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Sammanfattning
WSP har av Jonsons fastigheter Backen AB fått i uppdrag att ta fram en riskbedömning i samband
med upprättande av ny detaljplan för Kv. Backen 1:141 i Bankeryd. Riskbedömningen ska beskriva
riskbilden för planområdet och därmed utgöra en grund för att bedöma lämpligheten med detaljplanen,
samt vid behov ge förslag på riskreducerande åtgärder. Jonsons fastigheter Backen AB önskar uppföra
ett bostadsområde med radhus samt flerfamiljshus, vilket innebär ett behov av att ändra detaljplanen.
På en angränsande fastighet finns en drivmedelsstation, som tillsammans med ytterligare en
drivmedelsstation i området norr om Backen 1:141 genererar vissa transporter av farligt gods i
anslutning till planområdet.
Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Miljöbalkens och Plan-och bygglagens krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk, samt Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommuns
krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led samt
drivmedelsstation. Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten med planerad
markanvändning utifrån riskpåverkan.
Riskbedömningen med avseende på vägtransport av farligt gods genomförs kvantitativt.
Riskbedömningen med avseende på närhet till drivmedelsstation genomförs i huvudsak kvalitativt, men
kompletteras med vissa kvantitativa ingångsvärden för att bedöma den totala risknivån.
Risknivån som genereras av de närbelägna drivmedelsstationerna Circle K och Oljeshejkerna
Johnsson AB bedöms vara acceptabel för planområdet. Drivmedelstransporterna på Kortebovägen
genererar både en individrisk och en samhällsrisk som når ALARP-området och därför ska
riskreducerande åtgärder övervägas/utredas och införas.
WSP gör bedömningen att med följande riskreducerande åtgärder kan den föreslagna detaljplanen
genomföras enligt aktuellt planförslag:


Bibehåll befintliga skyddsavstånd enligt planförslaget.



Tillse att en kraftig och obruten trottoarkant/kantsten finns mellan planområdet och
Kortebovägen samt den norra halvan av Björnebergsvägen. Det ska särskilt beaktas att vätska
inte ska kunna rinna ned i det underjordiska garaget.



Ytor mellan de fasader som markeras i Figur 13 och Kortebovägen konstrueras med lätt
sluttning mot Kortebovägen.



Hus 7, hus 8 samt den östra delen av hus 6 konstrueras så att utrymning kan ske åt det håll
som vetter bort från Kortebovägen.



Ytor mellan de fasader som markeras i Figur 13 och Kortebovägen utformas så att de inte har
några vassa/fasta hinder.



Ytor mellan de fasader som markeras i Figur 13 och Kortebovägen utformas så att de inte
uppmuntrar till stadigvarande/längre vistelse.



Fasader som markeras i Figur 13 utförs i obrännbart material.
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INLEDNING

WSP har av Jonsons fastigheter Backen AB fått i uppdrag att ta fram en riskbedömning i samband
med upprättande av ny detaljplan för Kv. Backen 1:141 i Bankeryd. Riskbedömningen ska beskriva
riskbilden för planområdet och därmed utgöra en grund för att bedöma lämpligheten med detaljplanen,
samt vid behov ge förslag på riskreducerande åtgärder.

1.1

BAKGRUND

Fastigheten Backen 1:141 är en tidigare sammanslagning av tre fastigheter som var benämnda
Backen 1:110, Backen 1:63 och Backen 1:114. I nu gällande detaljplan har de tre fastigheterna
användningen ”HjJm - handel med viss begränsning, småindustri”. Jonsons fastigheter Backen AB
önskar uppföra ett bostadsområde med kedjehus samt flerfamiljshus, vilket innebär ett behov av att
ändra detaljplanen.
På en angränsande fastighet finns en drivmedelsstation, som tillsammans med ytterligare en
drivmedelsstation i området norr om Backen 1:141 genererar vissa transporter av farligt gods i
anslutning till planområdet. I enlighet med krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid
planprocessen, utifrån Miljöbalken, Plan- & bygglagen samt Länsstyrelsens riktlinjer, ska
drivmedelsstationerna samt farligt gods-transporterna ingå i en riskbedömning för planområdet.
Riskbedömningen upprättas som ett underlag för fattande av beslut om lämpligheten med planerad
markanvändning, med avseende på närhet till farligt gods-led samt närhet till drivmedelsstation.

1.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Miljöbalkens och Plan-och bygglagens krav på lämplig
markanvändning med hänsyn till risk, samt Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommuns
krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid markanvändning intill farligt gods-led samt
drivmedelsstation.
Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån
riskpåverkan. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder.

1.3

OMFATTNING

Riskbedömningen avser beskriva riskbilden med syfte att möjliggöra en bedömning av detaljplanens
lämplighet med avseende på liv och hälsa. Bedömningen struktureras utifrån nedanstående
frågeställningar:


Riskidentifiering: Vad kan inträffa?



Frekvensuppskattningar: Hur ofta kan det inträffa?



Konsekvensuppskattningar: Vad är konsekvensen av det inträffade?



Riskuppskattning: Hur stor är risken?



Riskvärdering: Är risken acceptabel?



Riskreduktion: Rekommenderas åtgärder?

Kortfattade metodbeskrivningar inleder respektive kapitel. Mer djupgående beskrivning av
riskhanteringsprocessens olika steg och de metoder som använts i riskbedömningen redogörs för i
Bilaga A.
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AVGRÄNSNINGAR

I riskbedömningen belyses risker förknippade med transport av farligt gods på närliggande lokala gator
samt verksamhet på drivmedelsstationer. De risker som har beaktas är plötsligt inträffade
skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för tredje man, d.v.s. risker som påverkar
personers liv och hälsa. Bedömningen beaktar inte påverkan på egendom, miljö eller arbetsmiljö,
personskador som följd av påkörning eller kollision eller långvarig exponering av buller och
luftföroreningar.
Riskbedömningen med avseende på vägtransport av farligt gods genomförs kvantitativt.
Riskbedömningen med avseende på närhet till drivmedelsstationer genomförs i huvudsak kvalitativt,
men kompletteras med vissa kvantitativa ingångsvärden för att bedöma den totala risknivån. Dessutom
har erfarenheter och resultat från liknande projekt tagits med som underlag till kvalitativa resonemang
avseende uppskattningen av risk samt dess möjliga inverkan på människor i planområdet.
Efter samråd med räddningstjänsten [1] förutsätts att samtliga farligt gods-transporter förbi
planområdet utgörs av brandfarlig vätska. Det bör dock noteras att detta kan komma att ändras i
framtiden, exempelvis i samband med uppförandet av nya verksamheter/industrier.
Det bör noteras att riskbedömningarna för drivmedelsstationerna utförs övergripande och utifrån ett
detaljplaneperspektiv. De ersätter inte de riskbedömningar som ska upprättas av verksamhetsutövaren
i samband med tillståndsansökan för respektive verksamhet. Bedömningen utgår från uppförandet av
ett nytt bostadsområde intill befintliga drivmedelsstationer och innefattar därmed i huvudsak en
bedömning av avstånd och lokala förhållanden. Ingen bedömning av huruvida drivmedelsstationen i sig
uppfyller relevanta krav genomförs.
Det förutsätts att ingen av drivmedelsstationerna kommer att installera en anläggning för tankning av
fordonsgas.

1.5

STYRANDE DOKUMENT

I detta avsnitt redogörs för de dokument som huvudsakligen varit styrande i framtagandet och
utformningen av riskbedömningen.

1.5.1

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (2010:900) ställer krav på att bebyggelse lokaliseras till för ändamålet lämplig
plats med syfte att säkerställa en god miljö för brukare och omgivning.
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till […] människors hälsa och säkerhet, … (PBL 2010:900. 2 kap. 5§)
Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till […] skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot
trafikolyckor och andra olyckshändelser, … (PBL 2010:900. 2 kap. 6§)

1.5.2

Riktlinjer

Länsstyrelsen i Hallands län anger i sina riktlinjer Riskanalys av farligt gods i Hallands län [2] att
riskhanteringsprocessen ska beaktas vid markanvändning inom 150 meter från en transportled för
farligt gods. Detta dokument tillämpas efter samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län eftersom man
inte tagit fram några egna rekommendationer på lokal nivå [3].
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I sina riktlinjer skiljer Länsstyrelsen i Halland mellan Väg-Hög och Väg-Låg när det gäller transportleder
för farligt gods. Väg-Hög avser stora vägar med mycket trafik och höga flöden av farligt gods, medan
Väg-Låg avser vägar med mindre flöden samt lokalt utpekade farligt gods-leder.
Området utmed transportleder för farligt gods delas in i fyra zoner enligt Figur 1.

Figur 1. Principer för riktlinjer avseende avstånd och säkerhetshöjande åtgärder utmed transportled för
farligt gods.
Följande avstånd blir styrande:
1. Bebyggelsefritt avstånd – För att bygga inom detta avstånd krävs särskild riskanalys.
2. Reducerat avstånd – Avståndet varierar beroende på transportled och användningsområde.
För att byggnation ska vara möjlig krävs att säkerhetshöjande åtgärder vidtas enligt riktlinjerna.
Kraven på åtgärder ökar med minskande avstånd.
3. Basavstånd – Detta är rekommenderat avstånd mellan transportleder och olika
användningsområden. Avståndet varierar beroende på typ av transportled och
användningsområde.
Verksamhet på drivmedelsstation bedöms utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
handbok Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer [4] och beror av
bebyggelsetyp och hanterade ämnen.

1.6

SAMRÅD

Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Jönköpings län [3] samt med Räddningstjänsten i
Jönköping [1] [5] gällande analysens angreppssätt, tillämpade riktlinjer, hantering av risker på
drivmedelsstation samt krav på riskbedömningens omfattning och struktur.
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UNDERLAGSMATERIAL

Arbetet baseras på följande underlag:


Underlag för planbesked [6]



Presentationsritningar [7]



Information från drivmedelsstationer [8] [9] [10]

1.8

INTERNKONTROLL

Rapporten är utförd av Emelie Laurin (Brandingenjör och Civilingenjör riskhantering). I enlighet med
WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001, omfattas denna handling av krav
på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående person granskar
förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit Gustav Nilsson
(Brandingenjör och Civilingenjör riskhantering).

1.9

REVIDERINGAR

Detta dokument utgör en andra version av rapporten och har reviderats efter inkomna synpunkter från
Jönköpings kommun. Revideringarna är av mindre slag och berör förtydligande av föreslagen
riskreducerande åtgärd. Reviderade stycken markeras med kursiv text och vertikalt streck i
vänstermarginalen.
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OMRÅDESBESKRIVNING

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet med omgivning med syfte att överskådligt
tydliggöra de förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen.

2.1

OMGIVNING

Det aktuella planområdet är beläget i Bankeryd vid Vätterns västra strand, cirka en mil norr om
Jönköping. Fastigheten ligger i ett bostadsområde med villabebyggelse runtomkring. Öster om
fastigheten finns en drivmedelsstation med tillhörande tvätthall. Norr om fastigheten finns ett
industriområde.

2.2

PLANOMRÅDET

Backen 1:141 är belägen i norra delarna av Bankeryd och omgärdas av de lokala vägarna
Kortebovägen, Björnebergsvägen, Ravinvägen och Furuvägen. Nuvarande detaljplan för området är
”Backen Västergård 1:113 m.fl., Bankeryds församling, Jönköpings kommun”. Fastigheten Backen
1:141 är en tidigare sammanslagning av tre fastigheter som var benämnda Backen 1:110, Backen 1:63
och Backen 1:114. I nu gällande detaljplan har de tre fastigheterna användningen ”HjJm - handel med
viss begränsning, småindustri”. Backen 1:110 och Backen 1:63 har även ”Es- transformatorstation”
som användning. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med en- och tvåplans industribebyggelse,
kallförråd och en transformatorstation, knappt hälften av ytan utgörs av skog.
Planförslaget innebär att markanvändningen ändras till bostadsändamål för att kunna bebygga
fastigheten med radhus samt flerfamiljshus enligt Figur 2. Totalt planeras för cirka 50 lägenheter samt
22 radhus.

Figur 2. Planförslag. Radhus (röda) och flerfamiljshus (gula).
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DRIVMEDELSSTATIONER

Nedan beskrivs de bägge drivmedelsstationer som kommer att beaktas i denna riskbedömning.

2.3.1

Circle K

På den angränsande fastigheten öster om Backen 1:141 finns en verksamhet som inhyser
drivmedelsförsäljning, tvätthall, gör-det-själv-hall samt butik (biltillbehör, smörgåsar, godis etc.).
Byggnaden innehåller även en lokal som tidigare nyttjades som bilverkstad men som nu inte används. I
källaren finns däcksförvaring. Utöver drivmedlen på drivmedelsstationen finns inga andra farliga ämnen
på fastigheten. [8]

Figur 3. Närliggande drivmedelsstation Circle K med tvätthall (blå), butik (röd) samt tidigare verkstad
(grön). L markerar lossningsplats.
Det är inte innehavaren av butiken och tvätthallen som driver drivmedelsförsäljningen utan
utrustningen hyrs av Circle K som automatpejlar cisternerna på distans och levererar drivmedel vid
behov. Circle K uppger att det i snitt sker fyra stycken drivmedelsleveranser per vecka [9]. På stationen
säljs bensin, E85 och diesel.
Avståndet mellan lossningsplatsen och Backen 1:141 är drygt 50 meter.

2.3.2

Oljeshejkerna Johnsson AB

Cirka 100 meter norr om Backen 1:141 har Oljeshejkerna Johnsson AB en drivmedelsstation. Enligt
uppgift säljs bensin och diesel på stationen och drivmedelsleveranser sker en gång i veckan. [10]
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Figur 4. Backen 1:141 (röd streckad linje) och Oljeshejkerna Johnsson AB (röd).

2.4

INFRASTRUKTUR

Som tidigare beskrivits omgärdas Backen 1:141 av de lokala vägarna Kortebovägen,
Björnebergsvägen, Ravinvägen och Furuvägen (se Figur 2). Ingen av dessa är en utpekad
rekommenderad transportled för farligt gods (primär eller sekundär) [11]. Däremot förekommer
drivmedelstransporter till de bägge drivmedelsstationerna enligt Figur 5.
Hastighetsbegränsningen i närområdet är 60 km/h på Kortebovägen, på sträckan mellan Väg 195 och
korsningen till Domsandsvägen (dvs. på den del av Kortebovägen som löper väster om planområdet).
På den del av Kortebovägen som löper i direkt anslutning till (nordost om) planområdet är
hastighetsbegränsningen 40 km/h. [11]
Enligt uppgifter från Jönköpings kommun ser trafiken kring Backen ut enligt Tabell 1. [12]
Tabell 1. Trafikprognos för Backen 1:141.
Mätpunkt

ÅDT 2017

ÅDT 2035

Andel tung trafik

Kortebovägen väster
om Backen

3900

4900

10 %

Kortebovägen nordost
om Backen

5900

7300

9%

2.5

BEFOLKNING OCH PERSONTÄTHET

Bankeryd hade år 2016 en befolkning på cirka 8579 personer och en befolkningstäthet på cirka
1269 personer/km2. I de delarna av Bankeryd som Backen 1:141 ligger i är befolkningstätheten
troligtvis något lägre då det finns stora inslag av skog bland bebyggelsen.
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De planerade bostäderna bedöms generera en ökad befolkning på 150-300 personer i norra Bankeryd.
Persontätheten norr om planområdet bedöms vara markant högre på dagtid jämfört med under natten,
då här uteslutande finns industrier. För persontätheten i planområdet och de omgivande
bostadsområdena gäller det motsatta förhållandet.
För beräkningarna antas en persontäthet på 1269+300=1569 personer/km 2.
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RISKIDENTIFIERING

I detta kapitel genomförs en riskidentifiering i enlighet med riskbedömningens avgränsningar. Detta
innefattar en övergripande bedömning av vilka olyckor på Kortebovägen respektive på
drivmedelsstationerna som kan generera en betydande påverkan och därigenom behöver studeras
vidare för att avgöra möjliga konsekvenser samt eventuella behov av riskreducerande åtgärder.
Riskidentifieringen innebär en systematisk genomgång av de riskkällor som förekommer i samband
med transport av farligt gods på väg respektive vid verksamhet på drivmedelsstationer, för att klargöra
vilka olyckor som kan inträffa.

3.1

IDENTIFIERING OCH BESKRIVNING AV RISKKÄLLOR

Identifiering av riskkällor har gjorts i samråd med räddningstjänsten genom kvalitativa diskussioner
utifrån området och dess lokala förutsättningar. [1]

3.1.1

Transport av farligt gods på Kortebovägen

Oljeshejkerna Johansson AB uppger att deras drivmedelstransporter både kommer och åker via
Kortebovägen från väg 195 [10]. Transporterna passerar därmed som närmst drygt 30 meter från
Backen 1:141 och cirka 45 meter från närmsta planerad byggnad.
Drivmedelstationen på den angränsande fastigheten uppger att de flesta av Circle K:s
drivmedelstransporter kommer söder ifrån på Kortebovägen (då de måste svänga in på stationen från
detta håll) och sedan fortsätter norr ut på Kortebovägen mot väg 195. Detta medför att de flesta
transporter efter lossning passerar i direkt anslutning till Backen 1:141 och som närmst cirka 10 meter
från planerad byggnad.

Figur 5. Drivmedelstransporter till/från Oljeshejkerna Johnsson AB (svart), drivmedelstransporter till
Circle K (blå) samt drivmedelstransporter från Circle K (röd).

10257222 • Riskbedömning Kv. Backen 1:141 | 15

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Riskbedömning Kv. Backen 1:141

Emelie Laurin

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10257222

2018-02-01

I samråd med räddningstjänsten [1] [5] har inga farliga verksamheter (utifrån Lag om skydd mot
olyckor) eller Sevesoverksamheter identifierats i närområdet. Inte heller några andra uppenbara
mottagare/avsändare av stora mängder farligt gods.
Utifrån ovanstående beskrivningar bedöms endast transport av brandfarlig vätska på Kortebovägen
vara relevant att beakta för planområdet. Transporter av drivmedel till de bägge drivmedelsstationerna
kommer också att beaktas utifrån att de anländer till och uppehåller sig på drivmedelsstationerna.
Övriga eventuella transporter av farligt gods i anslutning till planområdet förväntas endast ske i mycket
begränsad omfattning.

3.1.2

Tankstation för bensin, diesel och E85

Det största riskmomentet på en drivmedelsstation bedöms generellt vara vid lossning av bränsle från
tankfordon till cistern. Olyckor kan uppkomma exempelvis om slangen mellan bilen och cisternen
brister eller lossnar. Vid ett läckage kan det uppkomma en bränslepöl som i sin tur kan antändas och
därmed hota såväl byggnader som tankbilen och omgivningen. Chauffören ska dock alltid ha möjlighet
att stoppa lossningen omedelbart.
Det dimensionerande skadefallet för läckage på drivmedelsstation anges till en bränslepöl på 300 m2
[13]. Möjliga orsaker till ett katastrofalt läckage är exempelvis att annat fordon kör in i tankfordonet
under lossning så att läckage uppstår, alternativt att läckage/slangbrott uppstår och nödstoppet
antingen inte fungerar eller att chauffören är i ett sådant tillstånd (akut sjuk/skadad) att han inte kan
manövrera nödstoppet korrekt. Även om de tänkbara konsekvenserna är förödande bedöms
sannolikheten för att det dimensionerande skadefallet ska uppkomma vara mycket låg. En bränslepöl
på 300 m2 motsvarar ett läckage på cirka 10 m3. WSP bedömer dock att det värsta troliga fallet är att
ett helt fack i tankbilen rinner ut, viket motsvarar cirka 5 m 3 bränsle.
De utsläpp som kan antas inträffa i samband med tankning är exempelvis då någon glömmer att hänga
tillbaka pistolhandtaget på mätarskåpet efter avslutad tankning, låser pistolhandtaget men inte ansluter
handtaget till bilens drivmedelstank etc.

3.2

SAMMANSTÄLLNING AV OLYCKSSCENARIER

Baserat på brandfarliga vätskor (oavsett om det för sig om transport av farligt gods ADR-klass 3 eller
om verksamhet på drivmedelsstation) har ett antal dimensionerande olycksscenarier med potentiellt
dödlig konsekvens sammanställts i Tabell 2.
Tabell 2. Övergripande sammanställning över dimensionerande olycksscenarier baserat på rådande
förutsättningar.
Brandfarlig vätska
Klass 3
Liten pölbrand
Medelstor pölbrand
Stor pölbrand
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RISKUPPSKATTNING OCH RISKVÄRDERING

I detta kapitel genomförs en kvantitativ riskbedömning av vägtransport av farligt gods ADR-klass 3
(brandfarlig vätska) samt en kvalitativ riskbedömning gällande verksamhet på drivmedelsstation.

4.1

TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ KORTEBOVÄGEN

För uppskattning av risknivån har årsmedeldygnstrafik (ÅDT), vägkvalitet, hastighetsbegränsning etc.
för aktuellt vägavsnitt använts som indata. Med hjälp av Räddningsverkets (nuvarande Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) skrift Farligt gods – riskbedömning vid transport [14] beräknas
frekvensen för att en trafikolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på aktuellt vägavsnitt, se Bilaga
B. För beräkning av frekvenser/sannolikheter för respektive skadescenario används
händelseträdsanalys, se Bilaga C.
Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och
handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga D. I denna detaljerade
riskbedömning har riskmåtten individrisk och samhällsrisk använts för att uppskatta risknivån med
avseende på identifierade risker förknippade med farligt gods-transporter. Det är nödvändigt att
använda sig av båda riskmåtten, individrisk och samhällsrisk, vid uppskattning av risknivån i ett område
så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande (individperspektiv), samtidigt som hänsyn tas
till hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som samtidigt påverkas
(samhällsperspektiv).
Med individrisk avses sannolikheten för att en enskild individ på en specifik plats (exempelvis på ett
visst avstånd från en transportled) under en viss tidsperiod ska omkomma [15]. Individrisken tar ingen
hänsyn till hur många personer som kan förväntas omkomma till följd av en olycka och är därför
oberoende av hur många människor som vistas i området. Individrisken kan sägas vara platsspecifik
och ger ett mått på hur farligt det är för en enskild individ att vistas på ett visst avstånd från riskkällan.
Syftet med riskmåttet är att se till att enskilda individer inte utsätts för oacceptabla risknivåer.
Individrisken kan redovisas i form av en individriskprofil, som visar frekvensen att omkomma per år
som funktion av avståndet från riskkällan.
Samhällsrisk avser risken för att en grupp människor inom ett visst område ska omkomma. Jämfört
med individrisk beaktar riskmåttet samhällsrisk även hur stora konsekvenserna kan bli ur ett
samhällsperspektiv, med avseende på antalet personer som påverkas vid olika skadescenarier.
Hänsyn kan därmed tas till befolkningssituationen inom det aktuella området, i form av
befolkningsmängd och persontäthet. Hänsyn tas även till eventuella tidsvariationer, som t.ex. att
persontätheten i området kan vara hög under en begränsad tid på dygnet eller året och låg under
andra tider. Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (Frequency/Number), som visar den
ackumulerade frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna. I F/Nkurvan illustreras hur ofta olyckor sker med ett givet antal omkomna personer och det går således att
särskilja på frekvensen av olyckor med en liten konsekvens och olyckor med stor konsekvens.
I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas
vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas
(DNV) förslag på riskkriterier [15] gällande individ- och samhällsrisk.
Risker kan kategoriskt indelas i tre grupper; acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla.
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Figur 6. Princip för värdering av risk vid fysisk planering.
Följande förslag till tolkning rekommenderas:


Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och tolereras
därmed ej. Dessa risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.



De risker som bedöms tillhöra den andra kategorin värderas som acceptabla om alla rimliga
åtgärder är vidtagna. Risker i denna kategori ska behandlas med ALARP-principen (As Low As
Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla
risker, accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor och det är praktiskt
omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda
krav ställas på riskreduktion, men möjliga åtgärder skall beaktas. Ett kvantitativt mått på vad
som är rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.



De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för
ytterligare riskreduktion undersökas. Riskreducerande åtgärder, som med hänsyn till kostnad
kan anses rimliga att genomföra, ska genomföras.

För individrisk föreslår DNV följande kriterier:


Övre gräns för område där risker, under vissa förutsättningar, kan accepteras:

10-5 per år



Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga:

10-7 per år

Den övre gränsen för område där risker kan kategoriseras som låga motsvarar, eller är lägre än, risken
att omkomma till följd av naturolyckor (risk att omkomma till följd av träff av blixt anges ofta till 10 -7 per
år, samlad risk relaterad till naturolyckor anges ofta till 10-6 per år). En beräknad risknivå på 10-7 per år
bör därför, även med hänsyn till osäkerhet i analysen, innebära att en individs totala risknivå inte
påverkas signifikant. Det förefaller inte rimligt att kräva att större resurser skall satsas utöver detta. Den
övre gränsen för område där risker, under vissa förutsättningar, kan accepteras motsvarar cirka en
tiondel av den naturliga dödsfallsrisken för de grupper i samhället som har den lägsta totala
dödsfallsrisken.
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För samhällsrisk föreslår DNV följande kriterier:


Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras:
för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1

F=10-4 per år



Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga:
för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1

F=10-6 per år

Ovanstående kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån är acceptabel
eller ej. Den övre gränsen markeras med röd linje och den undre gränsen med grön linje, se Figur 7.
Den kvantitativa värderingen av riskmåtten kompletteras med kvalitativa resonemang med
utgångspunkt främst i planområdets inneboende egenskaper samt i tidigare erfarenheter från liknande
projekt.

Figur 7. Föreslagna kriterier på individrisk samt samhällsrisk enligt DNV.
Resultatet av genomförda beräkningar redovisas i styckena 4.1.1-4.1.2 nedan. Beräkningarna baseras
på följande antaganden:
ÅDT:

7300 fordon per dygn

Hastighetsgräns:

40 km/h

Antal farligt gods-transporter per vecka: 5 stycken
Persontäthet:

1569 personer/km2

Personfritt avstånd från väg:

10 m

Känslighetsanalysen redovisas i stycke 4.1.3.
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Samhällsrisk

Figur 8. Samhällsrisk genererad av farligt gods-transporter på Kortebovägen.
Som framgår i Figur 8 når samhällsrisken upp till den nedre delen av ALARP-området för upp till två
omkomna personer. Utöver det ligger samhällsrisken på acceptabla nivåer. Kurvans utseende kan i
huvudsak förklaras av att endast ADR-klass 3 (brandfarliga vätskor) beaktas, vilket ger begränsade
konsekvensavstånd (och därmed begränsat antal möjliga påverkade personer) även vid allvarligare
olyckor.

4.1.2

Individrisk

Figur 9. Individrisk genererad av farligt gods-transporter på Kortebovägen.
Eftersom individrisken precis tangerar det undre kriteriet för ALARP-området är det svårt att utläsa i
Figur 9 exakt var skärningen sker. Ur beräkningarna framgår dock att individrisken ligger mycket lågt
inom ALARP upp till 21 meter från vägen. Bortom 21 meter från vägen ligger individrisken på
acceptabla nivåer.
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Känslighetsanalys

För att verifiera hur stor inverkan gjorda antaganden har på resultatet av beräkningarna genomförs
känslighetsanalyser. Detta för att ta höjd för osäkerheter i det statistiska underlaget samt för eventuella
framtida förändringar i trafiken och befolkningen. De parametrar som varieras i känslighetsanalyserna
är antal vägfordon, andel farligt gods-transporter respektive persontätheten i närområdet. Ingen
känslighetsanalys genomförs med avseende på fördelningen mellan ADR-klasser. En möjlig förändring
är tillkommande ADR-klasser på grund av ny verksamhet eller industri i närområdet. Det bedöms dock
kunna ge missvisande resultat att känslighetsanalysera utifrån strikt teoretiska framtida förändringar i
närområdet.
Känslighetsanalyserna genomförs för både individrisk och samhällsrisk. För djupare beskrivning av
känslighetsanalysen samt beräkningar och resultat, se Bilaga E.
Känslighetsanalyserna indikerar att både individrisken och samhällsrisken är robusta även vid mycket
konservariva ändringar av indata till beräkningarna.

4.1.4

Sammanfattning av risknivå

Eftersom både individrisken och samhällsrisken når ALARP-området ska riskreducerande åtgärder
övervägas/utredas och införas. Det bör dock påpekas att både individrisken och samhällsrisken ligger
mycket lågt inom ALARP varvid krav på riskreduktion inte ställs lika högt som om risknivåerna skulle
ligga högre inom ALARP eller vara oacceptabelt höga.

4.2

TANKSTATION FÖR BENSIN, DIESEL OCH E85

Den kvalitativa riskbedömningen kommer dels att utgå från logiska resonemang baserade på
erfarenhet från tidigare liknande projekt och dels ifrån de regelsamlingar som omfattar olika typer av
drivmedelsstationer. Det bör noteras att riskbedömningarna för tankstationerna nedan utförs
övergripande och utifrån ett detaljplaneperspektiv. De ersätter inte de riskbedömningar som ska
upprättas av verksamhetsutövaren i samband med tillståndsansökan för respektive verksamhet.
För att bedöma möjlig påverkan på planområdet, samt eventuellt behov av vidare riskhantering,
genomförs en översiktlig kvalitativ uppskattning av riskbilden förknippad med drivmedelsstationer.
Riskuppskattningen utgår från planområdets olika attribut och tar avstamp i MSB:s handbok Hantering
av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer [4] efter samråd med Länsstyrelsen [3].

4.2.1

Kravbild

Utgångspunkten för att bedöma kravbilden är de avståndskrav som listas i MSB:s handbok och som tar
hänsyn till de typer av olyckshändelser som förknippas med drivmedelsstationer. Detta kompletteras
med en övergripande bedömning av befintliga avstånd samt kvalitativa resonemang genom
erfarenheter och resultat från liknande projekt.
Nedanstående riktvärden för avstånd är hämtade ur MSB:s handbok och utgår från cistern under jord
med brandfarlig vätska klass 1. Tabellen visar vilka avstånd (meter) som bör säkerställas och objekten
som redovisas nedan har valts ut utifrån bedömning av nytt bostadsområde intill befintlig
drivmedelsstation.
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Tabell 3. Avståndskrav inom och runt om drivmedelsanläggning.
Påfyllningsanslutning
till cistern

Mätarskåp

Pejlförskruvning

Cisternavluftningens
mynning

Plats där människor
vanligen vistas1

25

18

6

12

Byggnad där människor
vanligen inte vistas2 eller
byggnad med låg
brandbelastning

9

3

3

3

Parkeringsplatser

6

3

3

6

Miljöstation

12

12

3

12

Objekt

1. Bostad, kontor, gatukök, butik, servering, busshållplats
3. Fristående garage, förråd etc.
I nedanstående stycken görs en kvalitativ riskbedömning för respektive drivmedelsstation. Inget
platsbesök har genomförts inom ramen för uppdraget. Avstånd och omgivningsfaktorer har således
uppskattats utifrån kartstudier.
Baserat på MSB:s handbok bör riskbedömningen utgå från lossningsplatsen för tankfordon på
respektive verksamhet. På denna plats bedöms både sannolikheten för och konsekvensen av en större
olycka på en drivmedelsstation vara som störst. Detta stämmer även väl överens med Tabell 3 som
anger att det längsta avståndet skall säkerställas mellan byggnader och just lossningsplats för
tankstation.

4.2.2

Circle K

Lossningsplatsen på Circle K:s drivmedelsstation på Kortebovägen är belägen på stationsbyggnadens
östra sida, ungefär i höjd med byggnadens sydöstra hörn (se Figur 3). Enligt uppgift från
drivmedelsstationen [8] kommer de flesta tankbilar söder ifrån på Kortebovägen och lämnar stationen
efter lossning genom att fortsätta norrut på Kortebovägen mot väg 195.
I Figur 10 visar den röda cirkeln en radie på 25 meter från lossningsplatsen för tankfordon.
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Figur 10. Cirkeln visar en radie på 25 meter från lossningsplatsen.
Figur 10 visar att avståndet från lossningsplatsen till byggnader inom Backen 1:141 överstiger 25
meter med god marginal. Följande avstånd har uppmätts från lossningsplatsen till omgivande objekt
(utan hänsyn till stationsbyggnaden):
Byggnad II

80 meter

Parkeringsplatser

62-65 meter

Byggnad V

73 meter

Miljöhus

63 meter

Radhus

76 meter

Ovanstående skyddsavstånd indikerar även att tankbilen kommer att stå uppställd med erforderligt
skyddsavstånd till planområdet. Utöver ovanstående skyddsavstånd är stationsbyggnaden lokaliserad
mellan lossningsplatsen och planområdet. Vid ett större läckage som antänds finns risk att branden
sprider sig till byggnaden och i förlängningen på så vis kommer närmare planområdet. Avståndet
mellan stationsbyggnaden och de närmsta byggnaderna inom planområdet är dock 30-40 meter, vilket
med god marginal överstiger brandskyddstekniska krav på avstånd mellan byggnader.
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Initialt kommer stationsbyggnaden dessutom att verka konsekvensreducerande för planområdet vid en
olycka på lossningsplatsen, då stationsbyggnaden förväntas ge skydd mot värmestrålning från
pölbrand på stationsområdet.
Det finns inga framtida planer på att flytta lossningsplatsen. [8] [9]

4.2.3

Oljeshejkerna Johnsson AB

Lossningsplatsen på Oljeshejkerna Johnsson AB:s drivmedelsstation är belägen i fastighetens södra
del. I Figur 11 visar den röda cirkeln en radie på 25 meter från lossningsplatsen för tankfordon.

Figur 11.
Cirkeln visar en radie på 25 meter från lossningsplatsen.
Avståndet från lossningsplatsen till Backen 1:141 är så pass stort att denna riskkälla inte kommer att
beaktas vidare i riskbedömningen.

4.2.4

Analys av höjdskillnad

Länsstyrelsen i Stockholms dokument Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med
transporter av farligt gods samt bensinstationer [13] anger att det dimensionerande skadefallet vid en
drivmedelsstation är läckage av bensin i samband med påfyllning från tankbil till cistern (d.v.s. på
lossningsplatsen). Utsläppet bildar en pöl som snabbt avger brännbara gas-luft-blandningar som kan
antändas mycket lätt.
Om 10 m3 bensin rinner ut bildas på horisontellt underlag en pöl med ca 300 m 2 area. WSP bedömer
dock att det värsta troliga fallet är att ett helt fack i tankbilen rinner ut, viket motsvarar cirka 5 m 3
bränsle. Oavsett mängd utläckt vätska så kommer vätskan på grund av tyngdkraften att rinna mot
lågpunkter.
WSP har upprättat en höjdanalys över Backen 1:141 och dess närområde, vilken illustreras i Figur 12.
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Figur 12. Illustration av höjdanalys, svart pil visar lägsta punkt.
Höjdindelningen innebär att ju varmare färg (röd) desto lägre höjd över havet och ju kallare färg (lila)
desto högre höjd över havet. Höjderna anges i meter, vilket medför följande:
Circle K: Som framgår i figuren är lossningsplatsen belägen cirka 1 meter högre än de lägsta delarna
av Backen 1:141. Höjdskillnaden mellan lossningsplatsen och fastighetsgränsen (med kantsten) är
dock endast cirka 0,5 meter. Detta innebär att ett katastrofalt läckage av drivmedel skulle rinna i
riktning mot planområdet. Den förhållandevis låga lutningen i kombination med det stora avståndet,
samt att det finns vägbrunnar i gatan och kantsten mot fastigheten, ger den samlande bedömningen att
det är mycket låg sannolikhet att ett större drivmedelsläckage på lossningsplatsen skulle rinna in på
Backen 1:141. I värsta fall kommer ett läckage slutligen att hamna i närområdets lågpunkt, vilken
indikeras med en svart pil i Figur 12.
Oljeshejkerna Johnsson AB: Som framgår i figuren är lossningsplatsen belägen cirka 1 meter lägre
är Backen 1:141. Ett katastrofalt läckage av drivmedel bedöms inte kunna rinna i riktning mot Backen
1:141, utan snarare i motsatt riktning.
Kortebovägen: Kortebovägen (där det förekommer lokala transporter av farligt gods) bedöms överlag
ligga i samma nivå som angränsande delar av Backen 1:141. Drivmedelstransporter som förolyckas
norr eller väster om planområdet bedöms inte kunna ge ett läckage som rinner in på Backen 1:141. Vid
en eventuell olycka nordost eller öster om planområdet kommer fordonets och läckans placering i
relation till kantsten och trottoar att vara avgörande. Det bedöms dock inte troligt att ett läckage
kommer att rinna in på Backen 1:141 om inte fordonet i sig havererar in på planområdet.
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RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Om risknivån bedöms som ej acceptabel ska riskreducerande åtgärder identifieras och föreslås.
Exempel på vanligt förekommande riskreducerande åtgärder anges i Boverkets och Räddningsverkets
(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i
detaljplaner [16], vilken är lämplig att använda som utgångspunkt. Åtgärder redovisas som kan
eliminera eller begränsa effekterna av de identifierade scenarier som bedöms ge störst bidrag till
risknivån utifrån de lokala förutsättningarna.
Åtgärderna kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller konsekvensbegränsande. I samband med
fysisk planering är det utifrån Plan- och bygglagen svårt att reglera sannolikhetsreducerande åtgärder,
eftersom riskkällorna och åtgärderna i regel är lokaliserade utanför området, eller regleras med andra
lagstiftningar. De åtgärder som föreslås kommer därför i första hand vara av konsekvensbegränsande
art. Åtgärdernas lämplighet och riskreducerande effekt baserar sig i huvudsak på bedömningar gjorda i
Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner [16]. De åtgärder som bedöms lämpliga att genomföra givet
projektets förutsättningar och beräknade risknivåer presenteras och diskuteras nedan.
Observera att avsnittet utgör ett diskussions- och beslutsunderlag för vidare planering och således inte
har formulerats som konkreta planbestämmelser.

5.1

LÄNSSTYRELSENS RIKTLINJER

Som beskrivs i stycke 1.5.2 hänvisar Länsstyrelsen i Jönköpings län till Länsstyrelsen i Hallands läns
riktlinjer Riskanalys av farligt gods i Hallands län [2]. I dessa riktlinjer skiljer Länsstyrelsen i Halland
mellan Väg-Hög och Väg-Låg när det gäller transportleder för farligt gods. Väg-Hög avser stora vägar
med mycket trafik och höga flöden av farligt gods, medan Väg-Låg avser vägar med mindre flöden
samt lokalt utpekade farligt gods-leder. Kortebovägen är inte en utpekad transportled (varken primär
eller sekundär) för farligt gods [11] och bedöms inte användas för några andra transporter av farligt
gods än de beaktade drivmedelstransporterna.
Med beaktande av ovanstående kommer riktlinjerna för Väg-Låg att användas som utgångspunkt vid
fastställande av rekommenderade riskreducerande åtgärder. Dock gör WSP bedömningen att kraven
inte bör ställas lika höga för Kortebovägen som för en generell Väg-Låg.
De delar av Backen 1:141 som ligger närmast Kortebovägen bedöms tillhöra användningsområdet
tätort, vilket enligt Länsstyrelsens riktlinjer definieras som lägenhetsbebyggelse med tre våningar eller
mer och av stads- eller tätortskaraktär. Övriga delar av Backen 1:141 bedöms tillhöra
användningsområdet småhus, vilket enligt Länsstyrelsens riktlinjer definieras som villor, parhus,
radhus, storvillor och liknande.
Enligt riktlinjerna bör avståndet mellan både tätort och småhus till Väg-Låg vara minst 60 meter om inte
riskanalys visar på något annat. I detta fall ligger radhusdelen som närmst cirka 80 meter från
Kortebovägen, medan flerfamiljshusen ligger som närmst cirka 10 meter från Kortebovägen.
Med utgångspunkt i det stora skyddsavståndet samt de förhållandevis låga risknivåerna bedöms inga
ytterligare åtgärder krävas för radhusbebyggelsen. Med utgångspunkt i de beräknade risknivåerna
bedöms riskreducerande åtgärder krävas för den radhusbebyggelse som ligger inom 21 meter från
Kortebovägen. Detta gäller de hus/fasader som visas i Figur 13.
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Figur 13. Hus/fasader inom 21 meter från Kortebovägen.
Länsstyrelsen skriver i sina riktlinjer att följande är mest väsentligt att beakta vid val av riskreducerande
åtgärder:
1. Förhindra mekanisk skada på godsbehållare.
2. Förhindra spridning av utläckt gods.
3. Minska effekter vid antändning av utläckt (brandfarligt) gods.
4. Begränsa antalet personer som kan bli påverkade.
En farligt gods-olycka börjar som regel med en avåkning eller kollision. Säkerhetsfunktioner som här
eftersträvas är att förhindra direkt mekanisk konflikt mellan fordon och bebyggelse som dels kan ge
mekanisk skada och dels skada godsbehållare, samt att begränsa risk att föremål i omgivningen
skadar godsbehållare. När det gäller vägtrafiken sammanfaller dessa funktioner oftast med
trafiksäkerhetskrav. [2]
Om en godsbehållare med farligt gods i vätskeform (t.ex. bensin) skadas kommer vätska att rinna ut på
väg, dike eller hårdgjorda ytor. En viktig säkerhetsfunktion är då att begränsa spridning in mot
planområdet. Olyckan ska så långt som möjligt hållas kvar på olycksplatsen. Om vätska sprids in mot
byggnader ökar risken för exponering av personer, risk för antändning vid brandfarlig vätska och risk
för brandspridning till omgivningen. [2]
Vid en antändning av brandfarlig vätska uppstår en brand som ger strålningseffekter på omgivningen.
Detta kan ge direkta personskador och resultera i brandspridning. Om avstånden är otillräckliga kan
man genom byggnadstekniska åtgärder reducera/motverka strålningseffekter. Om brandspridning till
närliggande byggnader förhindras befinner sig personer inomhus i säkerhet. [2]

10257222 • Riskbedömning Kv. Backen 1:141 | 27

5.2

UPPDRAGSNAMN

FÖRFATTARE

Riskbedömning Kv. Backen 1:141

Emelie Laurin

UPPDRAGSNUMMER

DATUM

10257222

2018-02-01

REKOMMENDERADE ÅTGÄRDER

I nedanstående stycken beskrivs rekommenderade riskreducerande åtgärder utifrån Länsstyrelsens
riktlinjer samt utifrån resultatet av riskbedömningen. Samtliga åtgärder är inte lämpliga att reglera i en
detaljplan, utan beaktas först i senare skede. Där inget annat nämns nedan, anses åtgärderna, enligt
Boverkets skrift, vara lämpliga att reglera i detaljplan.

5.2.1

Skyddsavstånd

Åtgärden innebär att skyddsvärt objekt inte får placeras inom ett visst avstånd från en riskkälla.
Skyddsavstånd som riskreducerande åtgärd har hög tillförlitlighet och fungerar oberoende av andra
åtgärder. Åtgärden är mest effektiv på korta avstånd och effektiviteten avtar med avståndet.
Som beskrivs i avsnitt 5.1 finns befintliga skyddsavstånd till majoriteten av bebyggelsen inom Backen
1:141. Det är en förutsättning för slutsatserna i denna riskbedömning att dessa skyddsavstånd
bibehålls.

5.2.2

Barriär

I detta fall ska barriär införas för att säkerställa att utrunnen brandfarlig vätska i samband med farligt
gods-olycka på Kortebovägen (alternativt katastrofalt utsläpp på drivmedelsstationen) förhindras att
rinna in mot byggnaderna på Backen 1:141. Detta säkerställs lämpligen genom kraftig och obruten
trottoarkant/kantsten mot Kortebovägen samt den norra halvan av Björnebergsvägen. Det ska särskilt
beaktas att vätska inte ska kunna rinna ned i det underjordiska garaget. I övrigt bör ytor mellan de
fasader som markeras i Figur 13 och Kortebovägen konstrueras med lätt sluttning mot Kortebovägen.
Med utgångspunkt i de förhållandevis låga risknivåerna samt den låga mängden farligt gods, i
kombination med den låga hastighetsbegränsningen, bedöms det inte vara skäligt att införa
barriär/avåkningsskydd för att förhindra att lastbil kör in på planområdet.

5.2.3

Disposition av byggnad

Hus 7, hus 8 samt den östra delen av hus 6 konstrueras så att utrymning kan ske åt det håll som vetter
bort från Kortebovägen.

5.2.4

Disposition av planområde

För att förhindra mekanisk skada på godsbehållare ska ytor mellan de fasader som markeras i Figur 13
och Kortebovägen utformas så att de inte har några vassa/fasta hinder som riskerar att punktera en
avåkt transport. Med detta avses exempelvis korta pollare, stolpar som sticker ut från marken,
utomhuskonst, spetsiga stenblock eller utstickande föremål i fasad. Balkonger, byggnaden i sig eller
bullerskärmar innefattas ej i detta.
För att begränsa antalet personer som kan påverkas direkt vid en olycka ska ytor mellan de fasader
som markeras i Figur 13 och Kortebovägen utformas så att de inte uppmuntrar till stadigvarande/längre
vistelse. Detta innebär att ytor för exempelvis umgänge, utevistelse, grillning etc. ska placeras på
motsatt sida byggnaden.
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Byggnadstekniskt brandskydd

Åtgärden innebär att ytterväggar, tak, fasad och/eller fönster utformas på ett sätt vilket reducerar
konsekvensen i händelse av brandpåverkan till följd av pölbrand.
Med utgångspunkt i de förhållandevis låga risknivåerna samt den låga mängden farligt gods bedöms
det inte vara skäligt att utföra byggnaderna med brandklassade fasader. Däremot bör de fasader som
markeras i Figur 13 utföras i obrännbart material för att på så vis förhindra/fördröja brandspridning till
byggnaden och därmed ge personer som befinner sig inom byggnaden längre tid för utrymning.
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DISKUSSION

Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning.
Osäkerheter som påverkar resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de
beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. De beräkningar, antaganden och
förutsättningar som bedöms vara belagda med störst osäkerheter är:


Personantal inom området.



Schablonmodeller som har använts vid sannolikhetsberäkningar.



Antal personer som förväntas omkomma vid respektive skadescenario.

De antaganden som har gjorts har varit konservativt gjorda så att risknivån inom området inte ska
underskattas. För att säkerställa att beräkningarna är robusta har känslighetsanalyser genomförts.
Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och
förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre osäkra.
Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till motstridiga
resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [17]
Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer informella eller
intuitiva sätt att hantera den stora, men långt ifrån fullständiga, kunskapsmassa som finns beträffande
riskerna med farligt gods. Användning av riskanalysmetoder av den typ som presenteras i VTI Rapport
389:1 och som använts i detta projekt innebär att befintlig kunskap insamlas, struktureras och
sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför att
analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och korrigeras av oberoende. Metoden innebär
också att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika skattningar tydliggörs för att
undvika missförstånd vid information, diskussion och förhandling mellan beslutsfattare, transportörer
och allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger
transporter av farligt gods i samhället. [17]
Utifrån beskrivningarna i Länsstyrelsen i Hallands läns riktlinjer Riskanalys av farligt gods i Hallands län
[2] gör WSP bedömningen att en lokalgata i ett bostadsområde som enbart används till transport av
vätskeformigt drivmedel till och från lokala drivmedelsstationer inte faller inom ramen för vad som
avses med Väg-Låg. Däremot torde en sådan gata utgöra en sekundär farligt gods-led (dvs. en väg
som används för transport av farligt gods mellan en primär farligt gods-led och lokala avnämare).
Kortebovägen är dock inte utpekad som rekommenderad farligt gods-led. Utifrån samråd med
Länsstyrelsen [3], Länsstyrelsens riktlinjer samt resultatet av riskbedömningen gör WSP bedömningen
att Länsstyrelsens riktlinjer bör vara vägledande men inte kravställande vid val av riskreducerande
åtgärder i det aktuella fallet.
Vid beräkningarna av samhällsrisk har ett personfritt avstånd om 10 meter ansatts då detta är
avståndet mellan den planerade bebyggelsen inom Backen 1:141 och Kortebovägen. Sett till hela den
vägsträcka som beaktas är dock det genomsnittliga personfria avståndet längre och samhällsrisken
torde därmed vara ännu lägre än vad beräkningarna visar.
Baserat på avståndet mellan Kortebovägen väster om planområdet och Backen 1:141 skulle även en
allvarligare farligt gods-olycka på denna del av Kortebovägen troligtvis inte medföra några
konsekvenser för Backen 1:141. Beräkningarna inkluderar dock den enda transporten i veckan till
Oljeshejkerna Johnsson AB för att även ta höjd för eventuell transport till Circle K som anländer norr
ifrån. Det bör dock påpekas att om beräkningarna bortser från transporten till Oljeshejkerna Johnsson
AB ger detta en helt acceptabel individrisknivå.
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SLUTSATSER

Risknivån som genereras av de närbelägna drivmedelsstationerna Circle K och Oljeshejkerna
Johnsson AB bedöms vara acceptabel för planområdet.
Drivmedelstransporterna på Kortebovägen genererar både en individrisk och en samhällsrisk som når
ALARP-området och därför ska riskreducerande åtgärder övervägas/utredas och införas.
WSP gör bedömningen att den föreslagna detaljplanen kan genomföras enligt aktuellt planförslag
under förutsättning att följande riskreducerande åtgärder införs:


Bibehåll befintliga skyddsavstånd enligt planförslaget.



Tillse att en kraftig och obruten trottoarkant/kantsten finns mellan planområdet och
Kortebovägen samt den norra halvan av Björnebergsvägen. Det ska särskilt beaktas att vätska
inte ska kunna rinna ned i det underjordiska garaget.



Ytor mellan de fasader som markeras i Figur 13 och Kortebovägen konstrueras med lätt
sluttning mot Kortebovägen.



Hus 7, hus 8 samt den östra delen av hus 6 konstrueras så att utrymning kan ske åt det håll
som vetter bort från Kortebovägen.



Ytor mellan de fasader som markeras i Figur 13 och Kortebovägen utformas så att de inte har
några vassa/fasta hinder.



Ytor mellan de fasader som markeras i Figur 13 och Kortebovägen utformas så att de inte
uppmuntrar till stadigvarande/längre vistelse.



Fasader som markeras i Figur 13 utförs i obrännbart material.
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BILAGA A. METOD FÖR RISKHANTERING
Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av
riskhantering i projektet samt de metoder som använts.

A.1.

BEGREPP OCH DEFINITIONER

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.
Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska
system [18] [19], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 14.
Riskidentifieringen är en inventering av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade
konsekvenser, medan riskuppskattningen omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av
sannolikhet och konsekvens för respektive scenario.
Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen.
Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och
kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt
det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen
mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd.
Riskhantering
Riskbedömning
Riskanalys
Avgränsning
Identifiera risker
Riskuppskattning

Riskvärdering
Acceptabel risk
Analys av alternativ

Riskreduktion/
-kontroll
Beslutsfattande
Genomförande
Övervakning

Figur 14. Riskhanteringsprocessen.
Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej.
Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av
olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-kontroll. I
det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande
åtgärder som ska vidtas.
Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan
riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna.
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RISKANALYSMETODER

Vad gäller riskanalysmetoder skiljer man ofta på kvalitativa, semi-kvantitativa och kvantitativa metoder
enligt nedan:
I kvalitativa metoder används beskrivningar av typen stor, mellan eller liten. Eftersom det primära
syftet med klassificeringen är att jämföra riskerna med varandra, görs inget försök att närmre precisera
sannolikheter för olika utfall [20]. Inom de kvalitativa metoderna ryms även logiska resonemang.
De semi-kvantitativa metoderna är mer detaljerade än de renodlat kvalitativa metoderna och
innehåller delvis numeriska riskmått. De numeriska måtten behöver inte vara precisa, utan kan
beteckna storleksordningar för att jämföra olika alternativ [20].
Kvantitativa metoder är helt numeriska och beskriver således risker med kvantitativa termer,
exempelvis förväntat antal omkomna per år [21]. Kvantitativa metoder för riskanalys relaterat till
transport av farligt gods innefattar ofta uppskattning av riskmåtten individrisk och samhällsrisk.
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BILAGA B. STATISTISKT UNDERLAG
I denna bilaga redovisas det statistiska underlag för transporter av farligt gods som utgjort grund för
genomförda bedömningar och beräkningar.

B.1.

BERÄKNING AV OLYCKSFREKVENS

I Räddningsverkets (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport Farligt gods –
riskbedömning vid transport [14] presenteras metoder för beräkning av frekvens för trafikolycka samt
trafikolycka med farligt gods-transport på väg. Rapporten är en sammanfattning av Väg ochtransportforskningsinstitutets rapport [22] och den beskrivna metoden benämns VTI-modellen. VTImodellen analyserar och kvantifierar sannolikheter för olycksscenarier med transport av farligt gods
mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid uppskattning av frekvensen för farligt gods-olycka på en
specifik vägsträcka kan två olika metoder användas. Antingen kan en olyckskvot uppskattas utifrån
specifik olycksstatistik för sträckan, eller utifrån nationell statistik över liknande vägsträckor. I denna
riskanalys används det andra av dessa alternativ. Olyckskvotens storlek beror på ett antal faktorer
såsom vägtyp, hastighetsgräns, siktförhållanden samt vägens utformning och sträckning.
Generellt gäller att vägtyper som tillåter högre hastighet är utformade på ett sätt vilket medför en lägre
olyckskvot än där lägre hastighetsbegränsning råder. Korsningar, cirkulationsplatser och dylika
utformningar ger högst olyckskvot. Antalet singelolyckor och sannolikheten att en olycka leder till en
konsekvens med farligt gods (index) ökar med hastigheten.
Antalet trafikolyckor med transport av farligt gods som leder till konsekvens mot omgivningen beräknas
enligt nedanstående metodik med indata enligt Tabell 4. Som underlag för beräkningarna av den
förväntade frekvensen för trafikolycka respektive farligt gods-olycka används prognos för trafikflödet år
2035.

𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑂) = Å𝑇𝐷𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 365 ∙ 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎(𝑘𝑚) ∙ 𝑂𝐾
𝑶𝒍𝒚𝒄𝒌𝒐𝒓𝑭𝑮 = 𝑂 ∙ [(𝑆𝑖𝑂 ∙

Å𝐷𝑇𝐹𝐺
Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

) + (1 − 𝑆𝑖𝑂) (

2 ∙ Å𝐷𝑇𝐹𝐺
Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

−

Å𝐷𝑇𝐹𝐺

2

Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

2 )]

∙ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥

Tabell 4. Indata till frekvensberäkning för farligt gods-olycka enligt Farligt gods – riskbedömning vid
transport.
Indataparameter
ÅDTtotal
ÅDTFG
Hastighetsgräns
Olyckskvot (OK)
Andel Singelolyckor
(SiO)
Index
Frekvens FG-olycka

Grundberäkning
7300
0,71
40
1,6
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FÖRDELNING MELLAN DE OLIKA ADR-S KLASSERNA

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de
kan skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras rätt under transport. Transport av farligt
gods omfattas av regelsamlingar [23] som tagits fram i internationell samverkan. Farligt gods på väg
delas in i nio olika klasser enligt ADR-S-systemet där kategorisering baseras på den dominerande
risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt.
I detta fall antas endast ADR-klass 3 (brandfarlig vätska) förekomma på aktuell väg.
Tabell 5. Kortfattad beskrivning av ADR-klass 3 samt konsekvensbeskrivning.
ADR-S
Klass 3

Kategori
Brandfarliga
vätskor

Beskrivning
Bensin och diesel
(majoriteten av
klass 3)
transporteras i
tankar som rymmer
maximalt 50 ton.

Konsekvenser
Brännskador och rökskador till följd av pölbrand,
värmestrålning eller giftig rök. Konsekvensområden för
brännskador utbreder sig vanligtvis inte mer än omkring
30 m från en pöl. Rök kan spridas över betydligt större
område. Bildandet av vätskepöl beror på
vägutformning, underlagsmaterial och diken etc.
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BILAGA C. FREKVENSBERÄKNINGAR
I frekvensberäkningarna beräknas en grundfrekvens för olyckor med transporter av farligt gods på en
1 km lång vägsträcka enligt VTI-modellen. Med händelseträdsmetodik beräknas sedan frekvenser för
respektive olycksscenario. Vid behov anpassas frekvenser till analysens geografiska avgränsningar.

C.1.

ADR-S KLASS 3 – BRANDFARLIGA VÄTSKOR

ADR-S klass 3 omfattar brandfarliga vätskor, exempelvis bensin, E85, diesel- och eldningsoljor,
lösningsmedel etc. De flesta transporter av farligt gods utgörs av brandfarliga vätskor.

C.1.1

Händelseträd med sannolikheter

Figur 15 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett med ett fordon lastat med brandfarlig
vätska. Dessa sannolikheter motiveras i texten.
3.3%
Ja

25.0%
Litet

Antändning
96.7%
Nej

11.0%
Ja

3.3%
25.0%
Mellanstort

96.7%
3.3%
Ja

50.0%
Stort

Mellanstor pölbrand
2.18E-05

Antändning
Nej

6.39E-04
Stor pölbrand
4.36E-05

Antändning
96.7%
Nej

alt 2
2.40E-02

6.39E-04

Läckagestorlek
Ja

Trafikolycka med
ADR-S klass 3

Liten pölbrand
2.18E-05

1.28E-03

Läckage
50.0%
Ja

0.4%
Ja

Spridning till last
50.0%
Nej

89.0%
Nej

Stor pölbrand
4.28E-05

4.28E-05

Fordonsbrand
99.6%
Nej

2.13E-02

Figur 15. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 3. Sannolikhet för läckage regleras av
index, se Tabell 4

C.1.1.1. LÄCKAGE
Sannolikheten för att en trafikolycka med en farligt gods-transport inblandad leder till läckage definieras
av sträckans farligt gods-index, se Tabell 4.
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C.1.1.2. LÄCKAGESTORLEK
Storleken på läckaget varierar beroende på tankbilens storlek och typ. Enligt uppgifter från
transportbolagen, när det gäller klass 3-produkter, är det vanligast att tankbilar med släp transporterar
godset [24] [25]. Vid läckage från tankbil med släp fastställs sannolikheten för ett litet, mellanstort och
stort läckage vara 25 %, 25 % respektive 50 % [14]. De olika läckagen definieras utifrån vilken
pölstorlek som de ger upphov till: 50 m 2 (litet), 200 m2 (mellanstort) samt 400 m2 (stort).

C.1.1.3. ANTÄNDNING
Bensin och diesel utgör tillsammans majoriteten av produkterna i ADR-S klass 3 [26]. Sannolikheten
för antändning av läckage med diesel på väg är mycket låg på grund av dess höga flampunkt, medan
sannolikheten för antändning av ett bensinläckage är större. Förenklat (och konservativt) antas
samtliga transporter av brandfarlig vätska vara bensin. Sannolikheten att antändning sker givet läckage
av bensin, oberoende av om det är litet, mellanstort eller stort, är 3,3 % [27].

C.1.1.4. FORDONSBRAND
I enlighet med tidigare antagande avseende sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon
är denna cirka 0,4 %. Fordonsbranden kan sprida sig till lasten, och denna sannolikhet uppskattas till
50 %.

C.2.

ACKUMULERAD OLYCKSPÅVERKAN

Grundfrekvensen för olyckorna gäller för 1 km vägsträcka, vilket får till följd att frekvensen måste
justeras med hänsyn till hur stort konsekvensavstånd som varje olycksscenario ger upphov till
(konsekvensavstånd redovisas i Bilaga D).
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BILAGA D. KONSEKVENSBERÄKNINGAR
I detta avsnitt beskrivs hur konsekvensområdet och det förväntade skadeutfallet kvantifierats.

D.1.

PERSONTÄTHET

I samhällsriskberäkningar tas hänsyn till hur många personer som kan antas uppehålla sig i området
kring vägen, vilket gjorts genom att ansätta en persontäthet per kvadratkilometer. Riskbedömningen
grundar sig på att analysera olyckor med centrum i aktuell riskkälla samt åt 500 meter i vardera
riktningen enligt Figur 16.

Figur 16. Principskiss för hur persontätheten har räknats fram. Personerna inom hela området antas
befinna sig jämt utspridda över ytan.
Grundantagandet är att personer uppehåller sig jämnt utspridda över hela ytan, även närmast vägkant.
Detta antagande är grovt varför en befolkningsfri yta baserad på avståndet till väg ansätts i
beräkningarna Detta innebär att personantalet inom detta område subtraheras från resultatet för varje
olycksscenario i samhällsriskberäkningarna.
För individrisken är detta avstånd oväsentligt, eftersom riskmåttet anger hur stor frekvensen är att en
fiktiv person som uppehåller sig på ett givet avstånd under ett års tid omkommer.

D.2.

ANTAGANDE OM OLYCKANS PLACERING

Konsekvenser som uppstår vid olycksscenerierna antas utgå från vägkant närmast området.
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ADR-S KLASS 3

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan uppkomma när vätskan
läcker ut och antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt till följd
av brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m 2. Det är en
strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den
strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av
brandklassad fasad [28] [29].
De pölstorlekar som antas kunna bildas vid läckage av brandfarlig vätska har för olycka på väg antagits
till 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) respektive 400 m2 (stort). All brandfarlig vätska (bensin, diesel och
E85) antas i beräkningarna utgöras av bensin, vilket bedöms vara konservativt.
Strålningsberäkningar har genomförts med hjälp av handberäkningar [28]. I Tabell 6 redovisas
konsekvensområden inom vilka personer kan antas omkomma vid olika pölstorlekar.
Tabell 6. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m2) för olika pölstorlekar.
Scenario
Litet utsläpp
Mellanstort utsläpp
Stort utsläpp

Pölbrand av
varierande storlek
50 m2
200 m2
400 m2

Avstånd till
15 kW/m2 från pölkant
12 meter
23 meter
30 meter
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BILAGA E. KÄNSLIGHETSANALYS
För att verifiera hur stor inverkan gjorda antaganden har på resultatet av beräkningarna genomförs
känslighetsanalyser. Detta för att ta höjd för osäkerheter i det statistiska underlaget samt för eventuella
framtida förändringar i trafiken och befolkningen. De parametrar som varieras i känslighetsanalyserna
är antal vägfordon, andel farligt gods-transporter respektive persontätheten i närområdet. Ingen
känslighetsanalys genomförs med avseende på fördelningen mellan ADR-klasser. En möjlig förändring
är tillkommande ADR-klasser på grund av ny verksamhet eller industri i närområdet. Det bedöms dock
kunna ge missvisande resultat att känslighetsanalysera utifrån strikt teoretiska framtida förändringar.
Känslighetsanalyserna genomförs för både individrisk och samhällsrisk och omfattar beräkningar där
ÅDT fördubblas, andel farligt gods-transporter fördubblas samt persontätheten fördubblas.

Figur 17. Känslighetsanalys individrisk.

Figur 18. Känslighetanalys samhällsrisk.
Känslighetsanalyserna indikerar att individrisken är robust mot en ökad ÅDT samt relativt robust mot
en ökad ÅDT i kombination med en ökad mängd farligt gods. Samma sak gäller för samhällsrisken som
också är robust mot kraftiga ökningar av persontätheten.
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