlek som alla ska kunna nås

och försörjas tekniskt från den centrala industrigatan. I områdets nordöstra del avsätts

mark för teknisk anläggning i form av en omformarstation för Norge/Vänerbanan.

Mellan E45 och Göteborgsvägen finns ett drygt 20 meter brett grönområde som lutar

svagt ner mot Göteborgsvägen. I detta område är träd planterade. Längs med E45 finns

ett vägräcke som är dimensionerat för att klara påkörning av personbilar.

På område som får bebyggas (kvartersmark) ska avståndet till tomtgränsen vara minst

4,5 meter. Detta innebär att i den norra delen av planområdet, norr om industrigatan (se

bilaga 1), kommer avståndet från E45 till byggnader som närmast att vara ca 50 meter.

Precis söder om industrigatan är avståndet som närmast drygt 65 meter och längst ner i

sydväst är avståndet som närmast runt 55 meter.

Avståndet från E45 till kontorsbyggnader kommer som närmast att vara knappt 115

meter.

Genom området går en kraftgata i nordvästlig-sydöstligriktning och en kraftgata längs

med området i nordlig-sydvästligriktning. Båda dessa är luftledningar och ansluter till ett

ställverk som ligger direkt utanför området (i sydöst). I området planeras även för

möjligheten att anlägga en omriktningsstation (kraftförsörjning till järnväg).

4.1.1 Avstånd i riskberäkningen

Avståndet på området som har studeras i denna riskutredning har valts till 1000 meter

med. Detta avstånd har valts utifrån en rimlighetsbedömning utifrån påverkansavståndet

för konsekvenser och med hänsyn till att persontätheten ska vara någorlunda enhetlig i

det studerade området. Detta innebär att utsläpp av giftig gas inte beaktats fullt ut

eftersom de avstånden som påverkas är mycket stora, men på så pass långt avstånd

förutsätts personer i kunna varnas. Utsträckningen från den närmaste riskkällan, in i

området har valts till 150 meter med utgångspunkt i Riskhantering i detaljplaneprocessen

[6]. Där är 150 meter det längsta avståndet som bedöms. På avståndet 50-150 meter från

E45 bedöms även den största delen av bebyggelse anläggas och därmed kommer det

även här att vistas flest personer.

4.2 Persontäthet i området

Persontätheten i området är av stor betydelse för att bedöma samhällsrisken. Eftersom

det kommer att vara olika persontäthet i olika delar av det studerade området har

området delats in i två zoner. Bredden på den första zonen (Zon 1) närmast E45 antas

vara 45 meter (det kortaste avståndet till kvartersmark från E45). I denna zon kommer

endast personer befinna sig tillfälligt när de passar på lokalgatan eller industrigatan. I zon

2 som sträcker sig från zon 1 och därifrån 105 meter in i området kommer i princip

samtliga som vistas längre tid i området att befinna sig. Även bortom detta område
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kommer vissa byggnader att kunna anläggas men i denna utredning har samtliga

personer antagits befinna sig i zon 2.

Det genomsnittliga personantalet i de olika zonerna som är uppskattade tillsammans med

Ale kommun, Mark och Exploatering, beskrivs i Tabell 3. I hela området bedöms 50-150

personer vistas. I trafikutredningen för området har det uppskattats alstras 700 fordon per

dygn. 15 % av trafiken genereras under morgon respektive kvällstrafik vilket ger 100

fordon morgon och kväll. Med ett personantal på 1,2 personer per bill ger detta 120

personer. Antaget att det vid maxtimmen finns ett lika stort antal besökare i området

skulle det innebära att ca 250 personer finns i området. För att inte underskatta

personantalet har det antagits att 250 personer befinner sig i området dagtid.

Tabell 3. Personantal i området

Delområde (m)
Dagtid (07-20)
Min - Medel - Max

Nattetid (20-07)
4

Min – Medel - Max
Zon 1 – Naturmark, Göteborgsvägen, naturmark,
industrigata (0-45) 0 0
Zon 2 (45-150) Inbegriper kvartersmarken för industri
ändamål, Uppskattning Mark och exploatering 50 - 100 - 150 10 - 20 -30

Zon 2 (45-150) konservativ uppskattning 100 - 250 - 500 10 - 50 - 100

Bedömningarna i denna utredning utgår från att området kommer exploateras på ett

sådant sätt att 250 personer befinner sig i området dagtid och 50 nattetid. På helger är

personantalet sannolikt betydligt lägre. Flera delar i personantalsuppskattningen bedöms

utgöra konservativa antaganden.

Den till utredningen sent inkomna uppgiften om planer på att tillåta kontor i delar av

området kan ändra persontätheten något. Eftersom konservativa antaganden ligger till

grund för beräkningarna och kontor endast kommer ligga längre in i området anses inte

några ändringar i förutsättningarna vara nödvändiga.

I Tabell 4 redovisas genomsnittlig beräknad persontäthet i de två zonerna för min, medel

och max personantal.

Tabell 4. Beräknad medeldygns persontäthet i de olika zonerna

Delområde (m) Genomsnittlig persontäthet per dygn (personer/km
2
)

Min Medel Max

Zon 1 (0-45) 0 0 0

Zon 2 (45-150) 570 1 430 2 860

4.3 E45

E45 passerar detaljplaneområdet och längs den aktuella sträckan är E45 en fyrfilig

motorväg med hastighetsgränsen 100 km/h. E45 kommer som närmast att passera 45

meter från kvartersmark i området. Längs med vägen mellan södergående och

4 Antaget 20 % av personantalet dagtid.
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norrgående filer samt mot Göteborgsvägen finns vägräcken som är dimensionerade för

påkörning av personbilar. Någon trafikmätning på vägen sedan den byggdes ut till

motorväg finns ej tillgänglig. Trafikverket har tillhandahållit en uppskattning för ÅDT 2010

på E45 med motorväg från arbetsplanen som gjordes för motorvägen [14]. ÅDT för 2030

är uppräknat utifrån Trafikverkets rekommendationer gällande trafikmängder för risk- och

bulleranalyser (schablonmässigt 2 % ökning per år). Statistik för godstransportarbete i

Sverige under perioden 1972-2011 ger en årlig ökning på ungefär 1 % [16]. Detta ger en

konservativt antagen trafikmängd.

Endast uppgifter om total trafik finns tillgängligt. Det antas att 10 % att den totala trafiken

utgörs av tung trafik. Enligt mätningar på E45 innan utbyggnad till motorväg har trafiken

antagits variera med ± 15 % [15]. Det antas att samma osäkerhet råder om den framtida

trafiken på E45. Max ÅDT 2030 är det värde som används i beräkningar, se Tabell 5 för

trafikvolymer.

Tabell 5. Beräknade trafikvolymer på E45.

Trafikslag 2010 Uppräknat ÅDT 2030 (2%) Max ÅDT 2030

Total trafik 19 200 (± 15 %) 28 530 (± 15 %) 32 810

Tung trafik (10 %) 1 920 2 850 3 280

Enligt en rapport från myndigheten Trafikanalys utgjorde transporter av farligt gods på

väg 3 procent av den transporterade godsmängden och 5 procent av transportarbetet

[16]. Sedan 2000-talets början har transporter av farligt gods på väg minskat stadigt.

Transportarbetet med farligt gods har minskat med drygt 30 procent mellan 2000 och

2010. Farligt gods trafiken på väg anses i denna utredning utgöra 4 procent av ÅDT tung

trafik.

Information om fördelningen av farligt gods på den aktuella sträckan har inhämtats från

tidigare utredning längs E45, Trafikanalys [17] och Räddningsverkets kartläggning av

farligt godstransport [13], se Bilaga 1.

4.4 Vindförhållanden

Vindförhållandena är av betydelse för att avgöra hur allvarligt planområdet drabbas vid

olika olyckor. Någon vinddata för det specifika området finns ej. Med hjälp av vinddata

från Lilla Edet samt vindförhållanden från Landvetter flygplats har det antagits att

vindriktningen i 50 % av fallen ligger mot planområdet [18]. Även vindhastigheten är av

betydelse för dessa antas att 65 % av vindhastigheterna är under 4 m/s och 35 % över 4

m/s. Vid högre vindhastigheter sker en snabbare utspädning av både giftiga och

brandfarliga gaser vilket leder till att konsekvenserna blir mindre allvarliga.
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5 Riskidentifiering

Riskidentifieringens syfte är primärt till för att kartlägga vilka typer av olyckor som kan

inträffa. Vid en riskutredning för transport av farligt gods innebär detta främst att

identifiera vilka farligt gods klasser (ADR-klasser) som transporteras förbi området och i

vilken omfattning, flödesstatistik kring detta redovisas i Bilaga 1. Vid riskidentifieringen är

det viktigt att lyfta fram andra tänkbara händelser samt lokala förutsättningar som

påverkar risknivån.

5.1 Möjliga olyckor

Olyckor på E45 som kan påverka personer i det studerade området är främst av två

typer:

1. Olyckor där farligt gods är inblandat

2. Avåkningsolyckor på E45

1. Olyckor där farligt gods är inblandat

Farligt gods inbegriper en rad olika farliga ämnen. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk

och andra ämnen utgör först en risk efter långvarig exponering. Det är främst farligt gods i

form av explosiva ämnen, brandfarliga och giftiga gaser, brandfarliga vätskor samt

oxiderande ämnen (ADR-klasserna 1, 2, 3 och 5) som förväntas leda till dödliga

konsekvenser bortom trafikledernas direkta närområden, se ytterligare motivering i bilaga

2. Risken förknippad med transport av dessa farligt godsklasser har beräknats.

2. Avåkningsolyckor på E45

Mellan E45 och Göteborgsvägen finns ett avåkningsskydd, två från södergående riktning.

Dessa är dock ej konstruerade för att förhindra avvåkning av tunga fordon också mellan

E45 och Göteborgsvägen ligger ett grönområde som är ca 20 meter brett och därefter

ligger Göteborgsvägen och sedan naturmark med en bäck. Dessa hinder och det relativt

stora avståndet från det aktuella området till E45 innebär att avåkningar på E45 som inte

inbegriper farligt gods inte bedöms påverka detaljplaneområdet och därmed inte heller

risknivån.

5.2 Lokala förutsättningar som påverkar risken

Det aktuella området (från motorvägen och in i detaljplaneområdet) är relativt flackt. Det

lutar dock något från E45 ner mot Göteborgsvägen. Detta ökar sannolikheten för läckage

av vätska mot detaljplaneområdet vid en olycka. Däremot minskar sannolikheten för en

spridning av vätska mot detaljplaneområdet på grund av tre anledningar

1. På Göteborgsvägen finns en trottoarkant mellan vägen och GC-vägen.

2. Efter GC-vägen på naturmarken kommer en bäck att anläggas,

3. Därutöver är det troligt att vätska kan tränga ner i grönområdet mellan E45 och

Göteborgsvägen.
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Det flacka området innebär samtidigt att det är mindre troligt att upphinnandeolyckor

inträffar på E45 eftersom en mindre variation i hastighet förekommer utmed den aktuella

sträckan. Därutöver är sikten på den aktuella sträckan av E45 god och inga trafikmot

finns på sträckan. Dessa förutsättningar minskar risken för olyckor men de har inte

tillgodoräknats i beräkningar i denna utredning.

Från bäcken lutar marken i detaljplaneområdet uppåt mot skogsområdet i sydost.

5.3 Riskhanteringsavstånd

Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län ger i skriften

Riskhantering i detaljplaneprocessen riktlinjer för hur riskhantering ska beaktas vid

markanvändning intill transportleder för farligt gods [6]. I det aktuella fallet planeras

industri- och lagerverksamhet nära E45 som är trafikled för farligt gods, som minst 45

meter från E45. Enligt länsstyrelsens rekommendationer industri- och lagerverksamhet

generellt sett förläggas i Zon B, för zonindelning se kapitel 3.5.1. Det är inte utskrivet

vilket avstånd zon B innebär men antaget att zonerna delas in i lika stora områden så

utgörs zon B av området 50-100 meter från riskkällan. Detta innebär att för den allra

största delen av detaljplaneområdet uppfylls avståndet. Med hänsyn till att E45 ligger

något högre än detaljplaneområdet kan vissa olyckor inträffa betydligt närmare

detaljplaneområdet. Risknivån kvantifieras i området.
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6 Beräkning av risk

Nedan redogörs för de sannolikhets- och konsekvensberäkningar som gjorts i denna

riskutredning. I Bilaga 1 och Bilaga 2 redovisas tillvägagångssätt för beräkningar och

antaganden mer utförligt. De framräknade frekvenserna för olyckor och

konsekvensavstånd har använts för att beräkna fram individrisk och samhällsrisk i en

Excel-baserad beräkningsmodell där programvaran @Risk har använts, bl.a. för att

variera indata.

6.1 Sannolikhetsberäkning

Frekvensen för en farligt gods olycka på E45 har beräknats utifrån den metodik som

presenteras i Räddningsverkets
5

rapport Farligt gods – riskbedömning vid transport [8].

Frekvensen för en vägfordonsolycka med ett utsläpp av farligt gods (samtliga ADR-

klasser) har beräknats till 6,3*10
-3

, d.v.s. en olycka med utsläpp inträffar vart 160:e år.

Denna frekvens inkluderar inte sannolikheten för explosion eller antändning av utsläpp.

Detaljerade beräkningar samt sannolikheten för olika händelseförlopp efter utsläppet

redovisas i Bilaga 1.

6.2 Konsekvensberäkning

Konsekvensberäkningar i denna riskutredning har gjorts med hjälp av litteraturstudier och

mjukvaran ALOHA [9]. Indata och bedömningar vid konsekvensberäkningarna,

konsekvensavstånd till dödliga skador redovisas i Bilaga 2.

6.3 Resultat

Nedan redovisas individrisk och samhällsrisk för det aktuella området. Eftersom

individrisken beräknas för en oskyddad fiktiv person ger individrisken ett mått på den

bakomliggande risken i området och tar ingen hänsyn till skyddsåtgärder. Den är därmed

samma för olika alternativ. Detta till skillnad mot samhällsrisken som beror av de faktiska

förutsättningarna i området och därmed varierar för olika alternativ som utreds.

5 Nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
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6.3.1 Individrisk

Individrisken beskriver den årliga sannolikheten för att omkomma till följd av en farlig

gods olycka vid olika avstånd från riskkällan. Riskerna förknippade med dödliga

konsekvenser för en person som står oskyddad på samma ställe dygnet runt i området är

höga och till viss del över ALARP, se Figur 5 nedan. 45 meter från vägen är individrisken

2,0*10
-6

. Vid 50 meter från vägen har individrisken fallit till 3,0*10
-7

. Risknivån i

förhållande till tillämpliga acceptanskriterier diskuteras vidare i kapitel 8.

Figur 5. Individrisken i området i förhållande till avståndet till E45 representeras av den gröna linjen.
Den översta streckade röda linjen visar det övre osäkerhetsintervallet och den understa streckade
blå linjen visar det undre osäkerhetsintervallet.

Med tanke på att flera konservativa bedömningar ansatts bedöms en tänkt kurva mellan

den mittersta och den nedre vara den som redovisar den mest realistiska riskbilden för

området. Riskvärderingen kommer dock, som ett konservativt angreppssätt, att göras

utifrån mittenkurvan eftersom denna redovisar resultatet med grundantaganden i

riskberäkningarna.
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6.3.2 Samhällsrisk

Samhällsrisk beskriver sannolikheten för att en eller flera människor som befinner sig i

området ska omkomma. Hänsyn tas till den områdesspecifika befolkningstätheten samt

dygnsvariationer i befolkningstätheten (medelvärde används). På följande sidor redovisas

samhällsrisken för:

1. a) Industriområdet

b) Industriområdet med brandfarlig vätska 20 meter närmare

2. Farligt godsklassernas bidrag till samhällsrisken

1. a) Industriområdet

I Figur 6 redovisas samhällsrisken för industriområdet med ALARP-område
6
.

Samhällsriksen i området ligger inom ALARP området. Det område där rimliga åtgärder

ska vidtas.

Figur 6. Samhällsrisken i området representeras av den gröna linjen. Den översta streckade röda
linjen visar det övre osäkerhetsintervallet och den understa streckade blå linjen visar det undre
osäkerhetsintervallet. I beräkningarna har trafikmängder uppräknade till år 2030 använts.

Eftersom denna kurva redovisar värsta tänkbara risknivå bedöms denna som mycket

osannolik. Med tanke på att flera konservativa bedömningar ansatts bedöms en tänkt

kurva mellan den mittersta och den nedre vara den som redovisar den mest realistiska

riskbilden för området. Riskvärderingen kommer dock, som ett konservativt angreppssätt,

att göras utifrån mittenkurvan eftersom denna redovisar resultatet med grundantaganden

i riskberäkningarna.

6 ALARP – området gäller vid transportrisker för en vägsträcka på 1 km och dubbelsidig exponering. Då den
aktuella risknivån beräknats för en sträcka på 500 m och enkelsidig exponering har acceptanskriterierna skalats
om.
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1. b) Industriområdet med brandfarlig vätska 20 meter närmare

I nedanstående samhällsriskdiagram, se Figur 7, undersöks hur samhällsrisken påverkas

om en brandfarlig vätska skulle rinna mot och antända 20 meter närmare planområdet.

Figur 7. Samhällsrisken i området om brandfarlig vätska antas rinna 20 meter mot planområdet.
Samhällsrisken representeras av den gröna linjen. Den översta streckade röda linjen visar det övre
osäkerhetsintervallet och den understa streckade blå linjen visar det undre osäkerhetsintervallet. I
beräkningarna har trafikmängder uppräknade till år 2030 använts.

Om brandfarlig vätska rinner mot området och en pölbränd uppstår närmare området så

resulterar det i en betydligt högre risknivå. Åtgärder ska undersökas.



22 (37)

RISKUTREDNING

2 01 3- 01 -30

P

p:\3602\3602003\000\20-orig\2-utställning\utredningar\kvantifierad riskanalys\riskutredning häl jered 3-1_130130.docx

2. Farligt godsklassernas bidrag till samhällsrisken

De olika farligt godsklasserna bidrar olika mycket till samhällsrisken i Tabell 6 redovisas
frekvenserna som de bidrar med för en omkommen samt den procentuella fördelningen
av detta bidrag.

Tabell 6. De olika farligt godsklassernas bidrag till samhällsrisken för 1 omkommen frekvens och
procentenheter av totalen i parantes.

RID/ADR 1 RID/ADR 2.1 RID/ADR 2.3 RID/ADR 3 RID/ADR 5 Totalt

Industriområdet
1,3*10

-9

(0,1 %)
1,31*10

-6

(89,4 %)
9,5*10

-8

(6,5 %)
0 (0 %)

6,0*10
-8

(4,1 %)
1,47*10

-6

Industriområdet
pölbrand 20
meter närmare

1,3*10
-9

(0,01 %)
1,31*10

-6

(12,1 %)
9,5*10

-8

(0,9 %)
9,41*10

-6

(86,5 %)
6,0*10

-8

(0,6 %)
1,09*10

-5

Olyckor med brandfarliga gaser (ADR 2.1) och brandfarliga vätskor (ADR 3) bidrar med

ca 90-99 % av den totala samhällsrisken (beroende på var pölbrand anses uppstå).

Olyckor med oxiderande ämnen (ADR 5) och giftiga gas (ADR 2.3) bidrar med mindre

delar och minst betydelse har explosiva ämnen (ADR 1). Det är viktigt att betona att

olyckor med ADR klass 1 2.1, 2.3 och 5 kan ge betydligt fler omkomna än olyckor med

brandfarlig vätskor ADR klass 3. Trots detta är åtgärder för att begränsa konsekvenserna

eller sannolikheten för olyckor med brandfarliga vätskor och gaser är viktigast.
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7 Osäkerhets- och känslighetsanalys

Riskanalyser av den typ som redovisas i denna rapport är generellt behäftade med stora

osäkerheter. Dessa osäkerheter ska främst tillskrivas indata, underlagsmaterial,

beräkningsmodeller, expertbedömningar och statistiska underlag. Nedan redovisas hur

dessa osäkerheter har hanterats, se även sannolikhets- och konsekvensbilagor för

detaljer.

7.1 Konservativa antaganden

Generellt har osäkerheter hanterats genom konservativa bedömningar. Detta innebär att

bedömningar gjorts så att risken snarare överskattas än underskattas då osäkerheter

förelegat. Nedan presenteras konservativa bedömningar avseende sannolikheter samt

konsekvenser (de presenteras även i sannolikhets- och konsekvensbilagorna):

Konservativa antaganden sannolikhetsbedömning

- För trafikflödet på väg har antalet olyckor med tunga transporter på E45

beräknats för 2030 med det högsta intervallet (+15 %) från tidigare mätningar på

vägen. Detta ger ett ÅDT total trafik på 32 800 istället för 28 500. Därutöver har

en uppräkning från 2011 gjort med 2 % trafikökning. Detta är i enlighet med

Trafikverkets rekommendation men det är ca 1 % högre än den trafikökningen

som varit för godstransporter i Sverige 1972 till 2011 [16].

- Sikten på den aktuella sträckan av E45 är god och inga trafikmot finns på

sträckan. Detta minskar risken för allvarliga olyckor men har inte tillgodoräknats i

beräkningar i denna utredning.

- Sedan 2000-talets början har transporter av farligt gods på väg minskat stadigt.

Transportarbetet har minskat med drygt 30 procent mellan 2000 och 2010. Farligt

gods trafiken på väg anses i denna utredning utgöra 4 procent av ÅDT tung trafik

år 2030. Med hänsyn till den tydliga minskningen är det troligt att andelen farligt

godstransporter på väg är lägre år 2030.

- Vid större transporter av explosiv vara (>1000 kg) måste varorna förvaras i

brandklassade skåp för att minska sannolikheten för att utvändig brand ska

kunna påverka lasten. Vidare kommer flertalet explosivämnen att brinna upp

istället för att detonera vid en brand. Flera ytterligare restriktioner avseende

lastning och transport finns. Sannolikheten för att en brand ska antända explosiva

varor bedöms trots detta mycket konservativt till 50 %.

- På grund av deformationszoner i fordon som transporterar explosiva varor mm.

kan troligen inte mekanisk påverkan orsaka en antändning. Dock har det

konservativt antagits att detta kan inträffa.
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- En BLEVE
7

hanteras som en dominoeffekt av en jetflamma och bedöms

konservativt inträffa i 1 % av de fall där en jetflamma uppstår.

Konservativa antaganden konsekvensbedömning

- Konsekvensavstånd har mätts från vägkant till det studerade området istället för

från mitten av vägen. Detta innebär att flera olyckor som inträffar kommer att få

lägre konsekvenser än de som redovisats i beräkningarna.

- Gällande transporterade mängder av explosiva ämnen är det troligtvis
konservativt att en liten explosion skulle inbegripa så mycket som ett ton
explosivämne.

- Beräkningarna för brandfarlig gas (ADR 2.1) är gjorda för kondenserad gas, vilket

är konservativt eftersom de förväntade konsekvenserna är högre för dessa gaser

jämfört med komprimerade gaser.

- Utbredningen av en jetflamma antas alltid vara vinkelrät (90º) från vägområdet

och längs med markplanet. Detta innebär att området som drabbas alltid är det

största möjliga.

- För brandfarliga gaser (ADR 2.1) och giftiga gaser (ADR 2.3) har stora

massflöden antagits vid utsläpp [10]. Detta resulterar i stora konsekvensavstånd.

- Utsläpp av giftig gas (ADR 2.3) har antagits ske med svaveldioxid. Detta är en

mycket giftig gas. Att samtliga transporter med giftig gas utgörs av svaveldioxid

är ett konservativt antagande.

- Det får anses konservativt att personer utsätts för giftig gas i mer än 30 minuter.
De flesta personer sätter sig sannolikt i säkerhet på betydligt kortare tid. Detta
har det till en del tagit hänsyn till i beräkningarna men konsekvenserna av giftig
gas är fortfarande konservativt antagna.

- Eftersom antalet omkomna vid ett olycksscenario beräknas utifrån arean som

drabbas kan detta resultera i att det i modellen blir tiondels omkomna vid en

olycka. En summering av antalet omkomna i respektive zon inne och ute sker för

varje olycksscenario (dvs. 1,4 omkomna i zon 1, 2,1 omkomna i zon 2 och 6,3

omkomna i zon 3 ger totalt 9,8 omkomna). För att inte undervärdera

samhällsrisken har 0,75 omkommen betraktats som 1 omkommen. Detta är ett

antagande som innebär att risken för 1 omkommen värderas konservativt.

7 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion innebär upphettning av ett trycksatt slutet kärl och antändning av
vätska (exempelvis gasol i vätskefas) som strömmar ut. BLEVE är en ytterst ovanlig men mycket allvarlig typ av
olycka då explosionen som uppstår kan ge konsekvenser på mycket stora avstånd.
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7.2 Känslighetsanalys av sannolikhetsbedömningar

Utöver konservativa bedömningar har osäkerheter hanterats genom känslighetsanalys.

Indata har tillskrivits höga och låga värden sammankopplade med en

sannolikhetsfördelning istället för exakta värden. På detta sätta kan osäkerheter i indata

redovisas.

- Antalet tunga transporter på väg har varierats med ett intervall mellan hälften och

dubbla antalet fordon år 2030.

- Andelen tunga transporter på väg som utgörs av farligt godstransporter har

varierats till mellan 3 % - 5 % av de tunga transporterna.

- Antalet transporter av olika klasser av farligt gods för vägfordon har varierats.

- Persontätheten i de olika zonerna har varierats i ett intervall mellan min och max

bedömningen, se avsnitt 4.2.

Genom att tillskriva indata olika värden med en sannolikhetsfördelning och sedan
genomföra Monte Carlo simuleringar kan risken presenteras i form av intervall, se
osäkerhetsintervall i avsnitt 6.3.
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8 Riskvärdering

Riskvärdering avser den fas i riskutredningen där beräknade risker bedöms acceptabla

eller ej. Därefter avgörs om ett behov av riskreducerande åtgärder finns.

Acceptanskriterier har hämtats från Räddningsverkets
8

rapport Värdering av risk [5].

Denna rapport [5] beskriver ett antal vägledande principer för värdering av risk samt ett

ALARP (As Low As Reasonably Practicable) – område för samhälls- och individrisk.

Risker som överstiger ALARP-området är för stora och åtgärder måste vidtas. Risker

inom ALARP-området ska reduceras så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt

försvarbart. Risker understigande ALARP-området bedöms som acceptabla utan vidare

åtgärder.

Därutöver jämförs risknivån mot de kriterier som redovisas i avsnitt 3.5.1, 3.5.2 och 3.5.3.

8.1 Skälighetsprinciper

I avsnitt 3.5.2 presenteras Räddningsverkets skälighetsprinciper, utifrån dessa bedöms

här den planerade bebyggelsen.

Principen om undvikande katastrofer bör alltid övervägas. I området kommer det generellt

inte att vara ett stort antal personer. Enklare åtgärder som kan förhindra katastrofer bör

dock genomföras.

I enlighet med rimlighetsprincipen finns det flera risker som med relativt enkla åtgärder

kan minskas. Dessa åtgärder ska genomföras.

Proportionalitetsprincipen innebär, i detta fall, att risker som beror på placeringen av

industri/lager nära de aktuella trafiklederna inte får vara oproportionerligt stora i

förhållande till fördelarna som kommer av placeringen. För industri och lager finns det

fördelar av att placeras nära en motorväg. Om verksamheterna som blir aktuella kan

innebära en betydande miljöpåverkan eller innebära användning av farliga ämnen

kommer det att behöva prövas om verksamheten är lämplig i området. Området kan

generellt ses som lämpligt att nyttja för industriändamål eftersom det inte ligger nära

större bostadasområde och redan idag nyttjas för tekniska ändamål. Riskerna bedöms

inte vara oproportionerligt stora men enklare åtgärder bör vidtas.

Fördelningsprincipen anger att risker ska vara skälig fördelade inom samhället i relation

till de positiva effekter en verksamhet innebär. Det finns ett behov av industrimark i Ale

kommun och någon annan typ av verksamhet är inte mer lämplig i det aktuella området.

Att nyttja detta område för industri- och lagerverksamhet anses inte generera oskäliga

risknivåer dock bör enklare åtgärder vidtas.

8 Numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
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8.2 Individriskvärdering

ALARP-området för individrisk ligger mellan 10
-5

och 10
-7

, se avsnitt 3.5.4. Det är rimligt

att olika individrisker bör accepteras för olika typer av bebyggelse [6]. För parkering bör

individrisken på kortare avstånd än 30 meter inte överstiga 10
-5

, för industri- och

lagerverksamhet bör individrisken på kortare avstånd än 50 meter inte överstiga 10
-5

[10].

Vid 45 meter är individrisken 2,0*10
-6

och vid 50 meter 3,0*10
-7

se Figur 8.

Individrisknivån understiger därmed de nivåer som bör understigas för att parkering,

industri- och lagerverksamhet ska vara lämpligt att anlägga. Det är viktigt att vara

medveten om att individrisk av denna typ redovisar risken för en fiktiv person som står

oskyddad på samma plats under ett år. Genom att vidta åtgärder kan riskerna minskas

och det är lämpligt att vidta enklare åtgärder för att reducera risknivån.

Figur 8. Individrisken i området i förhållande till avståndet till E45 representeras av den gröna linjen.
Den översta streckade röda linjen visar ett övre osäkerhetsintervall och den understa streckade blå
linjen visar ett undre osäkerhetsintervall.
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8.3 Samhällsriskvärdering

Samhällsrisken i området har beräknats och jämförts med ALARP-område
9
, se Figur 9.

Figur 9. Samhällsrisken i området representeras av den gröna linjen. Den översta streckade röda
linjen visar ett övre osäkerhetsintervall och den understa streckade blå linjen visar ett undre
osäkerhetsintervall. I beräkningarna har trafikmängder uppräknade till år 2030 använts.

Samhällsrisken i det aktuella området är i relativt hög och befinner sig i ALARP-området.

Anledning till den höga samhällsrisken beror till stor del på det stora antalet transporter

som går längs E45.

De olyckor som bidrar mest till samhällsrisken är olyckor med brandfarliga varor, därefter

giftiga gaser och i mindre utsträckning explosioner (oxiderande ämnen och explosiva

varor). Brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser bidrar med ca 90-99 % av den totala

risken. Således är det framförallt sannolikheten för och konsekvenser av olyckor med

brandfarliga varor som måste reduceras för att uppnå en mer acceptabel risksituation.

Eftersom samhällsrisken är inom ALARP-området ska rimliga och möjliga

riskreducerande åtgärder undersökas för att om möjligt sänka risknivån.

9 ALARP-området gäller vid transportrisker för en vägsträcka på 1 km och dubbelsidig exponering. Eftersom den
aktuella risknivån beräknats för en sträcka på 1 km och enkelsidig exponering har acceptanskriterierna skalats
om.
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8.4 Värdering enligt riktlinjer

I avsnitt 3.5 presenteras ett antal olika rapporters riktlinjer vid bedömning av farligt gods.

Nedan värderas den planerade verksamheten utifrån dessa rapporter:

- Enligt Länsstyrelsernas rapport riskhantering i detaljplaneprocessen (se 3.5.1)

kan industri- och lagerverksamhet samt även kontorsverksamhet vara lämplig att

anlägga i zon B vilket antas innebära 50-100 meter från farligt godsled, se även

5.3. Med hänsyn till att byggnader inte får anläggas närmare tomtgränsen än 4,5

meter kommer avståndet till E45 som närmast vara ca 50 meter. För de flesta

byggnaderna längre. Eftersom risknivån är hög i området bör dock åtgärder

vidtas. För kontor kommer avståndet som närmast vara knappt 115 meter.

- I rapporten Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen utgiven av

Länsstyrelsen i Skåne län (se 3.5.2) finns rekommendationer om vilken individrisk

som kan accepteras för anläggning av industri- och lagerverksamhet närmare än

30 meter från transportled för farligt gods. Om individrisken understiger 10
-5

på

det avstånd som avses bör verksamheten kunna accepteras. Individrisken

understiger vid 50 meter mer än väl 10
-5

och verksamheten bör därmed kunna

accepteras.

Någon rekommendation om när samhällsrisken för industri- och lagerverksamhet

överstigs finns ej i denna men de kriterier som uppges för planering av

flerbostadshus, kontor, hotell, vård m.m. anger att samhällsrisker där frekvensen

för 1 omkommen understiger 10
-5

och frekvensen för 100 omkomna understiger

10
-7

är acceptabel för närmare anläggning än ursprunglig skyddsavstånds

rekommendation. Samhällsrisken för det planerade detaljplaneområdet uppfyller

dessa kriterier.

Kontor som planeras på 110 meter uppfyller kriterierna avseende samhällsrisk

men ligger något över kriterierna avseende individrisk.

- I rapporten Riskanalys av farligt gods i Hallands län (se 3.5.3) redovisas riktlinjer

för samhällsplanering intill transportleder för farligt gods i länet. För industri/lager

m.m. rekommenderas vid mer trafikerade vägar som E6:an ett basavstånd på 50

meter. Om detta uppfylls så ska enklare åtgärder som att förhindra att utläckande

vätska rinner in mot området, sidoområdet till transportleden för farligt god ska så

långt det är möjligt utformas så att avåkande fordon inte skadas och att

ventilation anläggs på ett sådant sätt att giftiga gasers möjlighet att läcka in i

byggnader begränsas. Förutsatt att dessa åtgärder genomförs bör den planerade

verksamheten kunna accepteras.
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8.5 Resultat av riskvärderingen

En sammanställning av riskvärderingen ger följande:

- Individrisknivån men framförallt samhällsrisknivån för området är relativt höga

och inom ALARP-området. Rimliga riskreducerande åtgärder ska således vidtas.

- Enklare åtgärder bör vidtas på grund av skälighetsprinciper, se avsnitt 8.1.

- Enligt de riktlinjer som finns är det med enklare åtgärder rimligt att tillåta industri-

och lagerverksamhet på de avstånd, större än 50 meter, som byggnader

planeras. Kontor planeras på avstånd längre än 110 meter och är med enklare

åtgärder rimligt att tillåta.

- Brandfarliga varor bidrar med ca 90-99 % av den totala samhällsrisken

(brandfarliga gaser 1,31*10
-6

, 12 % eller 89 %, och brandfarliga vätskor 0 eller

9,41*10
-6

, 0 % eller 87 %). Konsekvenser av eller sannolikheter för olyckor med

brandfarliga varor bör reduceras för att förbättra risksituation i området.
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9 Förslag till riskreducerande åtgärder

I föregående kapitel har framförallt samhällsrisknivån bedömts vara relativt hög. Sett

utifrån de olika riktlinjer gällande etablering nära farligt godsleder som finns är

etableringen möjlig. Nedan presenteras de riskreducerande åtgärder som föreslås för att

möjliggöra etablering av industri, lager och kontor i området. Detaljprojektering av

föreslagna åtgärder genomförs inte i denna utredning. I Bilaga 2 presenteras en

sammanställning över vilka (beräkningsmässiga) effekter dessa åtgärder har antagits

medföra och i kapitel 10 presenteras risknivån efter att riskreducerande åtgärder

vidtagits.

9.1 Fasader och fönster

Fasader mot E45 inom 100 meters avstånd från närmaste vägkant på E45 (och inte har

annan byggnad mellan sig och E45) skall vara utförda i obrännbart material.

Om fönster anläggs på fasader som vetter mot E45 inom 65 meter
10

från närmaste

vägkant på E45 skall fönster och dess profilsystem anläggas i minst brandteknisk klass

EW15 och övriga delar av fasaden i brandteknisk klass EI15.

Obrännbara fasader reducerar risken för brandpåverkan på byggnaden och ger även ett

visst skydd för personer i byggnaden.

Fönster i brandteknisk klass EW15 och fasader i E15 kommer innebära att personer i

byggnaden skyddas från strålning och därmed kan sätta sig i skydd.

Dessa åtgärder bedöms medföra att antalet människor inuti byggnader som kan

omkomma vid farligt gods olycka med brandfarliga varor och andra bränder som uppstår

utomhus begränsas.

Brandskyddade fasader beskrivs vidare i rapporten Säkerhetshöjande åtgärder i

detaljplaner – Vägledningsrapport [7].

9.2 Placering av friskluftsintag

Friskluftsintag skall placeras på den fasad som vetter bort från E45 (sydöstlig fasad).

Syftet med åtgärden är att minska den mängd giftig gas och brandgas som kommer in i

byggnaden vid en farligt gods olycka på E45.

Placering av friskluftsintag beskrivs under Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner –

Vägledningsrapport [7].

10 65 meter har valts eftersom en stor pölbrand (med brandfarlig vätska) och som rinner 20 meter mot
planområdet, ungefär där finns trottoarkanten mellan GC-väg och Göteborgsvägen, har beräknats ha ett
konsekvensavstånd på 45 meter. Detta ger ett riskavstånd på 65 meter.



32 (37)

RISKUTREDNING

2 01 3- 01 -30

P

p:\3602\3602003\000\20-orig\2-utställning\utredningar\kvantifierad riskanalys\riskutredning häl jered 3-1_130130.docx

9.3 Entréer, utrymningsvägar och vistelse i området

Med fördel anordnas entréer på fasad bort från E45. Utrymningsvägar ska anordnas så

att evakuering av byggnader i möjligaste mån kan ske i skydd av byggnader bort från

E45.

Utomhusvistelse på sidan mot E45 bör begränsas. Eventuella uteplatser bör anordnas så

att de ligger i skydd av byggnader från E45.

9.4 Kant och dike längs med Göteborgsvägen

Den trottoarkant som finns mellan Göteborgsvägen och GC-vägen utgör ett skydd för

detaljplaneområdet genom att det förhindrar brandfarlig vätska att rinna direkt mot

detaljplaneområdet. Mellan Göteborsvägen och industrigatan (i detaljplaneområdet)

planeras för en bäck denna kommer också att begränsa spridning av vätska mot

detaljplaneområdet om inte kantstenen förhindrar spridning.

9.5 Ytterligare åtgärder

Nedan föreslås ytterligare åtgärder som inte beaktas i ett första åtgärdsskede. Detta

eftersom de bedöms vara alltför kostsamma i förhållande till risknivån och typen av

verksamhet som ska bedrivas i området.

9.5.1 Uppgradering av vägräcke

Det befintliga vägräcket mellan E45 och Göteborgsvägen är dimensionerat för påkörning

med en personbil, emedan tyngre fordon riskerar att köra igenom räcket.

En uppgradering av detta vägräcke kan reducera risken i området ytterligare. Dock anses

det inte ekonomiskt rimligt att begära en sådan uppgradering. Framförallt med hänsyn till

att det är industri- och lagerverksamhet som planeras i området närmast E45, vilket

medför en relativt låg persontäthet.

9.5.2 Vallar eller murar

Vallar och murar kan utgöra ett bra skydd mot farligt godsolyckor. I det aktuella

detaljplaneområdet är det byggnadsbara utrymmet relativt begränsat och ett anläggande

av en vall eller mur begränsar den användbara ytan. Därutöver bedöms ett anläggande

av en vall eller mur vara en i sammanhanget alltför kostsam åtgärd relaterat till den risk

som området utsätts för.
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10 Risknivå efter riskreducerande åtgärder

I detta avsnitt redovisas samhällsrisken efter vidtagna riskreducerande åtgärder, se Figur

10 samt Figur 11 med brand 20 meter närmare planområdet. Resultaten innefattar

riskreducerande åtgärder obrännbara fasader och friskluftsintag bort från E45 (som

beskrivits i kapitel 9). Åtgärder som inte ger en direkt påverkan på samhällsrisk

beräkningarna men kommer och eller kan komma att ge en skyddande effekt vid en

olycka är utformning av nödutgångar, entréer och uteplatser samt bäck/dike mellan

planområdet och Göteborgsvägen samt trottoarkanten på Göteborgsvägen.

Figur 10. Samhällsrisk efter vidtagande av riskreducerande åtgärder i planområdet (obrännbara

fasader, placering av friskluftsintag, utformning av nödutgångar, entréer och uteplatser samt

bäck/dike mellan planområdet och Göteborgsvägen samt trottoarkanten på Göteborgsvägen)

jämfört med undre och övre ALARP-kriterier. Den översta streckade röda linjen visar det övre

osäkerhetsintervallet och den understa streckade blå linjen visar det undre osäkerhetsintervallet. I

beräkningarna har trafikmängder uppräknade till år 2030 använts.
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Figur 11. Samhällsrisk med antagande att brand uppstår 20 meter närmare planområdet efter

vidtagande av riskreducerande åtgärder i planområdet (obrännbara fasader, placering av

friskluftsintag, utformning av nödutgångar, entréer och uteplatser samt bäck/dike mellan

planområdet och Göteborgsvägen samt trottoarkanten på Göteborgsvägen) jämfört med undre och

övre ALARP-kriterier. Den översta streckade röda linjen visar det övre osäkerhetsintervallet och

den understa streckade blå linjen visar det undre osäkerhetsintervallet. I beräkningarna har

trafikmängder uppräknade till år 2030 använts.

Det kan konstateras att även efter att riskreducerande åtgärder har vidtagits kommer

samhällsrisken att vara hög i området. Med hänsyn till de konservativa bedömningar som

gjorts i utredning och den typ av verksamhet som ska bedrivas bedöms dock de åtgärder

som föreslagits vara rimliga.

I Figur 12, nedan, redovisas samhällsrisknivåer för och efter vidtagande av åtgärder.



RISKUTREDNING

2 01 3- 01 -30

35 (37)

p:\3602\3602003\000\20-orig\2-utställning\utredningar\kvantifierad riskanalys\riskutredning häl jered 3-1_130130.docx

P

Figur 12. Jämförelse av samhällsrisk före och efter vidtagande av riskreducerande åtgärder jämfört
med undre och övre ALARP-kriterier.

11 Rekommendation till riskreducerande åtgärder

Följande riskreducerande åtgärder rekommenderas i detaljplanen, se detaljer i kapitel 9:

- Fasader som vetter mot E45 inom 100 meter från närmast vägkant på E45 (och

inte har annan byggnad mellan sig och E45) skall vara utförda i obrännbart

material.

- Om fönster anläggs på fasader som vetter mot E45 inom 65 meter från närmaste

vägkant på E45 skall fönster och dess profilsystem anläggas i minst brandteknisk

klass EW15 och övriga delar av fasaden i brandteknisk klass EI15.

- Friskluftsintag skall placeras på den fasad som vetter bort från E45 (sydöstlig

fasad).

- Utformning av entréer, utrymningsvägar och vistelse i området skall, i möjligaste

mån, ske så att byggnader skyddar mot E45.

Detaljplanen bedöms vara genomförbar med ovanstående åtgärder.
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12 Slutsats och sammanfattande diskussion

I denna utredning har det konstateras att risknivån är relativt hög i området. Utan åtgärder

ligger den i ALARP-området. Det område där rimliga åtgärder skall vidtas. En

förutsättning för att genomföra planen är därmed att vidta vissa riskreducerande åtgärder.

Avstånden till E45 och risknivåerna i området uppfyller de riktlinjer som diskuteras i

rapporter från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län samt

Länsstyrelsen i Skåne län och Länsstyrelsen i Hallands län. Med hänsyn till att

samhällsrisken är i ALARP-området och flera skälighetsprinciper så ska åtgärder vidtas.

De åtgärder som föreslås är obrännbara fasader inom 100 meter från E45, placering av

friskluftsintag bort från E45 och utformning av entréer, utrymningsvägar samt uteplatser

så att byggnader skyddar mot E45. Om fönster anläggs på byggnader närmare än 65

meter från E45 ska dessa och fasaden mot E45 vara brandklassade.

Därutöver finns det mellan planområdet och E45 två hinder som kan förhindra spridning

av farliga vätskor in mot planområdet trottoarkanten mellan Göteborgsvägen och GC-

vägen samt bäcken/diket mellan Göteborgsvägen och planområdet.

Beräkningar av samhällsrisk ger en uppfattning av risksituationen men trots dess

komplexitet innebär de förenklingar. För att ta höjd för detta och säkerställa en robust

analys har flera konservativa antaganden ingått i beräkningarna och en känslighetsanalys

har genomförts.

Med hänsyn till den verksamhet (främst lager och industri men även kontor) som området

planläggs för samt de konservativa bedömningar som ligger till grund för riskutredning har

de åtgärder som föreslås bedömts vara rimliga. Detta trots att risken till viss del

fortfarande befinner sig i ALARP-området.

Risknivån hade sänkts om ett vägräcke som tål påkörning av tunga fordon hade anlagts

längs E45 längs planområdet. Kostnaden för att uppgradera eller ersätta det befintliga

räcket bedöms dock inte vara rimlig i förhållande till den verksamhet som planeras.

Johan Nimmermark Lars Grahn

Uppdragsledare Granskare
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1 Inledning

För att kunna uppskatta risknivån i det aktuella området måste en bedömning av sanno-

likhet för en olycka med efterföljande utsläpp av farligt gods göras. Denna bedömning

görs mot bakgrund av olycksfrekvensmodell från Räddningsverket
1

[1]. Med hjälp av

denna modell uppskattas sannolikheten för en trafikolycka med utsläpp av farligt gods.

Vad som sker efter att utsläppet uppstått beskrivs separat för respektive farligt godsklass

i nedanstående underkapitel.

2 Sannolikhetsberäkningar vägolycka med farligt gods

Nedanstående beräkningsmetodik har använts för att uppskatta sannolikheten för en

farligt gods olycka [1].

Polycka= N* WADRQ*10
−6

*s*365*((Y*X)+(1-Y)(2X-X
2
))*IFG Ekvation 1

där

Polycka = sannolikheten för en olycka med efterföljande utsläpp av farligt gods

N = ÅDT (tung trafik)

WADR Andel för den specifika farligt godsklassen

Q = olyckskvot (antal olyckor/miljon fordonskilometer)

s = Sträcka (km)

X = Andelen fordon skyltade med farligt gods

Y = Andelen singelolyckor

365 = antal dagar på ett år

IFG = Index för farligt gods olycka

1 Nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
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Tabell 1. Indata för sannolikhetsfördelningar

Indata Värde Kommentar

N 3 280

Uppräknat max ÅDT (tung trafik) 2030 på E45 [2][3].
Antalet tunga transporter på väg har även varierats
med ett intervall mellan hälften och dubbla antalet
fordon år 2030.

WADR -
Andel för respektive farligt godsklass, se Tabell 2
nedan.

Q 0,26
Baserat på vägsträcka med hastighetsbegränsning
110 km/h och vägtyp motorväg [1]

s 1

Baserat på planområdets sträckning längs aktuell
vägsträcka, med adderat längsta rimliga konse-
kvensavstånd och naturliga barriärer. Därutöver
även grundat på tätortens utsträckning.

X 0,04 Tung trafik med farligt gods utgör 3 – 5 % [4]

Y 0,6
Baserat på vägsträcka med hastighetsbegränsning
110 km/h och vägtyp motorväg [1]

IFG 0,42
Baserat på vägsträcka med hastighetsbegränsning
110 km/h och vägtyp motorväg [1]

Tabell 2. Fördelning över transporter av farligt gods. Tre fördelningar har tillskrivits en diskret san-

nolikhet. Information om fördelningen av farligt gods på den aktuella sträckan har inhäm-

tats från tidigare utredning längs E45, Handelsplats Älvängen Riskanalys av transporter

av farligt gods 2011-09-02 , samt Trafikanalys [5] och Räddningsverkets kartläggning av

farligt godstransport [6].

Fördelning av farligt gods på väg (%) Låg Normal Hög
Explosiva ämnen och föremål 0,1 0,2 0,3
Brandfarliga gaser 1,0, 3,8 4,8
Giftiga gaser 0,03 0,1 0,1
Brandfarliga vätskor 8,8 35,0 43,8
Brandfarliga fasta ämnen 0,3 1,2 1,5
Oxiderande ämnen 0,3 1,0 1,3
Giftiga ämnen 0,1 0,2 0,3
Smittförande ämnen 0 0 0
Radioaktiva ämnen 0,03 0,1 0,1
Frätande ämnen 6,3 25,0 31,3
Övriga farliga ämnen och föremål 6,0 24,0 30,0

Sannolikheten för en vägtrafikolycka med ett utsläpp av farligt gods på den aktuella

sträckan är 6,3×10
-3,

, d.v.s. en olycka med utsläpp inträffar vart 160:e år. Vidare händel-

seförlopp redovisas för respektive ADR-klass under nedanstående underkapitel.

3 Händelseförlopp vid farligt gods olycka

Nedan redovisas de händelseförlopp som uppstår vid utsläpp av respektive ADR – klass.

3.1 Händelseförlopp vid utsläpp av explosiva ämnen – ADR-klass 1

Exempel på explosiva varor är ammunition, tårgas, krut, fyrverkerier och trotyl. Vid en

antändning av explosiva varor uppstår en kraftig och kortvarig tryckvåg som kan skada
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människor och byggnader. Generellt klarar människor en tryckvåg mycket bättre än en

byggnad eller konstruktion. Människor kan dock skadas alvarligt av nedfallande eller kol-

lapsande byggnadsdelar.

Det är endast så kallade massexplosiva varor (ADR-klass 1.1) som bedöms kunna skada

människor alvarligt på längre avstånd än ett 10-tal meter [7]. Massexplosiva varor är ex-

plosivämnen som har en benägenhet att explodera i sen helhet och därför åstadkomma

stora skador. I denna riskutredning undersöks endast transporter med massexplosiva

varor eftersom endast dessa bedöms kunna leda till permanenta eller dödliga skador.

På väg är det tillåtet att lasta upp till maximalt 16 ton explosivämnen. Det är dock mycket

ovanligt med så stora laster eftersom strikta samlastningsregler gäller för explosivämnen.

I denna utredning bedöms 2 % av alla transporter med explosivämnen vara lastade med

maximalt tillåten last och alla övriga transporter vara lastade med max 1000 kg.

För att en explosion ska inträffa vid en olycka måste antingen en brand i fordonet uppstå

och sprida sig till explosivämnet. Alternativt måste de mekaniska påkänningarna vid kol-

lisionen vara tillräckligt stora och därigenom utlösa en detonation. Sannolikheten för att

en brand uppstår efter en vägtrafikolycka är relativt liten, den bedöms vara ca 0,4 %. Av

dessa bränder släcks sannolikt ett flertal bränder av föraren eller av räddningstjänsten

innan branden hunnit påverka lasten. Hur stor andel bränder som faktiskt släcks är dock

mycket osäkert eftersom denna typ av statistik inte funnit tillgänglig under riskutredning-

en. Vid större transporter av explosiv vara (>1000 kg) måste varorna förvaras i brand-

klassade skåp för att minska sannolikheten för att utvändig brand ska kunna påverka

lasten. Detta innebär att även om en brand inte släcks är sannolikheten låg för att bran-

den ska kunna antända de explosiva varorna. Vidare kommer flertalet explosivämnen att

brinna upp istället för att detonera vid en brand. Sannolikheten för att en brand ska an-

tända de explosiva varorna bedöms konservativt till 50 %.

Med mekanisk påverkan på de explosiva varorna avses den stöt som uppstår vid en trafi-

kolycka. Hur stor stöt som krävs för att de explosiva varorna ska antända är oklart. Ett

flertal explosiva varor kräver kollisionshastigheter som överstiger flera hundra m/s för att

antända, vilket motsvarar hastigheten hos en projektil från ett vapen. Vidare är moderna

lastbilar konstruerade med deformationszoner, vilka tar upp energi vid kollision och mins-

kar påfrestningarna på lasten. Detta tyder på att en kollision sannolikt inte kan orsaka en

antändning. Denna bedömning är dock förknippad med osäkerheter. En konservativ be-

dömning är att det är lika sannolikt med tillräckligt stor mekaniska påverkan vid en trafiko-

lycka som det är att det uppstår en brand vid en trafikolycka med tung trafik, alltså 0,4 %

vid en vägtrafikolycka.

3.2 Händelseförlopp vid utsläpp av brandfarliga gaser – ADR-klass 2.1

Ett utsläpp av brandfarliga gaser kan skada människor dels genom förgiftning och dels

genom värmestrålning eller tryckpåverkan, om gasen skulle antända. Om ett utsläpp av

brandfarlig gas inte antänder i direkt anslutning till olycka skulle ett drivande gasmoln

kunna uppstå som sannolikt har toxiska effekter för människor. Ett sådant gasmoln skulle

vara mycket lättantändligt eftersom en brännbar blandning bildas tillsammans med luftens
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syre. Energin i ett fordon, en cigarett eller gatljus skulle kunna antända gasmolnet. Detta

innebär att ett gasmoln med tillräckligt hög koncentration för att förgifta människor sanno-

likt antänder och leder till brännskador långt innan allvarlig förgiftning uppstår. Människor

förväntas därmed inte skadas allvarligt förrän läckage antänder.

Om ett utsläpp av brandfarlig gas antänds kan någon av följande skadehändel-

ser/scenarier inträffa. Gasen skulle kunna antända direkt efter utsläppet och ge upphov

till jetflamma. Beroende på utsläppets storlek och trycket i det tryckkärl som gasen förva-

ras i kan jetflamman bli ca 0-75 m. Jetflamman kan skada människor och egendom dels

genom en direkt träff av jetflamman och dels genom värmestrålning från flamman.

Det andra scenariot är mycket osannolikt, men kan inträffa om två tryckkärl transporteras

med samma fordon och tryckkärlens säkerhetsventil är ur funktion. Skadehändel-

sen/scenariot kallas BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) och kan inträffa

om ett tryckkärl med kondenserad brandfarlig gas utsätts för extrem upphettning. Tryck-

kärlet förlorar då sin tryckbärande förmåga och briserar med ett stort eldklot som följd.

Människor och egendom kan då skadas av värmestrålning och splitter eller stora kast-

stycken från t.ex. tryckkärlet. Denna händelse förväntas endas ske som en dominoeffekt

av en jetflamma eller mycket kraftig fordonsbrand, som i sin tur hettar upp det lastade

tryckkärlet.

Det tredje scenariot är gasmolnsbrand eller gasmolnsexplosion. Dessa skadehändelser

kan inträffa om inte gasmolnet antänder direkt efter att utsläppt inträffat. Ett gasmoln kan

då driva iväg i vindriktningen och antända långt ifrån utsläppskällan. Vid en gasmolns-

brand bedöms endast allvarliga skador uppstå på de personer och byggnader som är

inom molnet. Vid en gasmolnsexplosion kan en tryckvåg uppstå som skadar byggnader

och i sin tur människor utanför gasmolnet. För att en gasmolnsexplosion ska inträffa

krävs dock mycket stora mänger gas i gasmolnet och gasen måste var väl omblandad

med luft så att rätt koncentrationer uppstår. En gasmolnsexplosion bedöms därför som

mycket osannolik och gasmolnsbrand och gasmolnsexplosion hanteras därför i denna

riskutredning under samma scenario.

Om ett läckage uppstår så är konsekvenserna starkt beroende av utsläppets storlek. I

denna riskutredning bedöms följande utsläppscenarier representativa för väg, se Tabell 3

nedan.

Tabell 3. Sannolikhet för olika utsläppscenarier för farligt gods olyckor på väg vid ett utsläpp av
brandfarlig gas [8].

Utsläppbeskrivning Sannolikhet
Litet utsläpp 0,6
Medelstort utsläpp 0,2
Stort utsläpp 0,2

Vid ett läckage kan utsläppet antända direkt, inte antända alls eller så sker en fördröjd

antändning. När eller om gasen antänder får stor inverkan på konsekvensernas omfatt-

ning. Nedan i Tabell 4 följer de antändningsscenarier som har beräknats.
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Tabell 4. Antändningsscenarier vid utsläpp av brandfarlig gas [8].

Utsläpp Direkt antändning Ingen antändning Fördröjd antändning
Litet utsläpp 0,1 0,4 0,5
Medelstort utsläpp 0,15 0,2 0,65
Stort utsläpp 0,2 0 0,8

En BLEVE hanteras som en dominoeffekt av en jetflamma och bedöms konservativt in-

träffa i 1 % av de fall som en jetflamma uppstår.

Givet en olycka är sannolikheten för utsläpp 1,4 % för olyckor på väg [1].

3.3 Händelseförlopp vid utsläpp av giftiga gaser – ADR-klass 2.3

Farligt godsklass ADR 2.3, giftiga gaser, kan ha en starkt toxisk effekt om människor

exponerad för någon av dessa ämnen. Konsekvenserna som uppstår vid ett utsläpp av

giftig gas beror bland annat på läckagets storlek, gasens toxicitet, vind- och väderförhål-

landen och områdets topografiska förutsättningar.

De vanligaste giftiga gaser med hög toxicitet som transporteras på svenska trafikleder är

klor
2
, ammoniak och svaveldioxid, där klor är den giftigaste av dem. På väg transporteras

vanligen inte större mängder än 40 ton gas. De ovan beskrivna gaserna transporteras

vanligen i tjockväggiga tryckkärl vilka klarar relativt stora påfrestningar vid en trafikolycka

utan att punktering och utsläpp av gasen sker. Om ett sådant utsläpp ändå sker är ska-

deområdet starkt beroende av utsläppets storlek, vind- och väderförhållanden samt geo-

grafiska- topografiska förhållanden inom planområdet. Utsläppets storlek representeras i

denna riskutredning av ett litet (10 mm hål), medelstort (30 mm hål)och stort (110 mm

hål) utsläpp [9]. Givet en farligt gods olycka (trafikolycka och punktering av tryckkärl) med

giftig gas bedöms sannolikheten för litet, medelstort och stort utsläpp vara: 0,6; 0,25; 0,15

[8]. Vindriktningen styr om personer inom det aktuella planområdet exponeras för den

utsläppta gasen.

Givet en olycka är sannolikheten för utsläpp 1,4 % för olyckor på väg [1].

3.4 Händelseförlopp vid utsläpp av brandfarliga vätskor – ADR-klass 3

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle människor i närheten av utsläppet kunna ska-

das allvarligt om utsläppet antänder. Några exempel på brandfarliga vätskor är bensin,

E85 (etanol) och diesel. De fysikaliska egenskaperna hos olika brandfarlig vätskor gör att

de har olika stor benägenhet att antända, exempelvis. antänder bensin och E85 mycket

snabbare än diesel. Eftersom transportfördelningen mellan olika brandfarliga vätskor är

okänd behandlas samtliga transporter med brandfarliga vätskor som transporter med en

lättantändlig vätska. Detta är en konservativ ansats.

Ett utsläpp av en brandfarlig vätska med efterföljande antändning, resulterar sannolikt i

en pölbrand. Konsekvenserna för människor av denna händelse härleds främst till den

värmestrålning som pölbranden ger upphov till. Dödliga skador bedöms osannolikt på ett

2 Klor transporters inte på vägtrafikleder utan endast på järnväg
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avstånd om mer än 50 m från en pölbrand, men kan ske längre från branden vid olyckliga

omständigheter. Ett utsläpp av brandfarlig vätska skulle även kunna ge upphov till en

gasmolnsbrand. Om ett stort utsläppet sker en varm dag och vätska är flyktig skulle ett

ångmoln kunna bildas och driva iväg. Ångmolnet skulle kunna antända och skada männi-

skor och byggnader bortom utsläppsplatsen. Denna händelse bedöms dock som

osannolik och antas ske i 1 % av fallen givet ett stort utsläpp [9]. Nedan presenteras san-

nolikheten för olika utsläpp vid en farlig godsolycka med brandfarlig vätska.

Tabell 5. Sannolikhet för utsläpp av brandfarlig vätska givet trafikolycka

Utsläppbeskrivning Area [m
2
] Sannolikhet

Farligt gods olycka på väg [8]
Medelstort utsläpp 200 0,75
Stort utsläpp 400 0,25

Sannolikhet för antändning av vätskepöl vid vägtrafikolycka antas vara 3 % [9]. För ett

gasmoln bedöms antändningssannolikheten vara 50 %.

3.5 Händelseförlopp vid utsläpp av oxiderande ämnen – ADR-klass 5

Ett utsläpp av ämnen i ADR-klass 5 leder i de flesta fall inte till några personskador.

Skulle dock oxiderande ämnen komma i kontakt med organiska material som oljor och

drivmedel skulle blandningen kunna självantända med ett explosionsartat brandförlopp

som följd. Det explosionsartade händelseförloppet skulle kunna skada människor dels

genom den tyckuppbyggnad som uppstår och dels genom den värmestrålning som upp-

står. Det är dock inte alla ämnen i ADR-klass 5 som kan reagera med organiska material,

i denna utredning bedöms en tredjedel av alla transporter frakta sådana ämnen som kan

reagera och leda till brand eller explosion.

Om ett utsläpp av oxiderande ämnen sker bedöms det komma i kontakt med organiska

material i 25 % av fallen. Sannolikheten för att blandningen därefter ska antända bedöms

vara 50 %. Ofta blanda en stabilisator in i det oxiderande ämnen vilken minska reaktions-

benägenheten, därför bedöms det mer sannolikt att det uppstår en brand (90 %) än en

explosion (10 %).



9 (10)

BILAGA 2

2013-01-30

BILAGA TILL KVANTIFIERAD RISKUTREDNING HÄLJERED 3:1, ALE

KOMMUN

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x

2
0
1
2
-0

3
-2

9

JNIM p:\3602\3602003\000\20-orig\2-utställning\utredningar\kvantifierad riskanalys\bilaga 2 - sannolikhets och frekvensbedömning130130.docx

4 Konservativa antaganden

Nedan presenteras konservativa bedömningar och antaganden som gjorts i utredningen

avseende sannolikhetsbedömningar och -beräkningar.

- För trafikflödet på väg har antalet olyckor med tunga transporter på E45 beräk-

nats för 2030 med det högsta intervallet (+15 %) från tidigare mätningar på

vägen. Detta ger ett ÅDT total trafik på 32 800 istället för 28 500. Därutöver har

en uppräkning från 2011 gjort med 2 % trafikökning. Detta är i enlighet med Tra-

fikverkets rekommendation men det är ca 1 % högre än den trafikökningen som

varit för godstransporter i Sverige 1972 till 2011 [4].

- Sikten på den aktuella sträckan av E45 är god och inga trafikmot finns på sträck-

an. Detta minskar risken för allvarliga olyckor men har inte tillgodoräknats i be-

räkningar i denna utredning.

- Sedan 2000-talets början har transporter av farligt gods på väg minskat stadigt.

Transportarbetet har minskat med drygt 30 procent mellan 2000 och 2010. Farligt

gods trafiken på väg anses i denna utredning utgöra 4 procent av ÅDT tung trafik

år 2030. Med hänsyn till den tydliga minskningen är det troligt att andelen farligt

godstransporter på väg är lägre år 2030.

- Vid större transporter av explosiv vara (>1000 kg) måste varorna förvaras i

brandklassade skåp för att minska sannolikheten för att utvändig brand ska

kunna påverka lasten. Vidare kommer flertalet explosivämnen att brinna upp

istället för att detonera vid en brand. Flera ytterligare restriktioner avseende last-

ning och transport finns. Sannolikheten för att en brand ska antända explosiva

varor bedöms trots detta mycket konservativt till 50 %.

- På grund av deformationszoner i fordon som transporterar explosiva varor mm.

kan troligen inte mekanisk påverkan orsaka en antändning. Dock har det kon-

servativt antagits att detta kan inträffa.

- En BLEVE
3

hanteras som en dominoeffekt av en jetflamma och bedöms konser-

vativt inträffa i 1 % av de fall där en jetflamma uppstår.

3 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion innebär upphettning av ett trycksatt slutet kärl och antändning av
vätska (exempelvis gasol i vätskefas) som strömmar ut. BLEVE är en ytterst ovanlig men mycket allvarlig typ av
olycka då explosionen som uppstår kan ge konsekvenser på mycket stora avstånd.
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1 Inledning

För att kunna bestämma individ- och samhällsrisk har konsekvensavstånden vid en

olycka på väg beräknats. Därutöver har uppskattningar gjort av vilka konsekvenserna blir

inom dessa områden.

2 Skadekriterier

Nedan redovisas de skadekriterier som använts för att bestämma vilka konsekvensav-

stånd, här satt till gränsen för dödlig skada, som uppstår vid en olycka. För den aktuella

utredningen är skadeområdena indelade i två zoner. Dessa är av betydelse för konse-

kvenserna vid olyckor, se Tabell 1 och avsnitt 2.4. Inga personer antas befinna sig i zon

1.

Tabell 1. Olika avståndszoner till E45 och det område de utgör.

2.1 Explosion

Vid en explosion kan människor skadas via direkta tryckskador eller via indirekta skador,

som t.ex. splitter, nedfallande föremål eller att de kastas omkull av tryckvågen. Gränsen

för direkta dödliga tryckskador vid en explosion brukar vanligen sättas till 180 kPa [1]. För

att ta hänsyn till att även indirekta skador kan vara dödliga sätts i denna utredning grän-

sen för dödliga skador vid 70 kPa.

2.2 Värmestrålning

Vid en brand är det vanligen värmestrålningen som orsakar dödliga skador på långa av-

stånd. Avståndet för dödlig värmestrålning har satts till 15kW/m
2
. I de fall ett gasmoln

antänder bedöms de personer som vistas inom gasmolnet omkomma men inte personer

utanför. Personer som befinner sig i konsekvensområdet utomhus och på ett längre av-

stånd från olycksplatsen kommer delvis vara skyddade av byggnader, bilar och andra

föremål 50 % antas omkomma, både för brandfarlig gas och vätska. Även inomhus antas

50 % av de exponerade personerna omkomma. Som jämförelse kan anges att vid 15

kW/m
2

bedöms 1 % av utsatta personer omkomma efter 20 sekunder, 50 % efter 1 minut

och 99 % efter 2 minuter [1].

2.3 Förgiftning vid exponering för giftig gas

Vid ett utsläpp av giftiga gaser kan personer omkomma om de utsätts för höga koncent-

rationer av gas. Vid konsekvensberäkningarna har svaveldioxid varit dimensionerande

gas. Gränsen för dödliga skador har satts vid den koncentration som motsvarar LC50. Vid

denna koncentration kan man förvänta sig att 50 % dör om de exponeras för gasen i mer

än 30 min. I denna utredning har avståndet till denna koncentration satts som det avstånd

Avstånd Väg (m)

Zon 1 0-45
Zon 2 45-150
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där personer kan omkomma. Samtliga de personer som befinner sig utomhus som är i

zon 2 antas omkomma. Trots att en stor del av dessa personer kan antas hinna sätta sig i

säkerhet. Inomhus antas 10 % av den exponerade befolkningen omkomma.

- LC50 för svaveldioxid är 750 ppm [2]

Svaveldioxid är en mycket giftig gas och att anta att samtliga gaser som transporteras på

vägnätet är svaveldioxidtransporter är ett konservativt antagande som mycket troligt leder

till fler döda än om antalet döda beräknats utifrån giftighet för ”genomsnittsgasen”. Därut-

över får det anses konservativt att personer utsätts för gas i mer än 30 minuter.

2.4 Sammanställning andel omkomna

Om personer omkommer vid en olycka eller ej påverkas av om personerna befinner sig

inomhus eller utomhus när olyckan inträffar. För de olika typerna av farligt gods olyckor

har det antagits hur stor andel av personer som vistas inom konsekvensområdet som

omkommer utomhus respektive inomhus. I Tabell 2 redovisas de antagna andelarna.

Tabell 2. Andelen personer som vistas utomhus respektive inomhus som omkommer vid olika farligt
gods olyckor.

2.5 Personantal ute respektive inne

Om personer vistas ute eller inne när en olycka är av betydelse för hur allvarligt de drab-
bas. I Tabell 3 redovisas de antaganden som gjorts i detta avseende.

Tabell 3. Andelen personer som vistas ute respektive inne dag och natt.

Typ av olycka

Utomhus Inomhus

ADR-klass 1 (explosiva varor) 1 1

ADR-klass 2.1 (brandfarliga gaser)

Zon 2 0,5 0,5

ADR-klass 2.3 (giftiga gaser)

Zon 2 1 0,1

ADR-klass 3 (brandfarlig vätska)

Zon 2 0,5 0,5

ADR-klass 5, explosion (oxiderande ämnen) 1 1

ADR-klass 5, brand (oxiderande ämnen) 1 0,5

Dag Natt

Utomhus Inomhus Utomhus Inomhus

10 % 90 % 1 % 99 %
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3 Konsekvenser vid utsläpp av explosiva varor – ADR-klass 1

För att beräkna konsekvensavstånd vid explosioner har beräkningsmetodik från FOA -

Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor - Metoder för bedömning av

risker [1] använts.

Genom att räkna om massan explosivämne (TNT) till en ekvivalent mängd brännbar gas

kan man bestämma tryckuppbyggnaden vid olika avstånd från explosionens centrum. I

beräkningarna görs antagandet att gasmolnet exploderar med detonationsklass 10

(högsta). Nedan redovisas beräkningsgången och resultat.

Massomvandlingsekvation
1
:

݉  ௧ =
݉ ்ே் ൈ οܪ�ሺ் ே்ሻ

οܪ�ሺ ௧ሻൈ ܺ

݉  ௧ = ܧ ݅݇ݒ ܽݒ ݈݁ݐ ݊ ݉ ݉ݏܽݏ ܽ݁ݐ ݉ݏ݊ ݈݀݁ ܽݐ ݃݅ݎ ݉ܽݏ ݈ ݁ݏ݊ ݈ݔ ݅ݏ ݊ ݁݊

݉ ்ே் = ܯ ܽݏܽݏ ݊ ݁ݔ (ܶܰܶ)ä݉݊݁ݒ݅ݏ݈

(்ே்)ܪ∆ = ܾݎöܨ ä݊݊݅݊ݎ ݉ݎäݒݏ݃ ݁[1,2 × 10ܬ/݇݃ ]

(ܪ∆ ௧) = ܾݎöܨ ä݊݊݅݊ݎ ݉ݎäݒݏ݃ ݁[5,6 × 10ܬ/݇݃ ]

ܺ = ݂݂ܧ ݁݇ ݅ݒ݅ݐ ݁ݐ ݂ݏݐ ܽ݇ [0,2]ݎݐ

För att kunna bestämma trycket vid olika avstånd från explosionens centrum måste ett

dimensionslöst avstånd och tryck bestämmas. Det dimensionslösa avståndet bestäms

genom nedanstående formel [1].

ܴ =
ܴ

ሺܧȀܲ )ଵȀଷ

ܴ = ݉݅ܦ ݁݊ ݅ݏ ݊ ݐݏö݈ݏ å݊݀ݐݏܽݒ [−]

ܴ = ܸ ݇݁ݎ ݐ݈݃݅ å݊݀ݐݏܽݒ å݂݊ݎ ݈݁ݔ ݊݅ݏ ݁݊ ݁ܿݏ ݉ݑݎݐ݊ [݉ ]

ܧ = ݊ܧ ݃݁ݎ ݅݉ ä݊݃݀݅݃ ݉ܽݏ ݈ ݊ [ܬ]݁ݐ

ܲ = ݉ݐܣ ݂ݏ äܿݕݎݐݏݎ ݇ [ܲ ]ܽ

När det dimensionslösa avståndet är bestämt kan det dimensionslösa trycket bestämmas

med hjälp av Figur 1.

1 TNT-Equivalency Method
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Figur 1. Bestämning av dimensionslöst tryck. I dessa beräkningar har detonationsklass 10 använts.
[1]

När det dimensionslösa trycket är bestämt kan explosionstrycket bestämmas med hjälp

av nedanstående formel [1].

ܲ =
௦ܲ

ܲ

ܲ = ݉݅ܦ ݁݊ ݅ݏ ݊ ܿݕݎݐݐݏö݈ݏ ݇ [−]

௦ܲ = ݈ݔܧ ݊݅ݏ ܿݕݎݐݏ ݇ [ܲ ]ܽ

ܲ = ݉ݐܣ ݂ݏ äܿݕݎݐݏݎ ݇ [ܲ ]ܽ

Resultatet av ovanstående beräkningar redovisas i Figur 2 nedan.
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Figur 2. Explosionstryck vid detonation av olika mängder explosivämne som funktion av avståndet
från explosionens centrum

Konsekvensavståndet för explosion bestäms mot bakgrund av gränsvärdet 70 kPa. Ne-
dan i Tabell 4 redovisas avståndet till detta gränsvärde för explosion med olika mängder
explosivämnen.

Tabell 4. Avstånd till 70 kPa övertryck vid explosion.

Mängd explosivämne (ton) Avstånd till 70 kPa (m)
1 ton (liten explosion) 40
3 ton 60
16 ton (stor explosion väg) 100

Vid beräkning av individ- och samhällsriskberäkningarna har en liten och en stor explos-
ion på väg representerats av explosion med 1 ton respektive 16 ton. Skadeområdet för
en explosion förväntas vara cirkulärt.
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4 Konsekvenser vid utsläpp av brandfarliga gaser – ADR-klass 2.1

Konsekvenserna för utsläpp av brandfarlig gas har beräknat i mjukvaran ALOHA [3]. Be-

räkningarna är gjorda för kondenserad gas, vilket är konservativt eftersom de förväntade

konsekvenserna är högre för dessa gaser jämfört med komprimerade gaser. Nedan re-

dovisas indata för beräkningarna och resultat, i Tabell 5.

Tabell 5. Indata för konsekvensberäkningar.

Indata Värde 1 Värde 2 Värde 3

Vind (m/s) 2 6 -

Stabilitetsklass A E D

Temperatur (°C) 15 - -

Ytrådhet Stad/Skog - -

Luftfuktighet 50% - -

Väder Molnigt - -

Ämne Propan - -

Tank D:2 m L:18 - -

Massa propan (ton) 25 - -

Fyllnadsgrad 80 % - -

Hålet Mitten av vätskenivå - -

Håldiameter (m) 0,11 0,03 0,01

Övertryck i tank 7 bar - -

I Tabell 6 redovisas resultaten av beräkningarna i ALOHA. Resultaten ska tolkas på föl-

jande sätt:

 BLEVE: Längden avser det avstånd från centrum där människor förväntas få

andra gradens brännskador under den tid som eldklotet varar [1]. Tiden är utskri-

ven inom parentes. Vid andra gradens brännskador förväntas 15 % av en expo-

nerad befolkning omkomma till följd av skadorna. Avståndet bedöms därför kon-

servativt. Konsekvensområdet är cirkulärt.

 Jetflamma: Längden avser jetflammans längd och till detta adderat en uppskatt-

ning av avståndet till 15 kW/m
2
. Bredden avser avstånden från jetflammans cent-

rum till 15 kW/m
2
. Konsekvensområdet beräknas som en rektangel där bredden

utgörs av det dubbla avståndet för avståndet till 15 kW/m
2

eftersom strålningen

sker i två riktningar. Inom detta område förväntas oskyddade personer omkomma

närmast vägen. På längre avstånd omkommer en mindre andel, se avsnitt 2.2.

Utbredningen av jetflamma antas vara 90º från vägområdet och längs med mark-

planet. Detta innebär att området som drabbas alltid är det största möjliga, vilket

är ett mycket konservativt antagande.

 Gasmolnsbrand: Gasplymen bedöms ha formen av en liksidig triangel. Längden

avser triangelns höjd (utbredning in på planområdet) och bredden avser halva

plymens bas (halva spridningsavstånd i sidled på längsta konsekvensavstånd).
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Tabell 6. Resultat av konsekvensberäkningar i ALOHA. Beräkningar baserade på [4].

Scenario
Väg

Längd (m) Bredd (m)

BLEVE 150 (11s) -

Jetflamma (liten) 8 10

Jetflamma (medelstor) 20 20

Jetflamma (stor) 75 70

Gasmolnsbrand (liten) 10-35 5-10

Gasmolnsbrand (medelstor) 35-95 10-90

Gasmolnsbrand (stor) 145-380 65-415

5 Konsekvenser vid utsläpp av giftiga gaser – ADR-klass 2.3

Konsekvenserna för utsläpp av giftig gas har beräknat i mjukvaran ALOHA [3]. Vid beräk-

ningarna har svaveldioxid varit dimensionerande för utsläpp vid olycka. Detta eftersom

klorgastransporter är mycket ovanliga på väg. I Tabell 7 redovisas indata för beräkning-

arna och resultat.

Tabell 7. Indata för konsekvensberäkningar.

Indata Värde 1 Värde 2 Värde 3

Vind (m/s) 2 6 -

Stabilitetsklass A E D

Temperatur (°C) 15 - -

Ytrådhet Stad/Skog - -

Luftfuktighet 50% - -

Väder Molnigt - -

Ämne Svaveldioxid - -

Tank D:2 m L:18 - -

Massa propan (ton) 25 - -

Fyllnadsgrad 80% - -

Hålet Mitten av vätskenivå - -

Håldiameter (m) 0,11 0,03 0,01

Ångtryck (kPa) Svaveldioxid: 330 - -

Gränsvärde (LC50) Svaveldioxid: 750 ppm -

I Tabell 8 redovisas resultaten av konsekvensberäkningarna. Plymen har konservativt

betraktat som en rektangel. Längden i beskriver rektangelns längd (avstånd in på plan-

området) och bredden beskriver halva rektangelns bredd (spridning i sidled).
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Tabell 8. Resultat av konsekvensberäkningar i ALOHA. Beräkningar baserade på [4]

Utsläppsscenario
Väg

Längd (m) Bredd (m)

Svaveldioxid (litet) 60-130 10-50

Svaveldioxid (medelstort) 180-450 40-200

Svaveldioxid (stort) 730-1200 180-800

Klor (litet) - -

Klor (medelstort) - -

Klor (stort) - -

6 Konsekvenser vid utsläpp av brandfarlig vätska – ADR-klass 3

Konsekvensberäkningarna är utförda med mjukvaran ALOHA [3]. Nedan redovisas sce-

narier, indata och resultat.

Följande förutsättningar gäller för beräkningarna:

 Bränsle: Hexan (konservativt antagande
2
)

 Pölarea: 200 m
2

och 400 m
2

 Temperatur: 15 °C

 Vind: 2-6 m/s

 Stabilitetsklass: B-E

 Tankvolym: 55 m
3

Att anta att samtliga brandfarliga vätskor utgörs av Hexan eller bensin är ett konservativt
antagande en stor del av den transporterade mängden utgörs av betydligt mindre brand-
farliga vätskor som diesel och andra oljor m.m.

Nedan i Tabell 9 redovisas resultaten av beräkningarna. Konsekvensavståndet beskriver
avståndet till 15 kW/m

2
för pölbrand från centrum på pölen och för gasmolnsbrand beskri-

ver gasmolnets utbredning i längd. Gasmolnets bredd är dubbelt detta avstånd.

Tabell 9. Resultat av konsekvensberäkningar för skadehändelser vid utsläpp av brandfarlig vätska.
Gasmolnsbränderna har beräknats för olika väderförhållanden

Scenario Konsekvensavstånd (m)

Stor pölbrand (400 m
2
) 45

Medelstor pölbrand (200 m
2
) 30

Gasmolnsbrand 15

Gasmolnsbrand 20

Gasmolnsbrand 30

2 Högre förbränningshastighet och energivärde än bensin
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Gasmolnsbrand 30

7 Konsekvenser vid utsläpp av oxiderande ämnen – ADR-klass 5

Ett eventuellt läckage av oxiderande ämnen eller organiska peroxider kan leda till brand

eller explosion om det vid olyckan blandas med oljor eller drivmedel. En eventuell brand

kommer sannolikt att vara mycket intensiv men kortvarig. Konsekvenserna förväntas vara

kraftigare än vid en brand i varor i ADR-klass 4 men inte lika kraftiga som ett stort utsläpp

av brandfarlig vätska. Dödlig strålningspåverkan förväntas uppstå ca 30 m från olycks-

platsen.

Vid vägtrafikolycka förväntas explosionens storlek vara begränsad av mängden drivmedel

i transportfordonet, vilket vanligen inte är mer än 400 kg. En explosiv oxidator-

bränsleblandning innehåller ca 13 % bränsle. Detta betyder att man kan få maximalt ca 3

ton explosiv blandning.

Nedan i Tabell 10 redovisas konsekvenserna som använts vid individ- och samhällsrisk-

beräkningarna.

Tabell 10. Konsekvensbedömning vid brand och explosion vid utsläpp av oxiderande ämnen eller
organiska peroxider.

Scenario Konsekvensavstånd
3,4

Explosion vägtrafikolycka (70 kPa övertyck) 40

Brand 30

3 Se Figur 2 i kapitlet om explosionstryck
4 Se konsekvenser för medelstort utsläpp av brandfarlig vätska
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8 Farligt godsklasser som inte bedöms avseende konsekvenser

De övriga ADR-klasser, som inte visas ovan, bedöms inte utgöra någon risk för området.
Det finns främst två skäl som förklaring. Konsekvensområdet av en olycka är litet eller
obefintligt för att en olycka skall kunna ha någon betydande effekt och/eller så är trans-
porterna av det specifika ämnet litet förbi området.

Anledningarna till att ADR klass 4, Brandfarliga fasta ämnen, inte beräknas är att en
brand med brandfarliga fasta ämnen inte bedöms spridas särskilt långt utanför olycksom-
rådet och mängderna som transporteras på det svenska vägnätet är små.

ADR-klass 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten. Klassen
kan vid en olycka få allvarliga konsekvenser om brandfarlig gas bildas. Konsekvenser av
olyckor med klassen bedöms inte för det aktuella område främst p.g.a. att:

- Det transporteras små mängder på det svenska vägnätet.

- Olyckstypen förutsätter att ytterligare en händelse (uppblandning med vatten) ska

inträffa förutom läckage och antändning. Frekvensen för en sådan olycka be-

döms därmed som så liten att olyckstypen får marginell påverkan på den totala

samhällsrisken.

ADR-klass 6 - Giftiga och smittförande ämnen omfattar ämnen för vilka det av erfarenhet
är känt eller efter djurförsök kan befaras att de vid påverkan vid ett enstaka tillfälle eller
under kort tid av relativt små mängder, genom inandning, hudabsorption eller förtäring,
kan vara hälsoskadliga eller leda till döden hos människor. Smittförande ämnen avser i
ADR/ADR-S ämnen som är kända för att eller sannolikt kan innehålla patogener. Patoge-
ner är mikroorganismer (inklusive bakterier, virus, rickettsier, parasiter och svampar) eller
andra smittförande substanser, exempelvis prioner, som kan orsaka sjukdomar hos män-
niskor eller djur. Det bedöms som osannolikt att en olycka med giftiga ämnen skall ske
eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenser av olycka med giftiga ämnen
bedöms inte i denna utredning.

ADR-klass 7 - Radioaktiva ämnen omfattar ämnen som kan ge upphov till strålskador,
både på kort- och långsikt. Det bedöms som osannolikt att en olycka med radioaktiva
ämnen skall ske eftersom transportvolymerna är mycket små. Konsekvenserna bedöms
därför inte i denna utredning.

ADR-klass 8 – Frätande ämnen. Ett utsläpp av frätande ämnen (exempelvis svavelsyra
eller salpetersyra) kan resultera i häftiga reaktioner vid kontakt med metall, vatten eller
brandfarliga ämnen och i vissa fall även brand med strålningspåverkan och brandsprid-
ning som följd. Konsekvenserna av ett utsläpp är begränsade till utsläppsplatsens närom-
råde. Därför bedöms inte konsekvenserna av en olycka med denna klass.

ADR-klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål omfattar ämnen och föremål som utgör
en fara under transport, vilka inte omfattas av definitionen för andra klasser. Exempel på
ämnen och föremål är miljöfarliga ämnen, litiumbatterier, vattenförorenade vätskor mm.
Olyckor med denna klass bedöms inte kunna ge några betydande konsekvenser och
bedöms därför inte i denna utredning.
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8.1 Konservativa antaganden

Nedan presenteras konservativa bedömningar och antaganden som gjorts i utredningen

avseende konsekvensbedömningar och beräkningar.

- Konsekvensavstånd har mätts från vägkant till det studerade området istället för

från mitten av vägen. Detta innebär att flera olyckor som inträffar kommer att få

lägre konsekvenser än de som redovisats i beräkningarna.

- Gällande transporterade mängder av explosiva ämnen är det troligtvis konserva-
tivt att en liten explosion skulle inbegripa så mycket som ett ton explosivämne.

- Beräkningarna för brandfarlig gas (ADR 2.1) är gjorda för kondenserad gas, vilket

är konservativt eftersom de förväntade konsekvenserna är högre för dessa gaser

jämfört med komprimerade gaser.

- Utbredningen av en jetflamma antas alltid vara vinkelrät (90º) från vägområdet

och längs med markplanet. Detta innebär att området som drabbas alltid är det

största möjliga.

- För brandfarliga gaser (ADR 2.1) och giftiga gaser (ADR 2.3) har stora massflö-

den antagits vid utsläpp Fel! Hittar inte referenskälla.[4]. Detta resulterar i stora

konsekvensavstånd.

- Utsläpp av giftig gas (ADR 2.3) har antagits ske med svaveldioxid. Detta är en

mycket giftig gas. Att samtliga transporter med giftig gas utgörs av svaveldioxid

är ett konservativt antagande.

- Det får anses konservativt att personer utsätts för giftig gas i mer än 30 minuter.
De flesta personer sätter sig sannolikt i säkerhet på betydligt kortare tid. Detta
har det till en del tagit hänsyn till i beräkningarna men konsekvenserna av giftig
gas är fortfarande konservativt antagna.

- Eftersom antalet omkomna vid ett olycksscenario beräknas utifrån arean som

drabbas kan resultera i att det blir tiondels omkomna vid en olycka. En summe-

ring av antalet omkomna i respektive zon inne och ute sker för varje olycksscena-

rio (dvs. 1,4 omkomna i zon 1, 2,1 omkomna i zon 2 och 6,3 omkomna i zon 3

ger totalt 9,8 omkomna). För att inte undervärdera samhällsrisken har 0,75 om-

kommen betraktats som 1 omkommen. Detta påverkar speciellt sannolikheten för

att en person ska omkomma till följd av olycka med brandfarlig vätska vilket är en

olycka som har en väldigt hög sannolikhet. Detta är ett antagande som innebär

att risken för 1 omkommen värderas konservativt.
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9 Effekter av riskreducerande åtgärder

I följande avsnitt redovisas de beräkningsmässiga effekterna av de riskreducerande åt-

gärder som beskrivs mer i detalj i rapporten. Ingen detaljprojektering av åtgärder har skett

i denna utredning.

9.1 Fasader och fönster

Obrännbara fasader reducerar risken för brandpåverkan och brandgasspridning till bygg-

naden. Om fönster finns på fasader mot E45 inom 65 meter skall dessa och dess profil-

system anläggas i minst brandteknisk klass EW15 och övriga delar av fasaden i brand-

teknisk klass EI15. Denna åtgärd medföra att endast 1 % av människor i byggnader om-

kommer vid farligt gods olyckor med brandfarlig gas samt brandfarliga vätskor och andra

bränder utanför byggnader.

9.2 Placering av friskluftsintag

Friskluftsintag skall placeras på den fasad som vetter bort från E45 (sydöstlig fasad).

Syftet med åtgärden är att minska den mängd giftig gas och brandgas som kommer in i

byggnaden vid en farligt gods olycka på E45. Denna åtgärd har inte antagits minska död-

ligheten i byggnader vid en olycka i riskberäkningen.

9.3 Entréer, utrymningsvägar och vistelse i området

Med fördel anordnas entréer på fasad bort från motorvägen. Utrymningsvägar ska anord-

nas så att evakuering av byggnader i möjligaste mån kan ske i skydd av byggnader bort

från motorvägen.

Utomhusvistelse på sidan mot motorvägen bör begränsas. Eventuella uteplatser bör an-

ordnas så att de ligger i skydd av byggnader från motorvägen.

Dessa åtgärder har inte minskat dödligheten i beräkningarna.

9.4 Kant och dike längs med Göteborgsvägen

Den trottoarkant som finns mellan Göteborgsvägen och GC-vägen utgör ett skydd för

detaljplaneområdet genom att det förhindrar brandfarlig vätska att rinna direkt mot detalj-

planeområdet. Mellan Göteborsvägen och industrigatan (i detaljplaneområdet) planeras

för en bäck denna kommer också att begränsa spridning av vätska mot detaljplaneområ-

det om inte kantstenen förhindrar spridning. Dessa befintliga barriärer har tillgodoräknats i

beräkningarna genom att de antas förhindra att brandfarliga vätskor rinner in i området.

9.5 Sammanställning riskreducerande åtgärder

I följande tabeller visas andelen personer som antas omkomma vid olika olyckor om de

befinner sig i det aktuella konsekvensområdet. I Tabell 11 visas andelen personer som

förväntas omkomma utan riskreducerande åtgärder. I Tabell 12 visas andelen personer

som antas omkomma i området om riskreducerande åtgärder vidtagits.
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Tabell 11. Andelen personer som vistas utomhus respektive inomhus som omkommer vid olika
farligt gods olyckor utan riskreducerandeåtgärder.

Tabell 12. Andelen personer som vistas utomhus respektive inomhus som omkommer vid olika
farligt gods olyckor efter att riskreducerandeåtgärder vidtagits.

Typ av olycka

Utomhus Inomhus

ADR-klass 1 (explosiva varor) 1 1

ADR-klass 2.1 (brandfarliga gaser)

Zon 2 0,5 0,5

ADR-klass 2.3 (giftiga gaser)

Zon 2 1 0,1

ADR-klass 3 (brandfarlig vätska)

Zon 2 0,5 0,5

ADR-klass 5, explosion (oxiderande ämnen) 1 1

ADR-klass 5, brand (oxiderande ämnen) 1 0,5

Typ av olycka

Utomhus Inomhus

ADR-klass 1 (explosiva varor) 1 1

ADR-klass 2.1 (brandfarliga gaser)

Zon 2 0,5 0,01

ADR-klass 2.3 (giftiga gaser)

Zon 2 1 0,05

ADR-klass 3 (brandfarlig vätska)

Zon 2 0,5 0,01

ADR-klass 5, explosion (oxiderande ämnen) 1 1

ADR-klass 5, brand (oxiderande ämnen) 1 0,5
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