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Sammanfattning 

Structor Riskbyrån har fått i uppdrag av Väderholmen Fastighets AB och Upplands-Bro kommun 

att beskriva och bedöma storleken på aktuella olycksrisker i samband med etablering av ny 

verksamhet inom detaljplaneområde Klövberga i Upplands-Bro kommun. Planområdet planeras 

för ett varierat utbud av verksamheter, logistik och handel. 

Syftet med denna riskbedömning är att fördjupa kunskapen om riskbilden för detaljplanområdet 

Klövberga, främst kopplat till risker förknippade med transporter av farligt gods samt andra 

riskfyllda verksamheter i planområdets närhet. Riskbedömningen utgör underlag för 

detaljplanearbetet samt tillhörande MKB. Målet är att i riskbedömningen utreda risknivåer och 

utifrån dessa ge åtgärdsförslag som Upplands-Bro kommun kan tillämpa för att hantera risk-

frågorna inom detaljplan Klövberga. 

I norr avgränsas området av E18 och i öster av väg 840. I riskidentifieringen identifierades E18 

och väg 840 som de riskkällor som kan påverka planområdet. En kvantitativ riskbedömning med 

avseende på transporter med farligt gods har därför genomförts. 

Resultaten visar på att för E18 kan bebyggelse tillåtas bortom de 50 meter som utgör väg-

reservat. För väg 840 finns osäkerheter i resultatet då framtida transporter på väg 840 till plan-

området inte är utredda. Bebyggelse kan tillåtas, med dagens transportflöden, från 25 meter från 

vägkant men för att ta höjd för eventuellt ökade transporter, till bl.a. det framtida området, bör 

35 meter bebyggelsefritt avstånd upprätthållas till väg 840. Utöver redovisade skyddsavstånd 

rekommenderas att följande åtgärder vidtas: 

• Disposition av planområdet så att känslig verksamhet skyddas bakom mindre känslig 

verksamhet t.ex. hotell bakom logistikverksamhet. 

• Ventilationen utformas så att spridning av gaser, från olyckor på E18 respektive väg 

840, inuti lokalerna försvåras. 

Baserat på osäkerheter kopplat till de verksamheter som kommer att etableras i planområdet samt 

uppdragets avgränsning kan det finnas behov av fortsatt riskhantering i efterföljande bygg-

lovsskede. Detta omfattar t.ex. olycksrisker inom planområdet, räddningstjänstens insats-

möjligheter samt olycksrisker kopplat till byggskedet. 
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1 Inledning 

Structor Riskbyrån har via Structor Samhällsprojekt fått i uppdrag av Väderholmen Fastighets 

AB och Upplands-Bro kommun att beskriva och bedöma storleken på aktuella olycksrisker i sam-

band med etablering av ny verksamhet inom detaljplaneområde Klövberga i Upplands-Bro 

kommun. 

Nedan beskrivs bakgrund till uppdraget samt dess syfte, mål och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  

I december 2014 upprättades och godkändes ett detaljplaneprogram1 med syfte att utveckla ett 

varierat verksamhetsområde med bl.a. logistik och handel i ett strategiskt läge nära E18 och 

trafikplats Bro. Det aktuella detaljplaneförslaget för Klövberga omfattar etapp 1 och del av etapp 

2 i planprogrammet, som sammanlagt består av tre etapper.  

Programmet bedömdes medföra betydande miljöpåverkan, varför det tagits fram en övergripande 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB)2 i programarbetet. I MKB:n har olycksrisker beaktats inom 

och i anslutning till planområdet. Hänsyn har tagits till ett antal olika skyddsavstånd, vilka till 

viss del inarbetats i planen. Därutöver finns beskrivet ett behov av fortsatt riskhantering, bl.a. 

avseende planerade tomter i anslutning till trafikplats Bro och längs väg 840. Det konstateras även 

att brand- och utrymningssäkerhet bör beaktas i byggskedet liksom brandvattenförsörjningen i 

enlighet med gällande föreskrifter. I tidigare skede planerades även för en drivmedelsstation med 

intilliggande snabbmatsrestaurang. Dessa verksamheter är i nuläget inte aktuella och omfattas 

således inte av detaljplaneförslaget.  

Denna riskbedömning omfattar att fördjupa tidigare upprättad riskbedömning.  

1.2 Syfte och mål  

Syftet med riskbedömningen är att fördjupa riskbilden för detaljplanområdet Klövberga, främst 

kopplat till risker förknippade med transporter av farligt gods samt andra riskfyllda verksamheter 

i planområdets närhet.  

Riskbedömningen utgör underlag för detaljplanearbetet samt tillhörande MKB. Avsikten är att 

göra det möjligt för Upplands-Bro kommun att fatta aktiva beslut i detaljplanprocessen så att 

identifierade olycksrisker beaktas på ett tillfredsställande sätt och inarbetas i de samlade 

bedömningarna om planens lämplighet. 

Målsättningen är att beräkna individ- och samhällsrisknivåer vid det aktuella planområdet samt 

att jämföra resultatet från dessa beräkningar med tillämpbara riskvärderingskriterier. Utifrån detta 

ges underlag till åtgärdsförslag som Upplands-Bro kommun kan tillämpa för att hantera risk-

frågorna inom detaljplan Klövberga kopplade till transporter av farligt gods samt vissa ytterligare 

verksamheter inom och i närheten av detaljplaneområdet.  

1.3 Avgränsningar 

Riskbedömningen är avgränsad till att behandla tekniska olycksrisker d.v.s. risker förknippade 

med transporter av farligt gods samt kemikaliehantering vid befintliga verksamheter som omfattas 

av Sevesolagstiftningen3, är klassade som farliga verksamheter enligt Lag om skydd mot olyckor4 

2 kap 4§ samt innehar tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor5. Eventuell 

påverkan till följd av naturolyckor eller händelser förknippade med ett förändrat klimat behandlas 

inte heller i denna riskbedömning, men förutsätts ingå i kommunens arbete med planen. 
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Uteslutande beaktas olycksrisker med en direkt (plötslig) påverkan på människors liv och hälsa. 

Eventuella hälsoeffekter till följd av långvarig exponering behandlas inte. Hänsyn tas inte heller 

till attentat eller händelser som genomförs med uppsåt. 

Riskbedömningen omfattar endast ett driftskede och beaktar till följd av osäkerheter kring 

kommande etablering riskpåverkan från omgivningen. Tillkommande verksamheter inom 

planområdet som kan ge upphov till påverkan på omgivningen respektive inom planområdet 

behöver tillsammans med risker förknippade med byggskedet hanteras i samband med lov och 

tillståndsprövningar.  

1.4 Underlagsmaterial 

Följande underlagsmaterial har funnits tillgängligt vid genomförandet av denna riskbedömning: 

• Detaljplaneprogram för Kärrängen och Klöv, reviderat 2014-11-14 och godkänt av 

Kommunfullmäktige 2014-12-17 § 171, Upplands-Bro kommun1 

• Övergripande miljökonsekvensbeskrivning, Planprogram Kärrängen och Klöv, 

Upplands-Bro kommun. 2014-10-312 

• Planförslag med tillhörande plankarta. 2021-02-156 

Övriga underlagsmaterial som använts vid riskbedömningen refereras till löpande i texten. 

1.5 Läsanvisning 

Riskbedömningen har lagts upp enligt följande: 

Kap 1 omfattar bakgrund och introduktion till uppdraget. 

Kap 2 ger en beskrivning av detaljplanen och dess omgivning. Detta ger en bild av kommande 

markanvändning samt fungerar som underlag till riskinventeringen.  

Kap 3 beskriver uppdragets omfattning av riskhantering samt vilket metodval som gjorts. 

Kap 4-5 omfattar en uppskattning och värdering av erhållna risknivåer. Vid behov anges förslag 

på åtgärder samt behov av fortsatt riskhantering.   

1.6 Revideringar 

Revidering sedan föregående version är markerade med vertikalt streck i vänster marginal likt 

detta stycke. 
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2 Områdesbeskrivning 

I nedanstående kapitel beskrivs planområdet samt dess närmsta omgivning.  

Omgivningsbeskrivning 
Planområdet Klövberga, se Figur 1, är beläget väster om tätorten Bro och består i nuläget av 

jordbruksmark, hagmark, ängsmark och skog. I norr avgränsas området av E18 och i öster av väg 

840. Norr om E18 finns området Högbytorp med en avfallsanläggning, ett kraftvärmeverk samt 

en biogasanläggning.  

Angående E18, som är en primär transportled för farligt gods, har Länsstyrelsen i Stockholms län 

tagit beslut om ett bebyggelsefritt avstånd på 50 meter utmed E18 inom länet7. På väg 840, som 

är sekundär transportled för farligt gods, transporteras farligt gods till och från målpunkter i Bro. 

Upplands-Bro kommun har gjort en hemställan till länsstyrelsen om att väg 840 inte längre ska 

klassas som transportled för farligt gods. Då beslut ännu inte fattas kring detta betraktas väg 840 

fortsättningsvis som sekundär transportled för farligt gods.  

Söder om området finns hästsportanläggningen Bro Park. Väster om planområdet finns i 

huvudsak naturmark. Närmsta bostadsbebyggelse är ett fåtal fastigheter vid Önsta gård som är 

belägen över 200 meter sydväst om detaljplaneområdet. Det finns inga övriga bostäder i 

närområdet, avståndet till närmaste befintligt bostadsområde i Bro tätort överstiger 500 meter. 

Kommunen planerar bostäder sydöst om väg 840. 

 

Figur 1. Antaget planprogram för området med planerade etapper. Planläggning sker nu av det som i figuren 
benämns etapp 1 och 21.  

Högbytorp 

Planområdet 

Klövberga 

Projekt Bro Park 

E18 

Väg 840  
Önsta gård 
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Planerad markanvändning 
Området planeras för ett varierat utbud av verksamheter, logistik och handel, se Figur 2. Förslag 

finns att utveckla området intill väg 840 för småskaliga verksamheter. Delar innanför och i 

nordöst planeras för mer storskaliga verksamheter. I anslutning till Bro trafikplats planeras för ett 

hotell och dagkonferenscenter. 

Detaljplanerförslaget syftar till att möjliggöra industri och detaljhandel inom planområdet. Den 

del av planområdet som gränsar mot hästsportanläggningen har skyddsbestämmelsen 

verksamheter av ”icke störande karaktär”. De övriga delarna av planområdet tillåts därmed 

innehålla verksamheter av störande karaktär.  

 

Figur 2. Urklipp från illustrationsplan för Klövberga8.  
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3 Omfattning och djup av riskhantering 

I detta kapitel beskrivs uppdragets omfattning av riskhantering i förhållande till gällande kravbild 

och tidigare utredningar. Likaså beskrivs vilken metodik som används.  

3.1 Omfattning av riskhantering 

3.1.1 Kravbild 

Att beakta olycksrisker i de avvägningar som görs vid fysisk planering bottnar i krav i plan- och 

bygglagen9 (PBL) och miljöbalken10 (MB). Kraven innebär att bebyggelse och byggnadsverk ska 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. människors hälsa och 

säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Som en del i bedömningen av uppfyllnad av kraven används de riktlinjer avseende riskhantering 

som Länsstyrelsen i Stockholms län ger i Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar 

där det transporteras farligt gods11 samt rekommendationerna i Riskhänsyn vid ny bebyggelse12, 

se Figur 3. Dessa riktlinjer anger dels riskhanteringsavstånd, dels rekommenderade 

skyddsavstånd. Riktlinjerna anges vidare att risker kopplat till transporter med farligt gods ska 

beaktas om det är sannolikt att farligt gods kommer transporteras i närheten av det aktuella 

planområdet, oavsett om transportleden är rekommenderad eller inte. Vidare beaktas rekommen-

dationerna i Trafikverkets skrift Transportsystemet i samhällsplaneringen13 avseende olycks-

risker med potentiell påverkan på Trafikverkets anläggningar.  

 
Figur 3. Styrande dokument som förtydligar kravbilden för denna riskbedömning.  

Kan planen antas medföra betydande miljöpåverkan behöver även hänsyn tas till de perspektiv på 

riskhantering som miljöbalken medför. Aktuella risktyper som ska beaktas i MKB-arbete 

åskådliggörs i Figur 4 och omfattar: påverkan från omgivningen på planområdet, påverkan från 

planområdet på omgivningen samt påverkan inom planområdet.  
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Figur 4. Principiell bild av typer av olycksrisker som ska behandlas i MKB14  
utifrån den aktuella planen.  

3.1.2 Tidigare genomförd riskhantering i planprogrammet 

Den riskhantering som utförts i tidigare programarbete har beaktat riskkällor inom respektive i 

anslutning till planområdet. Värdering av risker har gjorts genom att relatera till rekommenderade 

skyddsavstånd.  

Vissa avstånd är inarbetade i programförslaget och utgör därigenom en förutsättning för detalj-

planen. Se nedan i Tabell 1 för en överblick av vilken omfattning av riskhantering som genomförts 

i tidigare skede.  

Tabell 1. Riskhantering i programarbetet samt aktuellt detaljplanearbete.   

Riskkällor Hanteringsstrategi 

programarbetet2 

Kommentar  

Påverkan från omgivningen   

• E18 Skyddsavstånd 50 m* samt för-

djupad utredning 

Påverkan på människa beaktas i dp***  

• Väg 840 Skyddsavstånd 25 m** samt för-

djupad utredning 

Påverkan på människa beaktas i dp*** 

• Högbytorps avfallsanläggning Skyddsavstånd 500 m15  Påverkan på människa beaktas i dp**** 

• EON (KVV och biogasanlägg-

ning) 
Skyddsavstånd 200 resp 50 m15  Påverkan på människa beaktas i dp**** 

Påverkan på omgivningen    

• Övriga verksamheter - Hanteras i kommande lov-, anmälan- 

och tillståndshantering 

Påverkan inom planområdet   

• Övriga verksamheter ”Mindre störande” verksamhet  Hanteras i kommande lov-, anmälan- 

och tillståndshantering***** 

Övriga riskaspekter  

• Insatsmöjligheter och brand-

vattenförsörjning 

 

Hanteras i byggskedet enligt före-

skrifter 

 

Hanteras i kommande lov-, anmälan- 

och tillståndshantering****** 
* Vägreservat enligt uppgift från Trafikverket  
** Bebyggelsefritt avstånd enligt Länsstyrelsens rekommendationer 
*** Sker genom uppskattning och värdering av individ- och samhällsrisk 
**** Sker primärt genom beaktande av Länsstyrelsens riktlinjer och rekommenderade skyddsavstånd 
***** Regleras till viss del i dp genom bestämmelser om verksamheter av icke störande karaktär.  
****** Det bör noteras att det inte finns några föreskrifter på området, dialog bör ske med Brandkåren Attunda i fortsatt planarbete. 
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Baserat på ovanstående sammanställning kan det konstateras att en delmängd olycksrisker beak-

tats i programarbetet samt att en delmängd behandlas i detaljplaneskedet genom föreliggande 

riskbedömning. Vissa olycksrisker skjuts till kommande skeden bl.a. utifrån osäkerheter kopplat 

till vilka verksamheter som kommer att etableras i området.  

3.1.3 Omfattning av riskhantering i detaljplanen 

För att skapa ett beslutsunderlag kring de olycksrisker som beaktas i detaljplanen genomförs i 

detta uppdrag en riskbedömning enligt de principer som presenteras i riskhanteringsprocessen 

enligt ISO 31 00016, se Figur 5.  

 

Figur 5. Riskhanteringsprocessen anpassad utifrån ISO 31 00016. Denna rapport hanterar de delar som benämns 
”Riskbedömning”.  

3.2 Metodik 

3.2.1 Riskidentifiering 

Riskidentifieringen omfattar en genomgång av potentiella riskkällor i planområdets omgivning. 

Identifieringen görs dels utifrån tidigare utredningar, dels med utgångspunkt i avstånd respektive 

rekommenderade skyddsavstånd mellan de olika verksamheterna och planområdet. Nedanstående 

riskkällor beaktas.  

Riskkällor i omgivningen 

• Rekommenderade transportleder för farligt gods17. Beaktas inom 150 meter från plan-

området11. 

• Riskfyllda verksamheter. De verksamheter som beaktas utgörs av de som presenteras i 

länsstyrelsens WebbGIS och omfattar s.k. farliga verksamheter enligt Lag om skydd mot 

olyckor, 2 kap 4§18, bensin- och drivmedelstationer18 inom ca 100 m från planområdet12, 

verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen18. 

Behandlas i avsnitt 4.1 

Behandlas i avsnitt 4.2 

Behandlas i avsnitt 4.3 och 4.4 

Genomförs av Upplands-Bro 
kommun i samband med 
fastställande av detaljplan  
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Riskkällor inom planområdet 
Det finns i dagsläget inga beslut om specifika riskkällor inom planområdet. Risker kopplat till 

framtida verksamheter, samt eventuella restriktioner och krav på riskreducerande åtgärder, 

hanteras i kommande lov-, anmälan- och tillståndshantering. Detta kan exempelvis handla om 

tillstånd enligt Lagen om brandfarlig och explosiva varor5 samt tillhörande regelverk, det så 

kallade LBE-regelverket, vilket krävs för verksamheter som hanterar explosiva varor och den som 

yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. LBE-regelverket anger krav på 

bland annat hantering och förberedande åtgärder som behöver vidtas med hänsyn till brand- och 

explosionsrisk samt ger vissa rekommendationer på skyddsavstånd.  

3.2.2 Riskanalys och riskvärdering 

Nedan beskrivs vilken metodik som används för att uppskatta och värdera risker förknippade med 

de farligt gods-transporter respektive riskfyllda verksamheter som beaktas i riskbedömningen.  

Som utgångspunkt för identifiering av lämpliga riskreducerande åtgärder används, oavsett risk-

källa, rapporten Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner19 och Transporter av farligt gods – 

Handbok för kommunernas planering20. 

Transport av farligt gods 
Riskanalysen som risker kopplade till transporter av farligt gods utförs kvantitativt genom att de 

två riskmåtten individ- och samhällsrisk beräknas. Bedömningen omfattar riskpåverkan på 

människa inom planområdet.  

• Individrisk är sannolikheten (ofta presenterad som frekvensen per år) för att en fiktiv 

person som ständigt befinner sig på en specifik plats omkommer. Individrisken är plats-

specifik och tar ingen hänsyn till hur många personer som kan påverkas av skadehän-

delsen. Syftet med riskmåttet är att tillse att enskilda individer inte utsätts för icke-

tolerabla risker.  

• Samhällsrisk utgörs av sannolikheten för att ett visst antal personer omkommer till följd 

av en olycka. Samhällsriskmåttet tar hänsyn till befolkningstäthet och studeras över ett 

område som normalt är en kvadratkilometer stort. Risken redovisas ofta som en s.k. F/N-

kurva som visar den ackumulerade frekvensen (per år) för ett visst utfall mätt i antal döda. 

För riskvärderingens jämförelse med riskkriterier kommer de nivåer och principer som föreslås 

av DNV21 att användas, se Figur 6. Dessa är tillämpbara för de två riskmåtten individrisk och 

samhällsrisk.  
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Figur 6. Riskvärderingskriterier anpassade utifrån DNV21. ALARP-området definieras på samma sätt för individ- 
som samhällsrisk. 

Riskfyllda verksamheter 
Riskanalys och riskvärdering som rör övriga riskkällor görs med utgångspunkt i rekommenderade 

skyddsavstånd från Länsstyrelsen12, Trafikverket13 och Boverket15. 
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4 Analys och bedömning av riskpåverkan 

4.1 Riskidentifiering 

I detta avsnitt presenteras de riskkällor som har identifierats och vad som ses som skyddsvärt. 

Dessutom anges vilka möjliga händelser eller olycksscenarier som kan uppstå samt om 

händelserna kommer att beaktas vidare i analysen.  

4.1.1 Riskkällor 

Transport av farligt gods 
De vägar som identifierats för transport av farligt gods är E18 och väg 840. För respektive väg 

redovisas vilka farligt gods-klasser som transporteras och därigenom är aktuella att fortsatt beakta 

i analysen.  

• E18 

E18 utgör riksintresse för kommunikation1 och är utpekad som primär transportled för 

farligt gods17. Detta innebär att samtliga typer av farligt gods kan förekomma.  

Trafikprognoser visar att trafiken kommer att öka och beräknas år 2030 uppgå till 40 000 

fordon per dygn22. Tung trafik antas uppgå till ca 9 % d.v.s. 2250 fordon per dygn23 E18 

är belägen längs norra sidan av planområdet, där de första 50 metrarna är E18:s 

vägreservat. Inom 150 meter anger Länsstyrelsens riktlinjer att en riskbedömning skall 

genomföras för att utreda risknivåerna. Delar av området ligger inom detta avstånd. Några 

verksamhetstomter samt hotell är planerade inom 150 meters avstånd från E18. 

• Väg 840 

Väg 840 utgör en sekundär transportväg för farligt gods, vilket innebär att typ och mängd 

farligt gods som transporteras på vägen styrs av vilka målpunkter som finns i närområdet. 

Väg 840 är belägen sydväst om planområdet. Inom 150 meter anger Länsstyrelsens 

riktlinjer att en riskbedömning skall genomföras för att utreda risknivåerna. Delar av 

området ligger inom detta avstånd från väg 840. Verksamheter i form av hotell, ett 

nyföretagsområde samt handel med småskaliga verksamheter är planerade inom detta 

område. 

Identifierade målpunkter för transporter på väg 840 utgörs av en nuvarande respektive en 

tillkommande hetvattencentral i Bro, en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet samt två 

bensinstationer18. Till hetvattencentralen transporteras/kommer att transporteras bioolja 

samt pellets och flis 24. Inga av dessa transporter klassas som farligt gods-transporter. 

Närmare Bålsta, beläget väster om Bro, finns Toresta, en tillståndspliktig miljöfarlig 

verksamhet, som omfattar hamn och berglager25. Dit går endast hamntransporter och 

därmed inga transporter på väg 840. 

Bensinstationerna genererar transporter av brandfarlig vätska motsvarande fem respek-

tive nio passager per månad.  

Prognostiserade trafikflöden förväntas uppgå till 8200 fordon per dygn när området är 

utbyggt22. Tung trafik antas utgöra ca 9 %, d.v.s. 330 fordon per dygn26. 

 

• Transporter inom planområdet 

Planbestämmelserna anger att planerad verksamhet inom planområdet ska vara verk-

samheter av icke störande karaktär. Det går dock inte att utesluta att verksamheterna 

kommer att medföra transporter av farligt gods på såväl E18, väg 840 samt inom 
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planområdet. Då vetskapen om tillkommande verksamheter i detalj ännu inte fastställts 

inom planområdet har det inte funnits möjlighet att beakta detta riskbidrag i detalj-

planearbetet. Detta bör bevakas i eventuella anmälningar av miljöfarliga verksamheter.  

Verksamheter inom och i närheten av planområdet 
Nedan redogörs kortfattat för de verksamheter som identifierats i Länsstyrelsens WebbGIS18. 

Tillkommande verksamheter i planerat planområde har inte beaktats då dessa i nuläget inte är 

kända.  

• Kraftvärme- och biogasanläggning vid Högbytorp 

Anläggningen tar tillvara energi ur avfall genom förbränning i kraftvärmeverket och 

rötning i biogasanläggningen.27  

Riktvärden för skyddsavstånd för oljeeldade förbränningsanläggningar motsvarande 

befintlig anläggning uppgår till 200 meter15. Kraftvärmeanläggningen är belägen 200 

meter från planområdet och 250 meter från möjlig bebyggelse på planområdet. Riskerna 

från denna verksamhet beaktas därmed inte vidare i denna riskbedömning. 

Biogasanläggningen producerar fordonsgas. Upprättad riskbedömning för verksamheten 

visar låga risknivåer. I miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplan anges att 

anläggningen inte medför någon påverkan på riksintresset E1828. Det föreligger alltså 

ingen påverkan på E18 och därmed ingen påverkan på planområdet som ligger bortom 

E18. 

 

• Högbytorps avfallsanläggning  

Högbytorps avfallsanläggning utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet och är 

belägen norr om planområdet, bortanför kraftvärmeverket och biogasanläggningen. 

Riktvärden för skyddsavstånd till avfallsanläggningar av typen deponeringsanläggningar, 

förbränningsanläggningar och komposteringsanläggningar är 500 meter15. Detta skydds-

avstånd baseras på de främsta störningarna från avfallsanläggningar som är lukt och 

buller. Det föreligger ingen påverkan på planområdet då avståndet är över 500 meter till 

anläggningen. 

 

• Frööjd AB 

Frööjd AB hanterar betydande mängd explosiv vara i form av sprängmedel och omfattas 

därigenom av Sevesolagstiftningens lägre kravnivå18. 

 

Verksamheten är belägen inne på Ragnsells område på Högbytorp, 500 meter från möjlig 

bebyggelse på planområdet29. I kommunens riskanalys29 enligt lag om skydd mot 

olyckor30 framgår att riskpåverkan primärt bedöms ske inom Ragnsells område, men att 

splitter och kaststycken kan påverka trafikanter på E18, ca 400 meter från verksamheten. 

Det är dock inte omöjligt att kaststycken och splitter kan nå planområdet.  

4.1.2 Skyddsvärt 

Beaktat skyddsvärde i denna riskbedömning utgörs av människors liv och hälsa. Vidare beaktas 

Trafikverkets anläggningar som skyddsvärda, i de fall de utgör riksintresse för kommunikation. 

• Människors liv och hälsa  

I planområdet planeras ett hotell med konferensmöjligheter i den östra delen av plan-

området. I övrigt planeras verksamheter inom industri, hantverk, sällanvaruhandel och 
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logistikverksamhet där besökare och anställda kommer vistas. Ett gång- och cykelstråk 

planeras genom området.  

Människor kommer således att vistas i området såväl nattetid (hotell) som dagtid 

(konferensanläggning och verksamheter/industrier). Det är i nuläget inte känt vilken 

kapacitet hotellet eller konferensanläggningen kommer att ha.  

• Riksintresse för kommunikation 

De statliga vägar som återfinns i närheten av planområdet är E18, 840 och 26931. E18 är 

utpekat riksintresse för kommunikation och ingår i TEN-T-nätverket. E18 utgör således 

en väg av särskild nationell och internationell betydelse. 

4.1.3 Identifierade händelser och olycksscenarier 

Följande händelser kommer att beaktas vidare i analysen: 

• Händelser med farligt gods-transporter, d.v.s. scenarier som kan ge upphov till brand, 

explosion samt toxisk påverkan. 

Samtliga olycksscenarion som kan förekomma i olyckor vid transporter av farligt gods 

presenteras i Bilaga A. Påverkan från E18 och väg 840 på planområdet analyseras därmed 

vidare utifrån påverkan på människa, se Avsnitt 4.2.1 respektive Avsnitt 4.2.2. För 

utförligare beskrivning, och närmare bedömning, av E18 och väg 840, se Bilaga B. 

4.2 Riskanalys  

I följande avsnitt redovisas resultat från genomförd riskanalys samt en värdering av erhållna 

resultat för E18 samt väg 840. 

För respektive väg redovisas de två riskmåtten individ- respektive samhällsrisk i förhållande till 

valda värderingskriterier. För vägarna beskrivs utgångspunkten i antagandena genom en 

grundberäkning för respektive väg, utifrån kända förutsättningar. I uppskattning av individ- och 

samhällsrisk för vägarna beaktas befolkningstäthet 2500 personer/km2 från Farligt gods – 

Riskbedömning vid transport32, detta då specifik uppgift för området saknas. Antagandet kan 

jämföras mot uppgifter om befolkning33 i Bro tätort som uppgår 2344 personer/km2. 

Befolkningsstatistiken för det aktuella området bedöms ge ett konservativt antagande om faktisk 

persontäthet och används därför i beräkningarna. De bostäder kommunen planerar sydöst om väg 

840 antas ingå i uppskattad befolkningstäthet och bedöms därmed inte påverka samhällsrisken för 

Klövberga.  

För att ta höjd för osäkerheter kopplat till dagens transporter, men framför allt framtida trans-

porter, beaktas även ett nationellt snitt för farligt gods34, se vidare i Bilaga B kring de indata som 

valts till beräkningarna. Därefter presenteras ytterligare en känslighetsanalys för befolknings-

tätheten där den minskas till 1000 personer/km2, utifrån specifika siffror för antalet arbetsplatser 

på planområdet22. Känslighetsanalysen för en förändrad befolkningstäthet påverkar inte 

individrisken och därför redovisas den endast för samhällsrisken. För utförligare beskrivning av 

antaganden och bedömning, av E18 och väg 840, se Bilaga B. Det bör noteras att gjorda 

antagandena varit konservativa, detta för att säkerställa att riskerna inte underskattats.  

4.2.1 Väg E18  

De data som finns tillgänglig för E18 utgörs av ett intervall. I uppskattning av individ- och 

samhällsrisk för E18 redovisas max-, medel- och min-värden för antal transporter med farligt 
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gods (se Bilaga B). De maximala transportmängderna farligt gods utgör grundberäkning som 

konservativt antagande. 

Individrisk 
I Figur 7 och Figur 8 presenteras resultaten för individriskberäkningarna med avseende på trafiken 

på E18 förbi det aktuella planområdet.  

 

Figur 7. Individrisk beräknad utifrån trafikflödet på E18 för maximal (grundberäkning), minimal samt medel 
mängd farligt gods enligt transportmängder35.  

Grundberäkningen i Figur 7 visar att individrisknivåerna ligger i ALARP-området för den del av 

planområdet som ligger mellan 0 och 40 meter från E18. På ett avstånd större än 40 meter är 

risknivåerna att betrakta som acceptabla. Skillnaden mellan individriskkurvorna i Figur 7 beror 

på det spann som finns mellan maximal och minimal uppmätt transporterad mängd farligt gods.  

 

Figur 8. Beräknad individrisk utifrån grundberäkning samt känslighetsanalys 1 för E18. 

Resultatet av känslighetsanalys 1, det nationella snittet för farligt gods, i Figur 8 visar att på ett 

avstånd större än 40 meter är risknivåerna att betrakta som acceptabla, det vill säga i princip 

samma som i grundberäkningen. Detta visar också att modellen är relativt robust för avståndet till 

acceptabel risk.  

Samhällsrisk 
I Figur 9 och Figur 10 presenteras resultaten för samhällsriskberäkningarna med avseende på 

trafiken på E18 förbi det aktuella planområdet.  
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Figur 9. Samhällsrisk beräknad utifrån trafikflödet på E18 för maximal (grundberäkning), minimal samt medel 
mängd farligt gods enligt transportmängder35.  

Samhällsrisknivåerna för maximal- och medel-mängd i farligt gods ligger i ALARP-området, se 

Figur 9.  Däremot syns samhällsrisknivån för den minimala mängden farligt gods inte i Figur 10, 

vilket beror på att frekvenserna är låga och därmed ligger utanför redovisat intervall.  

 

 

Figur 10. Beräknad samhällsrisk utifrån grundberäkningen samt känslighetsanalys 1 och 2 för E18. 

I Figur 10 redovisas samhällsrisken för känslighetsanalys 1 och 2 för E18. Resultaten visar på att 

förändring i antalet transporter av farligt gods innebär relativt begränsade skillnader i risknivå. 

Detta tyder på att resultaten för den ursprungliga risknivån är robust mot de studerade 

förändringarna. Resultaten för känslighetsanalys 2, den minskade befolkningstätheten, har 

betydande påverkan på samhällsrisken. Uppskattning indikerar att denna befolkningstäthet är mer 
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lämplig eftersom området består av industrier och verksamheter, och inte är att jämföra med en 

tätort på 2500 personer/km2. Beräknad samhällsrisknivå för planområdet uppgår således till den 

lägre delen av ALARP-området, vilket kan betraktas som acceptabelt med hänsyn till att planerad 

markanvändning primärt innebär att människor vistas i området under dagtid med möjlighet att 

ut- eller inrymma vid en eventuell olyckshändelse. 

4.2.2 Väg 840  

I uppskattning av individ- och samhällsrisk för väg 840 beaktas antal transporter med farligt gods 

utifrån transporter som sker förbi planområdet med en uppräkning (se Bilaga B). För väg 840 

redovisas grundberäkning och känslighetsanalyser i samma figurer för riskmåtten individ- 

respektive samhällsrisk. 

Individrisk 
I Figur 11 presenteras resultaten för individriskberäkningarna med avseende på trafiken på väg 

840 förbi det aktuella planområdet.  

 

Figur 11. Individrisk beräknad utifrån trafikflödet på väg 840 för grundberäkning samt känslighetsanalys 1.  

Resultaten från grundberäkningen visar att individrisken är belägen i ALARP-området för den 

del av planområdet som ligger mellan 0 och 10 meter från väg 840. På ett avstånd större än 10 

meter är risknivåerna att betrakta som acceptabla utifrån individrisken.  

Resultatet av känslighetsanalys 1, det nationella snittet för farligt gods, visar acceptabla risknivåer 

vid 35 meter, det vill säga högre än i grundberäkningen. Detta innebär att det finns osäkerheter i 

den framtida risknivån för området då framtida transporter med farligt gods till området, som 

passerar förbi på väg 840, är osäkra. 

Samhällsrisk 
I Figur 12 presenteras resultaten för samhällsriskberäkningarna med avseende på trafiken på väg 

840 förbi det aktuella planområdet.  
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Figur 12. Beräknad samhällsrisk utifrån grundberäkningen samt känslighetsanalys 1 och 2 för väg 840.  

Resultatet från grundberäkningen visar att samhällsrisken är belägen i området där riskerna kan 

ses som acceptabla. Detta då farligt gods-transporterna endast utgörs av ett begränsat antal 

transporter av ADR-S klass 3, brandfarliga vätskor. Denna farligt gods-klass har ett antaget 

maximalt konsekvensavstånd på 50 meter vilket medför att påverkan endast förväntas ske på 

verksamheter inom 50 meter och därmed ge ett begränsat konsekvensområde och därmed påverka 

ett litet antal personer vid en eventuell olycka. Resonemanget gäller bara grundberäkningen, som 

endast omfattar ADR-S klass 3, och inte för beräkningarna på ett nationellt genomsnitt.  

I Figur 12 redovisas också samhällsrisken för känslighetsanalys 1 och 2. Känslighetsanalys 1, det 

nationella snittet för farligt gods, visar betydande påverkan på samhällsrisken. Det finns stora 

osäkerheter kring den framtida risknivån för området då framtida transporter med farligt gods till 

området, som passerar förbi på väg 840, är osäkra. 

Känslighetsanalys 2, den minskade befolkningstätheten, visar också påverkan på samhällsrisken. 

Uppskattningen av arbetsplatser i känslighetsanalys 2 bedöms mer rimlig än i grundberäkningen 

då området består av industrier och verksamheter och inte är att jämföra med en tätort på 2500 

personer/km2.  

4.3 Riskvärdering och riskreducerande åtgärder 

Erhållna resultat visar att individrisknivåerna längs E18 och väg 840 är förhöjda och att åtgärder 

krävs inom 40 respektive 35 meter. Därtill framgår att samhällsrisknivåerna är något förhöjda till 

följd av riskexponering från vägarna, framför allt till följd av transporter med brandfarlig gas 

(ADR-S klass 2.1).  

Nedan redovisas förslag på åtgärder för att sänka individrisknivåerna. Åtgärder för att reducera 

samhällsrisken har utvärderats, men utan att lämpliga åtgärder kunnat identifieras. Föreslagna 

åtgärder med avseende på individrisken har dock även en positiv inverkan på samhällsrisken. 
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4.3.1 Disposition av planområdet/skyddsavstånd  

Skyddsavstånd är en åtgärd som innebär att skyddsobjekt placeras på ett visst avstånd från 

riskkällan, i detta fall respektive väg.  

• Transporter av farligt gods 

För att minimera riskpåverkan från E18 rekommenderas att ett skyddsavstånd hålls till 

vägen på 40 meter. Detta avstånd faller inom ramen för det vägreservat som redan 

beaktats i planarbetet om 50 meter.  

För att på motsvarande sätt minimera riskpåverkan från väg 840 rekommenderas att ett 

skyddsavstånd om 35 meter hålls till vägen. I kombination med ytterligare åtgärder kan 

verksamheter etableras närmare, dock inte närmare än 25 meter.  

Ytterligare skyddsavstånd kan bli aktuella beroende på vilka transporter som kommer att 

ske inom planområdet samt vilka verksamheter som etableras inom området. Detta får 

utredas vidare i kommande bygglovsprövning och ev. tillståndsprövning för 

verksamheten. Kommunen ansvarar för att detta beaktas. 

 

• Verksamheter 

Skyddsavstånd kan bli aktuella beroende på vilka verksamheter som etableras i området, 

såväl avseende påverkan på omgivningen som på den framtida verksamheten. Olika typer 

av verksamheter innebär olika riskhanteringsavstånd, främst beroende på vilken typ av 

farliga ämnen samt volymer som hanteras. Etablering av exempelvis en 

Sevesoanläggning eller en drivmedelsstation kan därmed innebära begränsningar för 

kommande verksamheter och bostäder, på samma sätt som handel och bostäder kan 

komma att innebära begränsningar vad gäller närliggande etablering av riskfyllda 

verksamheter. Mer information om riskhantering intill Sevesoverksamheter samt 

tillämpning av riskhanteringsavstånd finns i MSB:s vägledning Samhällsplanering och 

riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering36. 

Det är kommunen som ska bedöma om lokaliseringen av bebyggelse till en föreslagen 

plats är lämplig med hänsyn till krav i PBL och miljöbalken. För bebyggelse intill 

Sevesoverksamheter ställs särskilda krav. I Sevesodirektivet37 (artikel 13) anges att 

kommunen, genom den fysisk planering, på lång sikt ska tillse att lämpliga avstånd 

upprätthålls mellan Sevesoverksameter och deras omgivning. Denna del av direktivet är 

genomfört i svensk lag genom PBL och miljöbalken. Sammanfattningsvis är det alltid 

kommunens ansvar att säkerställa att planläggning inom kommunen är lämplig med 

avseende på människors hälsa och säkerhet. Detta gäller i samband med prövning av såväl 

detaljplaner som bygglov. Blir det aktuellt att lokalisera en anläggning till 

verksamhetsområdet som innebär risker för omgivningen enligt ovan får detta utredas 

vidare i kommande bygglovsprövning och ev. tillståndsprövning. Kommunen ansvarar 

för att detta beaktas. 

4.3.2 Utformningsåtgärder 

Risknivån kan sänkas ytterligare genom att ventilationsintag i byggnader placeras på den sida 

som vetter bort från vägarna. Ventilationssystemet kan, om möjligt, även utformas så det är 

avstängningsbart. Detta medför att sannolikheten för att personer i byggnaden ska drabbas av 

konsekvenser i form av giftiga gaser och brandrök minskar. 

Finns önskemål att etablera bebyggelse inom ovan rekommenderade skyddsavstånd kan det bli 

aktuellt med andra typer av byggnadstekniska åtgärder såsom obrännbara fasader.  



S
tr

u
c
to

r 
R

is
k
b
y
rå

n
 

 

 Riskbedömning Klövberga 

 Rapport nummer: 1014-104 

     

 

 

 
22 (45) 

 

  

5 Slutsats och behov av fortsatt riskhantering 

5.1 Slutsatser 

Riskbedömningen visar att risknivåerna är förhöjda utmed E18 och väg 840 och att åtgärder 

behöver vidtas, företrädelsevis genom skyddsavstånd. För E18 kan bebyggelse tillåtas bortom de 

50 meter som utgör vägreservat. För väg 840 finns stora osäkerheter i resultatet då framtida 

transporter på väg 840 till planområdet inte är utredda. Bebyggelse kan tillåtas med dagens 

transportflöden från 25 meter från vägkant men för att ta höjd för ökade transporter, till bl.a. det 

framtida området, bör 35 meter bebyggelsefritt avstånd upprätthållas.  

Utöver det bebyggelsefria avståndet rekommenderas nedan redovisade åtgärder för att ytterligare 

reducera risknivåerna, utöver ovan redovisade bebyggelsefria avstånd:  

• Disposition av planområdet så att känslig verksamhet skyddas bakom mindre känslig 

verksamhet t.ex. hotell bakom logistikverksamhet. 

• Ventilationen utformas så att spridning av gaser, från olyckor på E18 respektive väg 840, 

inuti lokalerna försvåras i de byggnader som är placerade närmast dessa vägar. 

5.2 Behov av fortsatt riskhantering 

Baserat på osäkerheter kopplat till de verksamheter som kommer att etableras i planområdet samt 

uppdragets avgränsning finns ett behov av fortsatt riskhantering. För att uppfylla kraven på 

lämplig markanvändning samt genomförbarhet i åtgärder föreslås dessutom att kommunen aktivt 

knyter riskhantering till processen med att etablera verksamheter. För att ge en komplett bild av 

de risker som genereras direkt eller indirekt av planerad verksamhet samt behov av ytterligare 

åtgärder bedöms det vara centralt att belysa nedanstående aspekter:  

• Olycksrisker inom planområdet 

I flera fall finns osäkerheter kopplade till vilka verksamheter som kommer att bedrivas 

inom området samt deras omfattning. Dessa osäkerheter beaktas generellt inte i denna 

riskbedömning. Osäkerheterna måste därmed värderas i ett senare skede, dvs. när det är 

fastställt vilka verksamheter som kommer att finnas inom planområdet samt vilka 

transporter dessa verksamheter ger upphov till.  

 

Eventuell etablering av verksamheter som kan komma att omfattas av Sevesolagstift-

ningen eller klassas som farliga verksamheter enligt Lag om skydd mot olyckor medför 

att särskild hänsyn måste tas till dels intilliggande verksamheter, dels intilliggande plan-

områden. Detta omfattar att, i den mån det är möjligt och nödvändigt utifrån de 

kommande verksamheternas karaktär, placera känslig verksamhet i skydd av mindre 

känslig verksamhet. Särskild hänsyn bör tas till den mer känsliga verksamheten som 

planeras i form av hotell och konferens. Placeringen för hotell- och konferens-

verksamheten är fastställd. För att bibehålla möjligheten till framtida etablering av risk-

fyllda verksamheter på andra tomter inom området bör därmed mindre känslig verk-

samhet placeras på tomterna närmast denna. Etablering av riskfyllda verksamheter bör 

dock alltid föranledas av en riskbedömning vilken även ska beakta eventuell påverkan på 

E18:s funktion som riksintresse.  

 

• Utformning av ventilation och andra åtgärder 

En av de åtgärder som föreslås i avsnitt 5.1 ovan avser utformning av ventilation i bygg-

naderna närmast E18 och väg 840. Utgångspunkten för åtgärden är att ventilationsintagen 

vänds bort från den dominerande riskkällan. Om andra riskfyllda verksamheter etableras 
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inom området i framtiden kan det därmed finnas behov av att införa motsvarande åtgärd 

även för andra byggnader. Det bör även noteras att åtgärden i sig medför begränsningar i 

vilka verksamheter som är lämpliga att etablera på den sida där ventilationsintagen är 

placerade.  

 

Även andra åtgärder kan bli nödvändiga, men vilka dessa åtgärder är och var de bör 

införas kan inte fastställas förrän det är känt vilka verksamheter som ska bedrivas inom 

planområdet. 

 

• Räddningstjänstens insatsmöjligheter  

Räddningstjänsten är att betrakta som en samhällsviktig funktion som behöver beaktas i 

planläggning av mark- och vatten. Räddningstjänstens insatsmöjligheter samt tillgång till 

brandvattenförsörjning behöver säkerställas. Även detta görs lämpligen genom en 

kontinuerlig riskhantering i takt med att områdets verksamheter och behov fastställs.  

 

• Byggskedet 

Byggskede och etappvis etablering av riskfyllda verksamheter kan beroende på verksam-

heternas art medföra behov av tidsbegränsade åtgärder. Detta bör utredas vidare i det 

fortsatta genomförandet.   
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Bilaga A Olycksscenarier 

I denna bilaga presenteras de olycksscenarier som kan förekomma i olyckor vid transport av 

farligt gods i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Allmänna beskrivningar av olycksscenarier för de olika klasserna av farligt gods. Generella bedömningar 
av påverkan baseras på tillgänglig litteraturi,ii,iii. 

ADR-S klass Beskrivning 

1 - Explosiva 

ämnen och 

föremål 

Explosioner till följd av olyckor med ADR-klass 1 påverkar omgivningen genom tryckpåverkan, 

värmestrålning och splitter. Vid stora mängder explosiva varor kan skador från tryckvågen uppstå på flera 

hundratals meter, och splitterskador på uppemot en kilometer.  

2 – Gaser Olycksförloppen vid olyckor med gaser varierar beroende på vilken typ av gas som är inblandad.  

2.1 - Brandfarliga 

gaser 

Olyckor med brandfarliga gaser inkluderar olika brandförlopp som kan påverka omgivningen genom 
värmestrålning eller tryckpåverkan. Vid ett läckage som antänds omgående uppstår en jetflamma som 

orsakar värmestrålning mot omgivningen. Om ingen antändning sker kan den utsläppta gasen bilda ett 

brännbart gasmoln som förflyttar sig med vinden och vid senare antändning orsakar en gasmolnsexplosion. 
Gasmolnsexplosionen orsakar värmestrålning och under vissa mycket specifika förhållanden även 

tryckvågor mot omgivningen. I sällsynta fall kan även en typ av explosion som kallas BLEVE (Boiling 

Liquid Expanding Vapor Explosion) uppstå. Dessa tre scenarier kan medföra påverkan på några hundratals 

meter om den brandfarliga gasen transporteras i stora mängder i tank. 

2.2 – Icke giftig, 

icke brandfarlig gas 

Den påverkan på omgivningen som kan uppstå vid olyckor med denna riskgrupp är främst kopplad att 

kraftig uppvärmning kan leda till kärlsprängning samt omkringflygande kärldelar eller splitter.  

2.3 – Giftiga gaser En olycka med giftig gas kan leda till påverkan på omgivningen om ett läckage leder till att ett giftigt 

gasmoln kan sprida sig från olycksplatsen. Spridningen av den giftiga gasen beror bland annat på 

läckagestorlek och väderförhållanden. Påverkan på människor kan uppkomma på flera hundratals meter.  

3 – Brandfarliga 

vätskor 

Olycksförlopp med brandfarliga vätskor innebär typiskt att ämnet vid läckage strömmar ur tanken och 

breder ut sig på marken och formar en pöl. Pölens utbredning beror på underlagets utformning (lutning, 

diken, porositet med mera). Om det sker en antändning uppstår en pölbrand, som påverkar omgivningen 

inom ett par tiotals meter genom värmestrålning från flammor och produktion av skadlig rök.  

4 – Brandfarliga 

fasta ämnen 

Olyckor som involverar brandfarligafasta ämnen kan påverka omgivningen inom något tiotal meter främst 

genom värmestrålning och giftiga brandgaser.  

5 – Oxiderande 

ämnen och 

organiska 

peroxider 

Oxiderande ämnen är brandfrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera eller 

understödja brand i andra ämnen samt i vissa fall leda till explosioner. Organiska peroxider är mycket 

reaktiva och dess termiska instabilitet kan medföra att ämnet sönderfaller, i vissa fall explosionsartat. 
Påverkan på omgivningen kan alltså uppstå genom värmestrålning vid bränder eller tryckpåverkan och 

splitter vid explosioner. Påverkan på människor kan sträcka sig upp till femtio meter från olyckan. 

6 – Giftiga och 

smittfarliga ämnen 

Giftiga substanser som troligen kan orsaka allvarlig ohälsa eller död, eller smittfarligt ämne, bedöms vid 

ett olycksscenario påverka människor endast vid direkt kontakt med ämnet.  

7 – Radioaktiva 

ämnen 

Ämnen som genom sitt sönderfall producerar alfa-, beta- eller gammastrålning transporteras inte på sådant 

sätt så att de kan medföra akut påverkan på människor vid ett tidsbegränsat olycksscenario. Allvarliga 
skador på människor bedöms generellt uppkomma vid långvarig exponering, vilket inte beaktas i denna 

riskbedömning.   

8 – Frätande 

ämnen 

Ämnen som i flytande eller fast form kan skada levande vävnad eller utrustning bedöms vid ett 

olycksscenario påverka människor endast vid direkt kontakt med ämnet 

9 – Övriga farliga 

ämnen 

Ett vanligt exempel på ADR-S klass 9 är asbest. Allvarliga skador på människor bedöms generellt 

uppkomma vid långvarig exponering, vilket inte beaktas i denna riskbedömning.   
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Bilaga B Frekvensberäkningar för olycka – indata och metod 

I denna bilaga beskrivs inledande metod och underlag (indata och antaganden) för de beräkningar 

som gjorts. För fortsatt beräkning av frekvenser för olika möjliga olycksscenarier som kan 

påverka människor, används händelseträdsmetodik, se Bilaga C. Resultaten redovisas i 

rapportdelen. 

För beräkningar av hur ofta olyckor med farligt gods förväntas inträffa används den metod som 

presenteras i Farligt gods – riskbedömningar vid transportiv. För respektive väg presenteras 

viktiga indata till beräkningarna är hämtade därur. Sedan presenteras indata och antaganden för 

trafikflöde och transporter av farligt gods. Slutligen presenteras, för respektive väg, beskrivning 

av indata och antaganden för känslighetsanalyserna. 

B.1 E18 

Viktiga indata till beräkningar för E18 presenteras i Tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Indata till frekvensberäkningar för E18. 

Variabel Använt värde i grundberäkning Referens 

ÅDT [fordon/dygn] 40 000 Trafikutredning Broporten 

Hastighet [km/h] 110 km/h Trafikverket 

Vägsträcka [km] 1 km [utifrån Värdering av risk] 

Antal fordon med farligt gods 

[antal/dygn] 

78 Se Tabell 4 nedan 

((40 849-12 472)/365)  

Typer av farligt gods Samtliga utom 2.3 Se Tabell 2 i Bilaga A 

Bebyggelsemiljö Landsbygd Vald utifrån tillgängliga 

alternativ i Farligt gods – 

Riskbedömning vid transport 

Gatu-/vägtyp Motorväg Vald utifrån tillgängliga 

alternativ i Farligt gods – 

Riskbedömning vid transport 

Olyckskvot [-] 0,26 Farligt gods – Riskbedömning 

vid transport 

Andel singelolyckor [-] 0,60 Farligt gods – Riskbedömning 

vid transport 

Index för farligt gods olycka 

[-] 

0,42 Farligt gods – Riskbedömning 

vid transport 

 

Enligt uppgifter från 2006 trafikeras sträckan på E18 av runt 25 000 fordon per dag, varav den 

tunga trafiken består utav 2250 lastbilarv. Statistik från TRAFA visar på en minskning av 

transporter av farligt gods med 54 procent mellan år 2006vi och år 2013vii. Med hänsyn till detta 

bedöms de data intervall som finns för flödet av farligt gods för år 2006viii motsvara ett 

konservativt antagande för nuläget, se Tabell 4. 
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Tabell 4. Transporter med farligt gods på E18viii. Uppmätta mängder inkluderar min- och maxvärden, vilka båda 
beaktas i riskbedömningen. 

ADR-S 

klass 

Uppskattat flöde på E18 gäller 

för 2006 (min-max) 

[ton/månad] 

Genomsnittlig 

godsmängd per 

transportix [ton] 

Antal transporter 

(min-max) 

[passager/mån] 

Antal transporter 

(min-max) 

[passager/år] 

1 0-70 2,7 0-26 0-309 

2.1 0-1 800 12,7 0-142 0-1 702 

2.2 8 800-13 200 12,7 693-1039 8315- 12 472 

2.3 0 12,7 0 0 

3 100-16 500 23,4 4-704 51-8454 

4 0-360 35,0 0-10 0-123 

5 0-492 29,0 0-17 0-204 

6 140-370 20,2 7-18 83-220 

7 1-49 1* 1-49 12-588 

8 11 600-23 200 22,9 505-1 011 6 066-12 131 

9 0-11 500 29,7 0-387 0-4646 

Totalt 20 641-67 541  1 210-3 403 14 527-40 849 

* De transporterade mängderna var så små att någon genomsnittlig mängd inte kunnat beräknas utifrån underlaget. 

Angivet värde är en uppskattning. 

Till känslighetsanalysen används ett nationellt genomsnitt baserat på den statistik som 

Trafikanalys samlar in med avseende lastbilstrafiken i Sverigex istället för de platsspecifika 

trafiksiffrorna för farligt gods. Under 2014 var det totala antalet fordonskilometrar med lastbil 

runt 3 miljarder kilometer varav 74 miljoner utgjordes av transporter med farligt gods. Detta 

motsvarar en andel på omkring 2,5 % av det totala antalet lastbilskilometrar. E18 har i nuläget ett 

genomsnittligt ÅDT för lastbilar på 2250 fordon, detta av totalt 25 000 fordon. Samma andel 

lastbilar för den förväntade trafikmängden år 2030 ger då ett ÅDT på 3600 lastbilar. Detta 

motsvarar omkring 32 400 transporter med farligt gods per år, se Tabell 5, vilket ligger inom det 

spann som beräknades utifrån data från 2006.  

Tabell 5. Transporter med farligt gods på E18 beräknat utifrån ett nationellt genomsnitt. 

ADR-S 

klass 

Antal 

fordonskilometer för 

respektive ADR-klass 

Andel 

[%] 

Uppskattat antal 

transporter med farligt 

gods [passager/år] 

1 26 000 0,03 11 

2 25 504 000 34,3 11 132 

3 27 828 000 37,5 12 146 

4 195 000 0,3 85 

5 2 863 000 3,9 1 250 

6 266 000 0,4 116 

7 0 - 0 

8 14 368 000 19,3 6 271 

9 3 210 000 4,3 1 401 

Totalt 74 260 000 100 32 412 

 

I Trafikanalys statistik redovisas alla underkategorier i ADR-klass 2 gemensamt. För att särskilja 

på dessa kategorier används därför den inbördes fördelning av gaser som uppmättes vid studien 

200635. I denna studie innehöll 23,6 % av klass 2-transporterna varor i kategori klass 2.1 och 0,2 

% av varorna var i klass 2.3. Övriga klass 2-transporter utgjordes av varor i klass 2.2.  
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B.2 Väg 840 

Viktiga indata till beräkningar för väg 840 presenteras i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Indata till frekvensberäkningar för väg 840. 

Variabel Använt värde i grundberäkning Referens 

ÅDT [fordon/dygn] 8 200 Trafikutredning Broporten 

Hastighet [km/h] 70 km/h Trafikverket 

Vägsträcka [km] 1 km [utifrån Värdering av risk] 

Antal fordon med farligt gods 

[antal/dygn] 

1 Se nedan (336/365)  

Typer av farligt gods Endast klass 3 Se nedan 

Bebyggelsemiljö Tätort (stad) Vald utifrån tillgängliga 

alternativ i Farligt gods – 

Riskbedömning vid transport 

Gatu-/vägtyp Generell Vald utifrån tillgängliga 

alternativ i Farligt gods – 

Riskbedömning vid transport 

Olyckskvot [-] 0,80 Farligt gods – Riskbedömning 

vid transport 

Andel singelolyckor [-] 0,30 Farligt gods – Riskbedömning 

vid transport 

Index för farligt gods olycka 

[-] 

0,12 Farligt gods – Riskbedömning 

vid transport 

 

Enligt uppgifter från Trafikverket från år 2003 trafikeras sträckan av runt 3850 fordon per dag, 

varav den tunga trafiken består utav 330 lastbilarxi.  

De ungefärliga transportmängderna som i dagsläget sker till de två bensinstationerna är fem 

respektive nio passager per månad. Trots att transporterna till dessa verksamheter kan ta annan 

väg, antas alla transporter ske på väg 840. En dubblering av denna mängd används i 

grundberäkningen för att delvis ta hänsyn till eventuella framtida bensinstationer inom eller i 

närheten av planområdet. 

På samma sätt som i känslighetsanalysen för E18 används ett nationellt snitt för farligt gods för 

väg 840. Detta görs för att ta höjd för osäkerheter kopplat till dagens transporter, men framför allt 

framtida transporter. Väg 840 har vid senaste mätning ett genomsnittligt ÅDT för lastbilar på 330 

fordon, detta av totalt 3850 fordon. Samma andel lastbilar för den förväntade trafikmängden efter 

området är utbyggt ger ett ÅDT på 700 lastbilar. Detta motsvarar omkring 6 330 transporter med 

farligt gods per år, se Tabell 7, vilket bör jämföras med de 170 bränsletransporter som sker i 

nuläget förbi området och de 340 som använts i grundberäkningen. 
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Tabell 7. Transporter med farligt gods på väg 840 beräknat utifrån ett nationellt genomsnitt. 

ADR-S 

klass 

Antal 

fordonskilometer för 

respektive ADR-klass 

Andel 

[%] 

Uppskattat antal 

transporter med farligt 

gods [passager/år] 

1 26 000 0,03 2 

2 25 504 000 34,3 2 173 

3 27 828 000 37,5 2 371 

4 195 000 0,3 17 

5 2 863 000 3,9 244 

6 266 000 0,4 23 

7 0 - 0 

8 14 368 000 19,3 1 224 

9 3 210 000 4,3 274 

Totalt 74 260 000 100 6 328 

 

  



S
tr

u
c
to

r 
R

is
k
b
y
rå

n
 

 

 Riskbedömning Klövberga 

 Rapport nummer: 1014-104 

     

 

 

 
31 (45) 

 

  

Bilaga C Frekvensberäkningar för olycksscenarier – Händelseträds-
metodik 

För fortsatt beräkning av frekvenser för olika möjliga olycksscenarier som kan påverka 

människor, används händelseträdsmetodik. I följande avsnitt (C.1 till C.10) presenteras 

händelseträd för de olika klasserna av farligt gods som förekommer.  

C.1 Explosiva ämnen (ADR-S klass 1) 

För att en olycka som involverar explosiva ämnen ska leda till en explosion krävs att det 

transporterade godset påverkas (genom t.ex. en kraftig stöt eller brand).  

Ett jämförelsevärde att förhålla sig till gällande stötpåkänning angavs av HMSOxii baserat på 

brittisk data från 1950-1990. Där var sannolikheten för en stötinitierad detonation till följd av en 

kollision mindre än 0,2 %. Med hänsyn till utvecklingen inom trafiksäkerhet och 

fordonskonstruktion som skett sedan det statistiska underlaget, bedöms det vara konservativt att 

använda en halverad sannolikhet på 0,1 % för att en kollision leder till en stötinitierad detonation.  

Svensk statistik visar på att sannolikheten för att ett fordon inblandat i trafikolycka ska börja 

brinna är cirka 0,4 %xiii. Vidare antas (som i Göteborgs fördjupade översiktsplanii), att 

sannolikheten för att en brand sprider sig och leder till en explosion är 50 %. 

 

Figur 13. Händelseträd för olyckor med explosivt ämne. 

C.2 Brandfarliga gaser (ADR-S klass 2.1) 

De händelseförlopp som kan uppkomma vid olyckor med brandfarlig gas har identifierats som: 

jetflamma, gasmolnsexplosion och BLEVE. Ett möjligt förlopp illustreras av händelseträdet i 

Figur 14. 
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Figur 14. Händelseträd för olyckor med brandfarlig gas. 

Sannolikheten för läckage från gastanken antas vara 1/30 av sannolikheten för läckage från en 

tank med vätskaiv. Sannolikhetsfördelningen för de olika typerna av antändning antas är anpassade 

utifrån Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and railxiv. Följande 

sannolikheter är resultatet av en sammanvägning av de två uppsättningar med sannolikheter som 

presenteras i den rapporten för ”Litet utsläpp” respektive ”Stort utsläpp”: 

• Omedelbar antändning: 15 % 

• Fördröjd antändning: 65 % 

• Ingen antändning: 20 % 

Vidare antas grovt att en av hundra (1 %) jetflammor är så riktad att den genom kraftig 

uppvärmning orsakar en BLEVE i en närliggande tank (eller om jetflamman reflekteras, en 

BLEVE som involverar den aktuella tanken själv). 

C.3 Giftiga gaser (ADR-S klass 2.3) 

Ett giftigt gasutsläpp kan till följd av ett läckage bilda ett giftigt gasmoln som förflyttar sig med 

vinden i omgivningen. Spridningsvinkeln på molnet, och hur långt det når, beror bland annat på 

läckagets storlek och vilket utflöde av gas som uppkommer. Sannolikheten för läckage från 

gastanken antas vara 1/30 av sannolikheten för läckage från en tank med vätskaiv.  
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Figur 15. Händelseträd för olycka med giftig gas. 

C.4 Brandfarliga vätskor (ADR-S klass 3) 

Ett identifierat olycksscenario utgörs enligt tidigare av ett utsläpp med brandfarlig vätska som 

bildar en pöl och som vid en antändning orsakar en pölbrand. Sannolikheten för att ett läckage 

uppstår, givet att en olycka med en tankbil inträffar, antas vara 0,42 för E18 och 0,12 för väg 840 

(Index för farligt gods olycka – se Tabell 3 och Figur 16). Givet att ett sådant läckage har inträffat 

antas sannolikheten för en antändning av pölen vara en trettiondel (3,3 %)xv. Händelseträdet i 

Figur 16 visar hur händelseförloppet kan utvecklas.  

 

Figur 16. Händelseträd för olyckor med brandfarlig vätska. 

C.5  Brandfarliga fasta ämnen (ADR-S klass 4) 

Olyckor med brandfarliga fasta ämnen kan påverka omgivningen om det sker en antändning, 

vilket kan resultera i en kraftig brand även om inget läckage uppstått. Sannolikheten för 

antändning, givet att en olycka skett antas likt tidigare utifrån svensk statistik vara 0,4 %xvi. 
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Förenklat antas alla sådana bränder leda till att de transporterade brandfarliga fasta ämnena deltar 

i branden.  

 

Figur 17. Händelseträd för olycka med brandfarligt fast ämne. 

C.6 Oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR-S klass 5) 

Olyckor med oxiderande ämnen och organiska peroxider kan orsaka kraftiga bränder och under 

särskilda förhållanden leda till explosioner. En antändning och explosion kan ske i samband med 

en olycka där det utsläppta oxiderande ämnet (eller den organiska peroxiden) först blandas med 

ett organiskt flytande ämne. Blandningen som bildas utgör då ett kraftfullt sprängämne. Vidare 

kan en explosion uppkomma efter kraftig brandpåverkan även om någon blandning med organiskt 

material inte skett. 

Ammoniumnitrat är vid transport uppvärmt till cirka 135°C, då ämnet är flytande med relativt 

hög densitet (27 m3 väger cirka 40 ton).  

Sannolikheten för läckage antas vara samma som för gastankar enligt ovan (1/30 av sannolikheten 

för läckage från en tank med vätskaiv). Sannolikheten för att det i samband med utsläppet av ADR-

S klass 5 också förekommer ett utsläpp av exempelvis ADR-S klass 3 (flytande organiskt 

material), och att blandning mellan dem kan ske uppskattas till 50 % xvii. Sannolikheten för en 

påföljande antändning av blandningen uppskattas vara jämförbar med sannolikheten för 

antändning av ett utsläpp av brandfarlig vätska (3,3 % xv). En sådan antändning antas resultera i 

en explosion. 

Sannolikheten för antändning som följer en olycka med läckage men utan blandning uppskattas 

på samma sätt som för antändning av fordon ovan till 0,4 % xiii. Sannolikheten för att den då 

uppkomna branden ska sprida sig till att påverka lasten uppskattas grovt till 50 %xii. För att en 

brand som spridit sig och påverkar lasten ska leda till en explosion krävs att temperaturen 

överstiger 190°C under en längre tidsperiod. Det eventuella sönderfallet avstannar ofta om 

värmekällan avlägsnasxviii. Olycksstatistik för olyckor med ADR-S klass 5 visar också på att det 

är relativt långa olycksförlopp med brinntider på 1-16 timmar innan detonation. Grovt antas 

hälften av dessa bränder leda till en sådan kraftig påverkan att en detonation (explosion) 

uppkommer (50 %). Detta gäller för de fall där ett utsläpp av ADR-S klass 5 också inträffat och 

en kraftig brand antas uppstå kring lastbilen. I de fall något utsläpp inte inträffat bedöms det grovt 
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vara hälften så sannolikt att en brandpåverkan skulle leda till en explosion (25 %). De bränder 

som inte leder till någon explosion antas i modellen ändå påverka omgivningen med 

värmestrålning och brandgaser i en omfattning som är jämförbar med en pölbrand (ADR-S klass 

3).  

  

 

Figur 18. Händelseträd för olycka med oxiderande ämne eller organisk peroxid. 

C.7 Giftiga eller smittfarliga ämnen (ADR-S klass 6) 

Skador på människor till följd av olyckor med giftiga eller smittfarliga ämnen bedöms enligt 

tidigare endast kunna uppstå där stänk från ämnet hamnar. Det innebär att det endast är i flytande 

form som ämnena kan medföra en akut påverkan på människor i omgivningen. Uppgifterxvii gör 

gällande att omkring 23 % av den tranpsorterade mängden ADR-S klass 6 utgörs av flytande 

ämnen. Sannolikheten för att ett läckage uppstår, givet att en olycka med en tankbil inträffar, antas 

vara 0,42 för E18 och 0,12 för väg 840 (Index för farligt gods olycka – se Tabell 3 och Figur 19).  
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Figur 19. Händelseträd för olycka med giftigt eller smittfarligt ämne. 

C.8 Radioaktiva ämnen (ADR-S klass 7) 

Skador till följd av utsläpp av radioaktiva ämnen beaktas enligt ovan (Tabell 2) inte i denna 

riskbedömning. 

C.9 Frätande ämnen (ADR-S klass 8) 

Skador på människor till följd av olyckor med frätande ämnen bedöms enligt tidigare endast 

kunna uppstå där stänk eller iväg kastat ämne hamnar. En förutsättning är därmed att ett läckage 

uppstår. Sannolikheten för att ett läckage uppstår, givet att en olycka med en tankbil inträffar, 

antas vara 0,42 för E18 och 0,12 för väg 840 (Index för farligt gods olycka – se Tabell 3 och Figur 

20).  

 

Figur 20. Händelseträd för olyckor med frätande ämnen.  
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C.10  Övriga farliga ämnen och föremål (ADR-S klass 9) 

Beaktas (enligt Tabell 2) inte i denna riskbedömning.  
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Bilaga D Konsekvensberäkningar 

I denna bilaga beskrivs metod och underlag (indata och antaganden) för de beräkningar som gjorts 

avseende konsekvenser av de identifierade olycksscenarierna. Resultaten redovisas i 

rapportdelen. 

Konsekvenserna av de identifierade typerna av olycksförlopp har tidigare beräknats bland annat 

i samband med att Länsstyrelsen i Skåne län upprättade sina Riktlinjer för riskhänsyn i 

samhällsplaneringeni (RIKTSAM). Nedanstående fördelningar är anpassade utifrån resultaten 

däri. Med konsekvensavstånd menas här det avstånd inom vilket människor förväntas omkomma 

till följd av påverkan från olycksförloppet (exempelvis genom värmestrålning, tryckpåverkan 

eller toxicitet – beroende på olyckans karaktär).  

 

Figur 21. Använda fördelningar av konsekvensavstånd för explosion (ADR-S klass 1). Kurvan ”Poly. (Antagen 
fördelning)” visar en trendlinje som endast inkluderats för visualisering av fördelningen.  

 

Figur 22. Använda fördelningar av konsekvensavstånd för BLEVE, gasmolnsexplosion samt jetflammor (ADR-S klass 
2.1). 
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Figur 23. Använda fördelningar av konsekvensavstånd vid utsläpp av giftig gas (ADR-S klass 2.3).  

För pölbränder (olyckor med ADR-S klass 3) har även gjorts en jämförande studie av andra 

tillämpade strålningsberäkningariv. Resultatet presenteras i Figur 24.   

 

Figur 24. Olika använda fördelningar för konsekvensavståndet vid pölbränder (ADR-S klass 3). Den fördelning som 
används i denna riskbedömning kallas i figuren för ”Antagen fördelning” (orange färg).    

 

Figur 25. Använda fördelningar av konsekvensavstånd vid brand i brandfarligt fast ämne (ADR-S klass 4).  
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Figur 26. Använda fördelningar av konsekvensavstånd vid brand i brandfarligt fast ämne (ADR-S klass 5). 

 

Figur 27. Använd fördelning av konsekvensavstånd för stänk med giftiga eller smittfarliga ämnen (ADR-S klass 6). 

Skador till följd av utsläpp av radioaktiva ämnen (ADR-S klass 7) beaktas enligt ovan inte i denna 

riskbedömning. 

 

Figur 28. Använd fördelning av konsekvensavstånd för stänk med frätande ämne (ADR-S klass 8). 

Övriga farliga ämnen (ADR-S klass 9) beaktas enligt ovan inte i denna riskbedömning. 
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Bilaga E Beräkning av risknivåer 

I följande bilaga beskrivs hur beräkningarna av individrisk resp. samhällsrisk genomförs.  

E.1 Individrisk 

Beräkningsmetoden som används i denna riskbedömning bygger på den metod som används 

ibland andra Helsingborgs stads Strategi för bebyggelseplanering intill rekommenderade 

färdvägar för transport av farligt godsxix.  

Resultaten av frekvens- och konsekvensberäkningarna ovan räknas samman till en risknivå utmed 

den aktuella vägsträckan genom en beräkningsgång som kan beskrivas enligt följande (med 

scenariot pölbrand som exempel). 

En specifik punkt i omgivningen påverkas endast av en olycka som inträffar på en vägsträcka 

nära punkten. Längden på denna sträcka beror på punktens avstånd från vägen och hur stort 

område som det studerade olycksscenariot påverkar, se Figur 29.  

 

Figur 29. Olyckor med konsekvensavståndet (r) måste inträffa någonstans på sträckan (2x) för att påverka en 
given punkt på ett avstånd (y) från vägen. Med hjälp av Pythagoras sats kan sträckan (2x) beräknas, givet att 
konsekvensavståndet (r) samt avståndet till vägen (y) är känt.  

Resonemanget i Figur 29 leder till att en frekvenskorrigeringsfaktor som är specifik för en punkt 

på ett givet avstånd kan beräknas. Frekvenskorrigeringsfaktorn är två gånger sträckan x dividerat 

med längden på den studerade sträckan. Beräkningarna bygger vidare på att ett stort antal punkter 

i omgivningen (olika värden på y) studeras med upprepade beräkningar för alla de identifierade 

olycksscenarierna. Den använda upplösningen för beräkningarna (värden på y) är: 

0-50 meter från vägkant  Var 5:e meter 

50-200 meter från vägkant  Var 10:e meter 

200-800 meter från vägkant  Var 50:e meter 
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Formeln som används för att beräkna en frekvenskorrigeringsfaktor per kilometer blir: 
2√𝑟2−𝑦2

1000
 , 

se Tabell 8. 

Tabell 8. Frekvenskorrigeringsfaktor (utsnitt). 

 Studerat avstånd (y) [m]   

 Olyckan når (r) [m] 0 5 10 15 … 800 

0 0 - - -  0 

5 0,01 0 - -  0 

10 0,02 0,02 0 -  0 

15 0,03 0,03 0,02 0  0 

20 0,04 0,04 0,03 0,03  0 

…      0 

800 1,60 1,60 1,60 1,60  0 

 

Vidare har det i konsekvensberäkningarna ovan uppskattats fördelning av hur långa 

konsekvensavstånd som förväntas uppstå vid de olika scenarierna, se Tabell 9. Dessa värden är 

tillämpade utifrån Figur 24 och Figur 28. 

Tabell 9. Fördelning av konsekvensavstånd (utsnitt). 

 Sannolikhetsfördelning  

konsekvensavstånd 

 Olyckan når [m] Pölbrand    

0 0 %    

5 1 %    

10 5 %    

15 8 %    

20 18 %    

…     

800 0 %    

 

Resultat av korsvis multiplikation mellan de två tabellerna (Tabell 8 och Tabell 9) ovan redovisas 

i Tabell 10. 

Tabell 10. Resultat av korsvis multiplikation (utsnitt).  

 Studerat avstånd [m]   

 Olyckan når [m]  0 5 10 15 … 800 

0 0 - - - … 0 
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5 0,0001 0 - - … 0 

10 0,0010 0,0009 0 - … 0 

15 0,0024 0,0023 0,0018 0 … 0 

20 0,0072 0,0070 0,0062 0,0048 … 0 

…       

Respektive kolumn summeras sedan för att ge en total reduceringsfaktor för respektive avstånd, 

se Tabell 11. Vidare sker en justering av frekvenserna med avseende på att vissa av 

olycksscenarierna inte har en cirkulär utbredning, utan bedöms påverka olika andelar av en 

cirkelsektor, se Tabell 12. 

Tabell 11. Kolumnvis summering av Tabell 10 (utsnitt). 

 Studerat avstånd [m]   

 0 5 10 15 … 800 

Reduceringsfaktor 0,051 0,050 0,046 0,040 … 0 

 

Tabell 12. Justeringar med avseende på olyckssceneriernas utbredning. 

Olycksscenario Andel av cirkel Kommentar 

Pölbrand 1 Pölbranden antas ge cirkulär utbredning av 

värmestrålning. 

BLEVE 1 BLEVE antas ge cirkulär utbredning av värmestrålning. 

Jetflamma 0,2 Jetflamman antas riktas mot en specifik plats på en sida av 

olyckan i 20 % (1/5) av fallen (den första av fem följande 

riktningar på flamman antas drabba en specifik plats: rakt 

mot platsen, rakt från platsen, uppåt samt vinkelrätt från 

platsen åt två håll). 

Gasmolnsexplosion 0,06 Gasmolnsexplosion (UVCE) antas enligt xix ge en 

utbredning av omkring 22 grader i vindriktningen 

(22/360=0,06). 

 

Efter detta kan reduceringsfaktorn multipliceras med respektive andel av cirkel och den 

ursprungliga frekvensen (f) för att ge en individrisknivå på olika avstånd (Tabell 13). De 

resulterande värdena används slutligen för att plotta individrisken som en kurva. 

Tabell 13. Resulterande individrisk på olika studerade avstånd (utsnitt). 

 Studerat avstånd [m]    

 0 5 10  … 

Individrisk 0,051  1  (f) 0,050  1  (f) 0,046  1  (f)  … 
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E.2 Samhällsrisk 

Vid beräkningar av samhällsrisken studeras normalt ett typområde på en kvadratkilometer, med 

den aktuella planen eller riskkällan i dess mittxx. En kvadratkilometer stort område kommer 

därmed även att inkludera stora ytor runt om E18 respektive väg 840. 

Tabell 14 redovisar underlag för uppskattning av antal människor som vistas inom planområdet 

och den omgivande kvadratkilometern (befolkningstäthet).  

 

Tabell 14. Underlag för uppskattning av befolkningstäthet inom planområdet och i närområdet.  

  Nollalternativ 

(nuläget) 

Planförslag 

(nuläge + utbyggnad) 

Kommentar 

Boende - - 
 

Arbetsplatser - - 
 

Viktat 

medelvärde 

över dygnet 

- 2500 Uppgifter om 2500 invånare/km2 från 

Farligt gods – Riskbedömning vid 

transport då specifika uppgifter för 

området ej finns tillgängligt. Detta kan 

jämföras mot uppgifter om befolkning i 

Bro tätort som är 2344xxi och antagande 

om att ytan är omkring 1 km2 stort. 

Befolkningsstatistiken för det aktuella 

området bedöms ge ett konservativt 

antagande om faktisk persontäthet och 

används därför i beräkningarna.  

I en av känslighetsanalyserna minskas 

befolkningstätheten till 1000 

personer/km2, utifrån specifika siffror för 

antalet planerade arbetsplatser på 

planområdet. 

 

Genomsnittligt bebyggelsefritt avstånd som används i beräkningarna för den studerade 1 km-

sträckan länge E18 är 50 meter och längs väg 840 är 25 meter – inom vilket inga människor antas 

visas stadigvarande.  
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