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1 Sammanfattning 

Denna riskbedömning har upprättats i syfte att studera de risker som föreligger vid 
transport av farligt gods som sker förbi planområdet Vidbynäs 1:3 m.fl. - Källberga.  
 
Riskbedömningen studerar enbart de risker som är förknippade med ADR klass 1, dvs 
explosiva ämnen och föremål. De, från denna rapport, redovisade riskerna ska sedan 
sammanvägas med övriga risker som föreligger inom området härledda till t.ex. andra 
transporter av farligt gods. Målet med denna rapport är att ta fram underlag för bedömning 
ifall verksamhet är lämplig i aktuellt område.  
 
Bebyggelseförslaget i Källberga omfattar ca 600 nya bostäder, en förskola, en skola och 
lättare industri/handel/kontor beläget i anslutning till Muskövägen där transporter av 
farligt gods sker. 
 
Det finns i Sverige inga nationella kriterier för vad som ska betraktas som acceptabel risk. 
De kriterier som vanligtvis används för individrisk och samhällsrisk är framtagna av Det 
Norske Veritas (DNV) åt dåvarande Räddningsverket. Det är också de acceptanskriterier 
som används i denna rapport för att värdera riskerna. 

 
Resultaten i denna rapport visar att individrisken anses som tolerabel inom hela 
planområdet. Även samhällsrisken har bedömts som tolerabel. Resultaten kan anses som 
konservativa då risknivån överlag är beräknad utifrån konservativt antagna indata. Den 
känslighetsanalys som utförts visar även att ökat trafikflöde med ökade transporter av 
explosiva ämnen och föremål inte medför oacceptabla risknivåer. Inte heller den 
känslighetsanalys där försvagade konstruktioner antogs för de större byggnaderna 
(bostad, skola, förskola och industri/handel/kontor) medförde oacceptabla risknivåer. 
 
Slutsatsen, utifrån resultaten i denna riskbedömning, är att risknivån från enbart 
explosionsfarliga ämnen och föremål är tolerabel och inga riskreducerande åtgärder är 
nödvändiga för detta fall. Risken ska dock sammanvägas med övriga eventuella risker 
inom området, t.ex. transporter av brandfarliga vätskor. 

2 Uppdragsbeskrivning 

Denna riskbedömning har upprättats som underlag för ansökan om ny detaljplan 
Vidbynäs 1:3 m.fl. Källberga.  

2.1 Mål och syfte 

Målet med denna riskbedömning är att skapa ett underlag som visar riskbilden för 
planområdet med avseende på transport av explosionsfarliga ämnen och föremål. 

2.2 Omfattning 

Denna riskbedömning omfattar planområdet Vidbynäs 1:3 m.fl. Källberga. 
Riskbedömningen utreder enbart personrisker förknippade med ADR-klass 1, dvs 
explosionsfarliga ämnen och föremål som passerar på Muskövägen. Risker förknippade 
med övriga transporter av farligt gods beaktas ej i denna rapport. Risken för 
egendomsskador och miljörisker analyseras inte heller i denna rapport. 
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2.3 Definitioner, metodval och acceptanskriterier 

2.3.1 Definitioner 

Begreppen risk, riskanalys, riskhänsyn och riskbedömning har olika mening beroende av 
i vilket sammanhang det används. I denna riskbedömning används definitioner som är 
internationellt accepterade genom IEC-standard1. Definitionen har även antagits i 
Länsstyrelsens riskpolicy2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, Risk, riskanalys, riskhänsyn och riskbedömning. 

 
I standarden definieras risk som sannolikheten/frekvensen för att en händelse ska inträffa, 
sammanvägt med den negativa konsekvens en händelse medför. Det bör dock poängteras 
att risker kan belysas genom flera dimensioner då storleken på risken delvis bestäms 
genom subjektiva bedömningar. Subjektiva bedömningar och uppfattningar 
(riskperception) varierar vanligtvis bland individer och grupper i samhället3. 
 
I riskanalysmetodiken som används i denna riskbedömning används ett tekniskt 
perspektiv, dvs. risken definieras som en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens.  
 
Med konsekvens avses här resultatet av en oönskad händelse i termer av antalet 
omkomna. Med sannolikhet avses ett mått på hur ofta denna händelse förväntas inträffa 
(olyckans frekvens). Risk kan i vissa sammanhang även beaktas för egendom och/eller 
för miljö. I denna riskanalys sker dock begränsning till endast personrisk. Riskbilden 
redovisas sedan som individrisk och samhällsrisk.4 
 
Individrisken illustrerar den risk en hypotetisk person utsätts för då han/hon vistas 
kontinuerligt på en bestämd plats i närheten av ett riskobjekt. I denna riskbedömning är 
                                                
1 International Electrotechnical Commission (IEC), International Standard – Dependability Management Part 3, 

1995 
2 Länsstyrelserna i Skåne län Stockholms län Västra Götalands län, Riskhantering i detaljplaneprocessen, 

2006-09 
3 Øresund Safety Advisers, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, 2004 
4 CCPS, Guidelines for Chemical process Quantitative Risk Analysis, 1989 

RISKANALYS 

Definition av omfattning 

Identifikation av riskerna 

Beräkning av risken 
 

RISKREDUKTION/ 

KONTROLL 

Beslutsfattande 

Genomförande 

Övervakande 

RISKVÄRDERING 

Beslut om risk kan tolereras 

Analys av alternativ 

  

Riskbedömning 

Riskhantering 



Brandgruppen AB Datum: 2015-03-19 

Vidbynäs 1:3 m.fl. – Källberga Uppdrag:  

Riskbedömning Version: 02 

 Sida 6 (21) 

 

 

 

farligt godsleden riskobjekt. Individrisken är inte beroende på befolkningstätheten i 
området och beräknas med följande ekvation: 
 

∑
=

=
n

i

iyxIRIR
1

,,           (ekv. 1) 

där  
 
IRx,y   = Den totala individrisken för att förolyckas vid den geografiska  

platsen x, y 
 

IRx,y,i = Individrisken för att omkomma vid den geografiska platsen x, y för den 
inträffade händelsen i. 

 
n  = total antalet händelser som analysen innehåller vars effektzon sträcker sig 

till eller förbi den geografiska platsen x, y. 
 
Individrisken presenteras ofta i form av riskkonturer vilka ritas in som kurvor på en karta 
över området runt riskkällan.   
 
Samhällsrisken tar till skillnad från individrisken hänsyn till befolkningstätheten. 
Samhällsrisken återger sannolikheten för ett visst antal personer omkommer till följd av 
en olycka. Samhällsrisken redovisas vanligen i ett F/N-diagram som visar den 
ackumulerade frekvensen för en händelse (F) och antalet omkomna (N)5. 

2.3.2 Metodval 

Analys av sannolikheten för olycka i samband med farligt godstransporten sker i denna 
riskbedömning med Räddningsverkets VTI-modell. Modellen är framtagen av Statens 
väg- och transportforskningsinstitut (VTI) på uppdrag av Räddningsverket. Modellen 
används i denna riskbedömning för att beräkna frekvensen för en olycka med farligt gods 
på väg.  
 
Metodiken för analys av konsekvenserna vid en farlig godsolycka har analyserats med 
beräkningsverktyget för explosioner RC Blast och antaganden har i huvudsak gjorts enligt 
Försvarets forskningsanstalt (FOA). Till viss del har även egna bedömningar gjorts eller 
med hjälp av annan litteratur. 

2.3.3 Acceptanskriterier  

Det finns inga fastställda acceptanskriterier för vad som är en acceptabel risk i samband 
med farligt godstransporter. Däremot finns riktlinjer som är framtagna i samband med 
riskvärdering vilka används i denna riskbedömning.  
 
Det Norske Veritas (DNV) har på uppdrag av Räddningsverket sammanställt en rapport 
med rekommendation för acceptanskriterier för risker.  
 
 
 
 

                                                
5 Øresund Safety Advisers, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, 2004 
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Risken anses som tolerabel enligt Räddningsverket6 om följande är uppfyllt: 
 

– Individrisken anses som tolerabel om den understiger 10-7 per år 
– Individrisken anses som tolerabel, under vissa förutsättningar, om den 

understiger 10-5 per år 
– Samhällsrisken anses som tolerabel om frekvensen understiger 10-6 per år för en 

omkommen och tolerabel under vissa förutsättningar om den understiger 10-4 per 
år för en omkommen. Lutningen på FN-kurvan är -1. Samhällsrisken kan 
illustreras med hjälp av F/N-diagram. Området mellan den övre och den undre 
gränsen i diagrammet kallas ALARP (As low As Reasonably Practicable) och 
utgör område där riskerna är acceptabla men skall reduceras om det är praktiskt 
och ekonomiskt möjligt.  

 
I denna riskbedömning används acceptanskriterierna som DNV har tagit fram. 

3 Förutsättningar 

3.1 Området 

Aktuellt område är beläget i Nynäshamn kommun längs med Muskövägen, se Figur 2. 
 

 
Figur 2. Planområdet 

 

                                                
6 Räddningsverket, Värdering av risk, utgåva 2002 
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3.2 Riskkälla – Muskövägen 

Den riskkälla som finns i närheten och som kan påverka planområdet är Muskövägen, där 
farligt gods transporteras i form av bl.a. explosiva ämnen och föremål. 
 
Produkter som har potentiella egenskaper att skada människor, egendom eller miljö vid 
felaktig hantering eller olycka, går under begreppet farligt gods. Farligt gods på väg delas 
in i nio olika klasser (ADR) beroende av vilka egenskaper ämnet har.  
 
Följande mängder explosiva ämnen och föremål transporteras längs med Muskövägen, se 
tabell 1. 
 
Tabell 1, transporter av ADR klass 1. 

ADR-

klass 

Beskrivning ämne Mängd (kg) 

/transport 

Fordons-

transporter/år 

Kommentar 

1.1 Massexplosion 4800 2 En massexplosion är en 

explosion som påverkar så 

gott som hela lasten 

praktiskt taget samtidigt. 

1.1 Massexplosion 2000 16 

1.1 Massexplosion 100 2 

1.2 Splitter och kasstycken 3000 1 Ämnen och föremål med 

risk för splitter och 

kasstycken men inte för 

massexplosion 

1.3 Brand (tryckvåg, splitter 

och kasstycken) 

3000 3 Ämnen med risk för brand 

och mindre risk för 

tryckvåg, splitter och kass-

tycken men inte för 

massexplosion 

tot   24  

 
Andelen olyckor är starkt förknippat med trafikflödet. Trafikmängderna på̊ Muskövägen  
är relativt låga och väldigt säsongsvarierande. Årsmedeldygndstrafik för området är 1960 
fordon. I den västra delen kommer trafikhastigheten att vara reglerad till 50 km/h medan 
efter ca 150 m efter rondellen kommer den östra att tillåta trafik med hastighet 70 km/h. 

3.3 Riskobjekt - Vidbynäs 1:3 m.fl. Källberga 

Bebyggelseförslaget gäller för ca 600 bostäder, en skola, en förskola, lättare 
industri/handel samt grönområden. I figur 2 redovisas planområdeskarta. Huvudsakligen 
utgörs de planerade bostäderna av småhus/parhus. Närmast Muskövägen planeras lättare 
industri/handel. En förskola för ca 100 förskolebarn och en skola för ca 200-300 elever 
finns även inom planområdet. 
 
Topografiskt utgörs planområdet av ett kuperat område där två åsar passerar i nord-sydlig 
riktning. I det östra området planeras bebyggelsen skyddad bakom förhöjningar i 
terrängen. I figur 2 finns rödprickade linjer vilka avser beskriva att bakomliggande 
bebyggelse till stor del ligger i explosionsskugga, dvs bakomliggande bebyggelse är lägre 
belägen varpå en tryckvåg från en explosion ej bedöms kunna påverka området med 
samma effekt. 



Brandgruppen AB Datum: 2015-03-19 

Vidbynäs 1:3 m.fl. – Källberga Uppdrag:  

Riskbedömning Version: 02 

 Sida 9 (21) 

 

 

 

4 Beräkningar 

För redovisning av beräkningar, antaganden etc. hänvisas läsaren till Bilaga – 
Beräkningar.  

5 Resultat 

Efter genomförda beräkningar kan det konstateras att en farligt godsolycka som 
föranleder en explosion med ADR klass 1 sker som oftast en gång på ca 400 000 000 år, 
eller 2,49E-09 /år. Ett maximalt konsekvensområde med en radie på 400 m fås för kollaps 
av småhus, se figur 3. 
 
Individrisken anger sannolikheten för dödsfall som en funktion av avståndet från 
riskkällan (Muskövägen). Individrisken är inte beroende av befolkningstätheten i 
området. Nedan presenteras individrisken i tabell för respektive område (småhus, 
byggnad eller utomhus). 
 
Tabell 2, Individrisk 

Konsekvensavstånd (m) 

Småhus 

Ackumulerad frekvens (/år) 

(50 km/h) 

Ackumulerad frekvens (/år)  

(70 km/h) 

400  1.21E-09 2.49E-09 

300 1.09E-08 2.24E-08 

110 1.21E-08 2.48E-08 

Konsekvensavstånd (m) 

Byggnad 

Ackumulerad frekvens (/år) 

(50 km/h) 

Ackumulerad frekvens (/år)  

(70 km/h) 

145 1.21E-09 2.49E-09 

107 1.09E-08 2.24E-08 

40 1.21E-08 2.48E-08 

Konsekvensavstånd (m) 

Utomhus 

Ackumulerad frekvens (/år) 

(50 km/h) 

Ackumulerad frekvens (/år)  

(70 km/h) 

150 2.41E-09 4.97E-09 

55 3,62E-09 7.46E-09 

42 1.33E-08 2.74E-08 

15 1.45E-08 2.99E-08 
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Individrisken presenteras även för fallet småhus med hjälp av individriskkonturer,  
Figur 3. Att just småhus redovisas beror på att individrisken är störst för just småhus. 
 

 
Figur 3, Individriskkontur - redovisar frekvensen för en hypotetisk person att omkomma inom ett givet område i 

vistandes i småhus. 

 
Även samhällsrisken hamnar inom tolerabla nivåer. Samhällsrisken beaktar risken med 
hänsyn tagen till befolkningstätheten. Samhällsrisken med avseende på transporter av 
farligt gods har beräknats för explosiva ämnen och föremål på avsedd vägsträcka.  
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Samhällsrisken i form av en FN-kurva redovisas i figur 4. 
 

 
Figur 4, Samhällsrisk 

6 Osäkerheter 

Alla riskanalyser innehåller en större eller mindre grad av osäkerhet. Normalt görs en 
indelning mellan stokastiska och kunskapsbaserade osäkerheter. Stokastiska osäkerheter 
beror på slumpmässig variation och kan ej reduceras. Kunskapsosäkerheter så som 
underlagsmaterial och beräkningsmodeller utgör osäkerheter och kan reduceras med mer 
detaljerad information om gods- och trafikflöde samt förfinade beräkningsmodeller.  
 
Det har gjorts ett antal antaganden p.g.a. avsaknad av data. Antagandena har varit 
konservativa för att säkerställa att risken inte underskattas. Dock råder det en stor skillnad 
i data avseende skadekriterier på byggnader i litteratur. Det ska även påpekas att 
riskbilden till stor del beror på den låga olycksfrekvens som föreligger inom området. 
Skulle en framtida ökning med transporter av explosiva ämnen och föremål  ske kan detta 
påverka riskbilden. 
 
Eftersom dessa två parametrar (frekvens och skadekriterier för byggnader) bedöms ha 
stor inverkan på riskbilden genomförs en känslighetsanalys för dessa. 

7 Känslighetsanalys 

Vid dubblerad trafik (ÅDT och godstrafik) fås också i princip linjärt dubblerad 
olycksfrekvens och individrisken hamnar fortfarande inom tolerabla nivåer. Dubblerad 
trafik har valts då det anses täcka in ett överskådligt framtida scenario. Det kan även 
noteras att trafiken kan öka med en faktor 4,46 innan risken hamnar i det sk. ALARP 
området. Att risken hamnar i ALARP området innebär inte att risken är oacceptabel utan 
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att riskreducerande åtgärder kan krävas om nyttan står i relation till kostnaden för 
åtgärden.  
 
Inte heller samhällsrisken påverkas nämnvärt utan kan fortfarande betraktas som 
tolerabel. Samhällsrisken redovisas i figur 4.  
 
Resultaten visar på ett tämligen robust system. 
 

 
Figur 4, Samhällsrisk - Känslighetsanalys 

8 Värdering 

Kriterierna för både individrisk och samhällsrisk uppfylls helt och inga åtgärder är 
nödvändiga. Även då dubblerat trafikflöde testas anses risken som tolerabel. Likaså då de 
större byggnadernas motstånd för infallande tryck har halverats. 
 
Det skall dock påminnas om att denna riskbedömning enbart utvärderar de risker som är 
förknippade med de transporter av explosiova ämnen och föremål som förekommer på 
Muskövägen. Riskbedömningen tar inte hänsyn till övriga eventuella transporter av andra 
ADR-klasser, t.ex. brandfarliga vätskor eller giftiga gaser. 

9 Förslag på åtgärder 

Vanliga riskreducerande åtgärder för att reducera effekter från en explosion 
(tryckvåg/splitter) kan vara7: 
 
-Skyddsavstånd 
-Vegetation/träd 
-Mur/plank 
-Förstärkning av stomme 

                                                
7 Räddningsverket, Boverket. Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner Vägledningsrapport 2006.  
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Riskbedömningen visar dock att inga oacceptabla risker föreligger inom området, med 
hänsyn till explosiva ämnen och föremål. Således är det också Brandgruppens bedömning 
att inga åtgärder är nödvändiga. 
 
Det skall nämnas att det i planområdet redan planeras för ett (buller)plank. Vilka effekter 
ett sådant kommer att ha har inte utretts i denna rapport. Dock är den listad som en vanligt 
åtgärd för att förebygga negativa effekter av en explosion. Vid större explosioner är det 
tveksamt om denna kommer ha någon större effekt. Däremot kan den komma att ha effekt 
vid mindre händelser.  
 
Plank har dock många andra riskreducerande effekter. T.ex. kan den effektivt skydda mot 
strålning i händelse av brand eller reducera spridning av gas till planområdet. 

10 Slutsats 

Beräknade individ- och samhällsrisknivåer anses tolerabla och kräver ej några åtgärder. 
 
Det är Brandgruppen ABs samlade bedömning bebyggelseförslaget inom planområdet ur 
ett riskperspektiv för explosionsfarliga ämnen och föremål är genomförbart. Dock måste 
dessa risker vägas samman med övriga eventuella risker inom området för att få en total 
riskbild. 
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Bilaga – Beräkningar 

Frekvens 

Nedan redovisas beräkningar och antaganden (ej redovisade i texten) för frekvensen på 
olyckor med farligt gods. 
 
Där tabellvärde står angivet har dessa värden/index hämtats från litteratur8. 
 
Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor/år = 
 
O((Y*X)+(1-Y)(2X-X2)) 
 

Vägtyp hast. Gräns 70 

Längd km (a) 0.69 

ÅDT (b) 1960 

Trafikarbete (a*b*365*10E-6=c) 0.493626 

Olyckskvot (o/c) (tabellvärde) 0.8 

Antal olyckor (o) 0.3949008 

Andel singelolyckor (Y) (tabellvärde) 0.25 

Index för farligt godsolycka (tabellvärde) 0.11 

Antal fordon skyltade med farligt gods /b (X) 0.000035 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolycka (modellen)  2.41873E-05 

Antal farligt godsolyckor (modell*index) (för index se tabellvärde) 2.66E-06 

 

Vägtyp hast. Gräns 50 

Längd km (a) 0.57 

ÅDT (b) 1960 

Trafikarbete (a*b*365*10E-6=c) 0.407778 

Olyckskvot (o/c) (tabellvärde) 1.5 

Antal olyckor (o) 0.611667 

Andel singelolyckor (Y) (tabellvärde) 0.1 

Index för farligt godsolycka (tabellvärde) 0.02 

Antal fordon skyltade med farligt gods /b (X) 0.000035 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolycka (modellen)  4.07E-05 

Antal farligt godsolyckor (modell*index) (för index se tabellvärde) 8.135E-07 

 
Vidare har det antagits att i det fall hastigheten är reglerad till 50 km/h leder 0,1 % av 
olyckorna till explosion.  

                                                
8 Räddningsverket, Farligt gods riskbedömning vid transport 
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I det fall hastigheten är reglerad till 70 km/h leder 0,5 % av olyckorna till explosion.  
 
Utöver olycka och explosion finns händelsen brand som kan leda till explosion. Enligt 
försäkringsförbundets statistikavdelning inträffar brand 1*10-7/km. Det antas att 1% av 
bränderna leder till explosion. 
 
För respektive vägdel ger detta en explosionsfrekvens om 1.44935E-08 /år (50 km/h) och 
2.99E-08 /år (70 km/h). 
 
Baserat på fördelningen av antal transporter ges följande frekvens för respektive scenario 
och vägdel.  
 

Händelse 50 km/h 70 km/h 

Stor 1.1 1.21E-09   2.49E-09 

Medelstor 1.1 9.66E-09 1.99E-08 
 

Liten 1.1 1.21E-09 2.49E-09 
 

Medelstor 1.2 6.04E-10 1.24E-09 
 

Medelstor 1.3 1.81E-09 3.73E-09 
 

 
Individrisken för varje del av planområdet (utomhus, småhus eller byggnad) redovisas 
nedan. Beräkningar för konsekvensavstånd redovisas senare i bilagan under avsnittet 
Explosionsberäkningar. 
 

Konsekvensavstånd (m) 

Småhus 

Ackumulerad frekvens (/år) 

(50 km/h) 

Ackumulerad frekvens (/år)  

(70 km/h) 

400  1.21E-09 2.49E-09 

300 1.09E-08 2.24E-08 

110 1.21E-08 2.48E-08 

 

Konsekvensavstånd (m) 

Byggnad 

Ackumulerad frekvens (/år) 

(50 km/h) 

Ackumulerad frekvens (/år)  

(70 km/h) 

145 1.21E-09 2.49E-09 

107 1.09E-08 2.24E-08 

40 1.21E-08 2.48E-08 

 

Konsekvensavstånd (m) 

Utomhus 

Ackumulerad frekvens (/år) 

(50 km/h) 

Ackumulerad frekvens (/år)  

(70 km/h) 

150 2.41E-09 4.97E-09 

55 3,62E-09 7.46E-09 

42 1.33E-08 2.74E-08 

15 1.45E-08 2.99E-08 
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Den i Figur 3 presenterade individrisken redovisar avstånden för konsekvensavstånd för 
småhus. Småhus har valts då de utgör det längsta konsekvensavståndet. Det innebär t.ex. 
att personer som befinner sig utomhus eller i större byggnader ej omfattas i denna 
individriskkontur. Det innebär också att individriskkonturerna presenteras på ett 
konservativt sätt. 

Konsekvens 

Konsekvensberäkningar har gjorts utifrån följande formel (Ekvation 1): 
 
�	 = �����	�
	�����å�	 × �����	�
	�����å�	 × ����	/��	 × ����������� × ����������

× ����	�	�������	 
 
 där 
 
X = Antal omkomna [pers] 
 
A��� !�"!� �#$å%! = Arean för berörda delar (byggnad, småhus, utomhus) av 

konsekvensområdet [km2] 
 
P��� !�"!� �#$å%! = Persontäthet inom berört konsekvensområde [pers/km2] 
 
C(��!/)*!  = Faktor för andelen som vistas inomhus (byggnad, småhus) och 

utomhus [-]. 
 
C��$$+,�*�$  = Korrigeringsfaktor för andelen icke explosionsutsatt område pga 

cirkulärt utbredningsområde [-]. 
 
C*�-�.$,+(  = Korrigeringsfaktor för andelen explosionsskyddad bebyggelse pga 

topografiska faktorer [-]. 
 
C,�%!/	%$,00,%! = Andel som personer som omkommmer [-]. 
 

 

Persontäthet 

Personfördelningen anges i figur 5. Ur denna hämtas [P��� !�"!� �#$å%!] 
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Figur 5, Persontäthet 

 
I redovisningen för personfördelning har det gjorts följande antaganden: 
 
Persontäthet för småhus har använts värden baserade på Räddningsverkets 
rekommendationer för stad. Där anges 2500 pers/km2. I denna rapport används dock 1500 
pers/km2 då bebyggelseförslaget ej anses motsvara stadsbebyggelse. 
 
För punkthusen har dock antagits 2500 pers/km2 då persontätheten bedöms som högre 
intill dessa byggnader. 
 
Persontätheten för skolan har satts till 15000 pers/km2. Detta motsvarar 100 personer 
inom området över ett genomsnittsdygn. Då antas huvuddelen av verksamheten ske 
mellan kl. 8-17, dvs endast 1/3-del av dygnet vilket motsvarar 300 personer under 
verksam tid. Ingen hänsyn har tagits till att ingen verksamhet sker på helger 
(konservativt). 
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Persontätheten för förskolan har satts till 5000 pers/km2. Detta motsvarar 30 personer 
inom området över ett genomsnitts dygn. Då antas huvuddelen av verksamheten ske 
mellan kl. 8-17, dvs endast 1/3-del av dygnet vilket motsvarar 90 personer under verksam 
tid. Ingen hänsyn har tagits till att ingen verksamhet sker på helger (konservativt). 
Persontätheten för lättindustri/handel/kontor har satts till 10000 pers/km2. Detta 
motsvarar 78 personer inom området över ett genomsnitts dygn. Då antas huvuddelen av 
verksamheten ske mellan kl. 8-17, dvs endast 1/3-del av dygnet vilket motsvarar 234 
personer under verksam tid. 
 
I övriga områden bedöms verksamheten (grönområden) medföra försumbar 
befolkningstäthet. Idrottsområdet ligger utanför konsekvensområdet. 
 
I övrigt antas att 90 % vistas inomhus och 10 % vistas utomhus, benämnd som [23445/675] 
i Ekvation. 1. 
 
Det ska påpekas att transporter för farligt gods överlag kan antas ske dagtid. Ingen sådan 
hänsyn till variationer över dygnet har gjorts i dessa beräkningar. Detta innebär för de 
verksamheter som ligger närmast vägen (Industri/handel/kontor samt skola och förskola) 
att risken underskattas eftersom huvudsaklig verksamhet egentligen sker samtidigt som 
huvuddelen av transporterna sker. Dock kan det på samma sätt antas att risken överskattas 
för småhus eftersom bostäderna kan antas vara tomma på dagtid. För den totala riskbilden 
är bedömningen att risken är överskattad eftersom huvuddelen av de omkomna kan 
härledas till småhusen där risken med detta förhållningssätt har  överskattats. 

Explosionsberäkningar 

FOA anger att 50 % omkommer vid infallande tryck om 260 kPa. I dessa beräkningar 
antas förenklat att 100 % av de personer som vistas utomhus omkommer av ett infallande 
tryck överstigande 260 kPa. Motsvarande antas 0 % omkomma vid ett infallande tryck 
understigande 260 kPa.  
 
Större byggnader antas ej klara infallande tryck överstigande 40 kPa. En byggnad som 
utsätts för sådant tryck antas kollapsa 5 m in från fasad. 1/3-del av de personer som 
befinner sig i detta område antas omkomma (FOA). Denna parameter benämns som 
[28495:	9;8<<895] i Ekvation 1. 
 
Småhus antas ej klara infallande tryck överstigande 10 kPa. En byggnad som utsätts för 
sådant tryck antas kollapsa till hälften. 1/3-del av de personer som befinner sig i detta 
område antas omkomma (FOA) Denna parameter benämns som [28495:	9;8<<895] i 
Ekvation 1. 
 
Eftersom en explosion har en cirkulär utbredning med radien x är det inte rimligt att hela 
området längs med vägsträckan y till ett givet konsekvensområde drabbas, se princip figur 
6. Beroende på vilket konsekvensavstånd som beräknas korrigeras antalet omkomna med 
följande faktor: 0,05 [15 m]; 0,2 [40, 42, 55 m]; 0,4 [107, 110 m]; 0,55 [145, 150 m]; 0,9 
[300 m]; 1,0 [400 m]. Värden inom [ ] anger konsekvensområdet.  
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Denna parameter benämns som [2=>;;?8=7>;] i Ekvation 1. 
 

 
Figur 6, Principskiss för beräkning av Ckorrfaktor 

 
Eftersom marken är starkt kuperad och en stor andel av byggnaderna kommer att stå i 
tryckvågens skugga reduceras andelen omkomna med en faktor 0,5  0,6 och 0,8 för 
händelse Stor 1.1, Medelstor 1.1 och Liten 1.1. Vidare kommer även byggnaderna i sig 
utgöra ett skydd mot bakomliggande byggnader. Ingen hänsyn till detta har tagits. Denna 
parameter benämns som [27>@>A;8?3] i Ekvation 1. 
 
För händelse med ADR-klass 1.2 och 1.3 antas 1 % respektive 0,5 % av befolkningen 
som vistas utomhus omkomma till följd av explosion. 
 
Explosionsberäkningar har gjorts i programmet RC Blast med ekvivalent mängd TNT för 
det hemisfäriska fallet, dvs då tryckvågen antar en hemisfärisk utbredning (halvklot). 
 
Beräknade antalet omkomna har avrundats till närmaste heltal. 
 

Händelse Karaktäris

tiskt tryck 

Konsekvens-

avstånd 

Beräkning Antal omkomna 

per vägdel 

Stor 1.1 

4800 kg TNT 

Utomhus 260 55 

 

0 (50km/h) 

0 (70 km/h) 

Byggnad 40 145 

 

4 (50km/h) 

0 (70 km/h) 

Småhus 10 400 

 

 

7 (50km/h) 

20 (70 km/h) 
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Händelse Karaktäris

tiskt tryck 

Konsekvens-

avstånd 

Beräkning Antal omkomna 

per vägdel 

Medelstor 1.1 

2000 kg TNT 

Utomhus 260 42 

 

0 (50km/h) 

0 (70 km/h) 

Byggnad 40 107 

 

 2 (50km/h) 

 0 (70 km/h) 

Småhus 10 300 

 

5 (50km/h) 

15 (70 km/h) 

Liten 1.1 

100 kg TNT 

Utomhus  15 

 

0 (50km/h) 

0 (70 km/h) 

Byggnad 40 40 

 

  1 (50km/h) 

  0 (70 km/h) 

Småhus 10 110 

 

 0 (50km/h) 

 1 (70 km/h) 

Stor 1.2 Utomhus  150 0,5 % utomhus omkommer 0 (50km/h) 

0 (70 km/h) 

Stor 1.3 Utomhus  150 0,1 % utomhus omkommer 0 (50km/h) 

0 (70 km/h) 
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