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Inledning 

Samhällsplaneringskontoret i Nässjö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för området Åkraberget i 

Nässjö (del av fastigheten Södergården 1.1). Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse och 

uppförandet av en förskola inom planområdet. WSP har tidigare på uppdrag av kommunen genomfört en 

riskbedömning för aktuell detaljplan med hänsyn till riskpåverkan från farligt gods-transporterna på Södra 

vägen som passerar strax söder om planområdet [1]. I den tidigare riskbedömningen genomfördes, i samråd 

med räddningstjänsten i Nässjö, en inventering över verksamheter i kommunen som nyttjar Södra vägen för 

farligt gods-transporter.    

Under samrådsprocessen uppdagades dock inventeringen inte var fullständig då farligt gods-transporterna 

till vattenreningsverket i Nässjö ej hade beaktats. Vattenreningsverket i Nässjö ligger strax norr om det 

aktuella planområdet och hanterar bland annat betydande mängder frätande kemikalier i sin reningsprocess. 

I denna PM belyses risker för planområdet kopplade till vattenreningsverkets kemikaliehantering så att 

riskbedömningen för detaljplanen blir fullständig.  

Länsstyrelsen i Jönköpings län tillämpar de riktlinjer som Länsstyrelsen i Hallands län upprättat avseende 

bebyggelse intill transportleder för farligt gods. I dessa riktlinjer anges att riskhanteringsprocessen ska 

beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meter från farligt gods-led.  

Denna PM, tillsammans med den tidigare genomförda riskbedömningen, upprättas som ett underlag för 

fattande av beslut om lämpligheten med planerad markanvändning, med avseende på närhet till farligt gods-

led. 

Syfte och mål 

Syftet med denna riskbedömning är att uppfylla Plan-och bygglagens (2010:900) krav på lämplig 

markanvändning med hänsyn till risk, samt Länsstyrelsens krav på beaktande av riskhanteringsprocessen 

vid markanvändning intill farligt gods-led.  

Målet med riskbedömningen är specifikt att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån 

riskpåverkan från farligt gods-transporterna till vattenreningsverket samt kemikaliehanteringen inom 

anläggningen. I ovanstående ingår att efter behov ge förslag på åtgärder.  

Avgränsningar 

Denna PM belyser specifikt risker förknippade med farligt gods-transporter till vattenreningsverket i Nässjö 

samt kemikaliehanteringen inom anläggningen. De risker som har beaktats 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, luftföroreningar samt 

elsäkerhet. 

Inga uppdaterade beräkningar av samhällsrisknivån för planområdet kommer att genomföras då denna, 

baserat resultatet på från den tidigare riskbedömningen, bedöms vara fortsatt acceptabel.  

Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av förutsättningarna 

behöver riskbedömningen uppdateras.  
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Styrande dokument 

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

av riskbedömningen. 

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§) 

Riktlinjer 

Vid planläggning intill vägar eller järnväg där farligt gods transporteras hänvisar Nässjö kommun till riktlinjer 

framtagna av Hallands län [2].  

Länsstyrelsen i Halland har utifrån en kvantitativ analys av väg- och järnvägstransporter inom länet 

genomfört en värdering av tolerabla risknivåer i samband med samhällsplanering utmed transportleder 

avsedda för farligt gods [3]. Resultat har omarbetats till riktlinjer som baseras på att områdena utmed 

transportlederna delas in i fyra zoner; yttre gräns för riskbedömningsområde, basavstånd, reducerat avstånd 

och bebyggelsefritt område.  

Den yttre gränsen är utifrån riktlinjen satt till 150 meter och gäller alla transportleder. I praktiken innebär 

denna gräns att alla typer av byggnader för normalt förekommande användningsområden får etableras 

bortanför 150 meter från närmsta farligt gods-led utan att någon särskild riskbedömning görs. Vid etablering 

vid basavståndet bedöms risknivån som acceptabel utan särskilda åtgärder, dock ska vissa grundläggande 

säkerhetskrav på byggnaden vara uppfyllda. Det reducerade avståndet kräver att specificerade 

säkerhetshöjande åtgärder redovisas innan etablering, medan bebyggelse inom det vanligtvis bebyggelsefria 

området kräver en särskild riskanalys för att ett sådant undantag ska tas i beaktning. 

Skyddsavstånden för farligt gods-transporter på väg och järnväg utifrån riktlinjer från Länsstyrelsen i Halland, 

kan sammanfattas som: 

Yttre gräns: 150 meter. Ingen särskild hänsyn tas till risker från farligt gods. 

Basavstånd: 30–100 meter. Ett rekommenderat avstånd till transportleder för farligt gods. Varierar 

beroende på verksamhetstyp.  

Reducerat avstånd: Avstånd specificeras från fall till fall. Byggnation kräver att specificerade 

säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 

Bebyggelsefritt område: 15–30 meter. Minimiavstånd mellan byggnader och transportleder. Kräver en 

särskild riskanalys. 
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Rekommenderade skyddsåtgärder och skyddsavstånd varierar med hänsyn till den markanvändning som 

planeras. Markanvändningen har i riktlinjerna delats upp i fyra kategorier;  

• Industri – avser olika typer av småindustri, lager och annan verksamhet som inte i sig utgör 

signifikant fara för omgivningen. 

• Kontor – avser enbart kontorsbebyggelse i flera våningar.  

• Småhus – avser villor, parhus, radhus, storvillor och liknande.  

• Tätort – avser t.ex. lägenhetsbebyggelse med tre våningar eller mer och av stads- eller 

tätortskaraktär.  

För tätortsbebyggelse, vilket det aktuella planförslaget avser, gäller för väg ett basavstånd om 60 respektive 

100 meter (beroende på vägtyp) samt ett reducerat avstånd om 30 meter.  

Enligt riktlinjen behöver olyckor med frätande ämnen (ADR-S-klass 8) normalt sett inte beaktas vid 

kvantitativa riskanalyser avseende riskpåverkan från transportleder för farligt gods: 

Då sannolikheten för att människor ska bli träffade av stänk och sprut eller utsättas för giftiga gaser 

(till följd av transportolyckor med frätande ämnen) samt att skador ska leda till dödsfall är mycket låg 

kommer denna risk inte påverka den totala risknivån och ingår därför inte i de kvantitativa 

beräkningar som genomförs, trots att transporterna av klass 8 är vanligt förekommande. [3]  
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Förutsättningar 

I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av planområdet och dess omgivning med syfte att överskådligt 

tydliggöra de förutsättningar och konfliktpunkter som utgör grund för bedömningen. 

Planområdet och omgivande vägar 

Det aktuella planområdet med planerad markanvändning visas i Figur 1. Planen omfattar totalt ca 0,17 km2 

mark och innebär att cirka nya 250 bostäder i form av villor, radhus, parhus samt flerbostadshus kan byggas. 

Det ska även anläggas en förskola inom den nordöstra delen av planområdet. Resterande delar av 

planområdet kommer att förbli naturområden.  

Södra vägen, som passerar strax söder om planområdet, är markerad med en röd streckad linje i Figur 1. 

Vägen är i dagsläget vägen inte en utpekad transportled för farligt gods. Det finns dock planer på att göra 

Södra vägen till en del av ny sydlig ringled runt Nässjö. Det är därmed troligt att vägen i framtiden kommer 

att pekas ut som en sekundär transportled för farligt gods [1]. Enligt planförslaget kommer en ny gång- och 

cykelväg att anläggas utmed Södra vägen. Mellan Södra vägen och gång- och cykelvägen planeras det för 

en bullervall.  

Längs Vallgatan, på samma sida som planområdet, går en cykelväg som separeras från körbanan med en 

kantsten. Avståndet mellan byggrätten inom planområdet och närmsta körfält på Vallgatan uppgår till drygt 

9,5 meter.   

Den mark inom planområdet som ligger närmst Vattenverksgatan får inte bebyggas då den utgör ett 

markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kortaste avståndet mellan vägen och byggrätten 

inom planområdet uppgår till cirka 7 meter. 
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Figur 1. Plankarta för Åkraberget, del av Södergården 1.1 (Samrådshandling). Norr är uppåt i figuren. 

Vattenreningsverket 

Vattenreningsverket i Nässjö är beläget strax nordöst om planområdet och verksamhetsområdet ligger i 

direkt anslutning till den planerade förskolan. Kortaste avståndet mellan planområdet och byggnaderna inom 

vattenreningsverket där kemikaliehanteringen sker uppgår dock till drygt 120 meter.  

Transporterna till verksamheten går via Södra vägen, Vallgatan och Vattenverksgatan innan de kör in på 

vattenverket, se Figur 2. Leveranserna sker 1–3 gånger per vecka och omfattar kemikalierna natronlut, 

natriumkarbonat, natriumhypoklorit, Ekoflock-90 samt kolsyra [4]. Leveranserna kan uppgå till 25 ton 

kemikalier per tillfälle. 
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Figur 2. Vägar i anslutning till planområdet där transporter av farligt gods förekommer. 
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Riskidentifiering 

I detta kapitel redovisas riskidentifieringen. Gällande risker kopplade till transporter av farligt gods beaktas 

enbart transporterna på Vallgatan och Vattenverksgatan. Detta då skyddsåtgärder inom planområdet med 

hänsyn till farligt gods-transporterna på Södra vägen redan har avhandlats i den tidigare riskbedömningen 

[1]:  

• Fasader som vetter mot och ligger inom 30 meter från Södra vägen ska utföras i obrännbart 

material. 

• Mark mellan Södra vägen och bebyggelsen ska utformas så att den inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. 

• Byggnader inom 30 m från Södra vägen ska minst en utrymningsväg som inte vetter mot vägen. 

De tillkommande farligt gods-transporterna till vattenreningsverket bedöms inte nämnvärt påverka 

risknivåerna längs Södra vägen. Kortaste avståndet mellan Södra vägen och byggrätten inom de södra delar 

av planområdet uppgår till drygt 20 meter. Vidare kommer den planerade bullervallen längs Södra vägen 

säkerställa att utsläpp av exempelvis frätande vätskor inte kommer att kunna rinna mot bebyggelsen.  

Farligt gods-transporter till vattenreningsverket  

I Tabell 1 redovisas en sammanställning över de kemikalier som levereras och hanteras inom 

vattenreningsverket. Baserat på kemikaliernas faroegenskaper bedöms enbart risker kopplade till 

transporterna och hanteringen av natronlut, natriumhypoklorit och Ecoflock-90 behöva analyseras vidare i 

riskbedömningen. Övriga hanterade kemikalier bedöms ej vara farliga för människor i omgivningen vid 

händelse av en transportolycka alternativt vid ett vådautsläpp inom vattenreningsverkets 

verksamhetsområde. 

Tabell 1. Förteckning över hanterade kemikalier inom vattenreningsverket samt deras faroegenskaper.  

Kemikalie ADR-S-klass1 Kommentar 

Natronlut (vattenlösning av 

natriumhydroxid) 

Klass 8 (frätande ämne) Bulkleverans via tankbil. 12 ton per leveranstillfälle [4] 

Natriumkarbonat Omfattas ej av ADR-

lagstiftningen 

Leverans i bulk (25 ton) alternativt i säckar om 25 kg 

på pallar (4 ton) [4]. Ej farligt för människor. 

Natriumhypoklorit Klass 8 (frätande ämne) Levereras i IBC-behållare (1 200 kg) samt på pall 

med dunkar (800 kg) [4]. Ämnet kan utveckla giftig 

gas (klorgas) om det kommer i kontakt med en stark 

syra. Kontakt med vissa metaller (t.ex. zink, 

aluminium) kan ge upphov till explosiva 

gasblandningar i luft. [5] 

 
1 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 [7] 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. 
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Kemikalie ADR-S-klass1 Kommentar 

Ekoflock-90 Klass 8 (frätande ämne) Bulkleverans i tankbil. Vid upphettning över 

sönderdelningstemperaturen (> 200 °C) frigörs 

väteklorid (giftig gas) [6] 

Kolsyra Omfattas ej av ADR-

lagstiftningen 

Bulkleverans om 4–5 ton per tillfälle [4]. Mycket 

svag syra som ej kan koncentreras (ej farlig för 

människor). 

Utifrån de transporterade ämnenas faroegenskaper har följande olycksscenarier med potentiellt dödlig 

utgång identifierats: 

• En brand uppstår i ett transportfordon lastat med Ekoflock-90 efter trafikolyckan. Branden sprider sig 

till lasten varvid ett sönderfall av Ekoflock-90 startar och gasformig saltsyra sprids mot omgivningen i 

rådande vindriktning. 

• En transporttank med frätande ämnen punkteras i samband med en trafikolycka. Människor i 

närområdet riskerar att träffas av den vätskestråle av frätande ämne som kan uppstå till följd av 

punkteringen.  

I Bilaga A redovisas en mer ingående beskrivning av de identifierande olycksscenarierna. 

Kemikaliehanteringen inom vattenreningsverket 

Själva kemikaliehanteringen inom vattenreningsverket kan också utgöra en risk för omgivningen. Som 

tidigare nämnts uppgår kortaste avståndet mellan den planerade förskolan inom planområdet och 

byggnaderna inom vattenreningsverket där kemikalierna hanteras till drygt 120 meter. Givet det relativt långa 

avståndet bedöms enbart olyckor inom vattenreningsverket som medför utsläpp av giftig gas kunna ge 

konsekvenser inom förskolans område. Följande två olycksscenarier inom vattenreningsverket bedöms 

kunna ge upphov till ett utsläpp av giftig gas vilket i sin tur riskerar att spridas mot omgivningen:  

• Ett vådautsläpp av natriumhypoklorit blandas med en stark syra vilket i sin tur ge upphov till 

klorgasbildning. 

• Ekoflock-90 utsätts för kraftig extern värmepåverkan, exempelvis till följd av brand inom 

anläggningen, vilket leder till sönderfall och bildning av gasformig saltsyra.     

Natriumhypokloriten förvaras i ett eget utrymme avskilt från övriga kemikalier för att förhindra eventuell 

blandning vid spill [4]. Sannolikheten för att ett eventuellt vådautsläpp ska komma i kontakt med en stark 

syra bedöms därmed vara mycket låg. Ekoflock-90 lagras i en cistern inom verksamhetsområdet och den 

lagerförda mängden uppgår 30 m3. Ämnet är inte brännbart och bidrar därmed inte till eventuella 

brandförlopp [6]. Vidare skulle den termiska stigkraften hos brandgaserna medföra att eventuellt frigjord 

saltsyra vid ett sönderfall stiger uppåt. Sannolikheten för att livshotande koncentrationer av gasformig 

saltsyra ska uppträda i marknivå 120 meter från olycksplatsen bedöms därmed vara försumbar.  

WSP förutsätter även att brandsäkerheten inom vattenreningsverket är på en skälig nivå. Med hänsyn till de 

redan vidtagna skyddsåtgärderna, samt tidigare resonemang, bedöms eventuell riskpåverkan på 

planområdet till följd av kemikaliehanteringen inom vattenreningsverket vara på en acceptabel nivå. 
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Riskuppskattning och riskvärdering 

I detta kapitel redovisas och värderas individrisknivån längs Vallgatan och Vattenverksgatan med hänsyn till 

transporterna av ADR-klassade kemikalier till vattenreningsverket. Notera dock att Länsstyrelsens riktlinje 

normalt sett inte kräver att kvantitativa riskanalyser behöver genomföras avseende transportolyckor med 

frätande ämnen som i det aktuella fallet [3].  

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 förslag på 

kriterier för individ- och samhällsrisk [7]. Risker kan kategoriskt delas upp i;  

• oacceptabla 

• acceptabla med åtgärder och  

• acceptabla 

Risker som klassificeras som oacceptabla värderas som oacceptabelt höga och tolereras ej. Dessa risker 

kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.  

De risker som bedöms vara acceptabla med åtgärder behandlas enligt 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 till riskreduktion ska 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 där åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan anses rimliga att genomföra, ska 

genomföras. 

I Tabell 2 redogörs för DNV:s uppställda kriterier för värdering av individ- och samhällsrisk enligt ovan nämnd 

kategorisering. Kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån år acceptabel eller ej. 

Gränserna markeras med streckade linjer enligt Figur 3. 

Tabell 2. Förslag till kriterier för värdering av individrisk enligt DNV. 

Riskmått Acceptabel risk  ALARP Oacceptabel risk 

Individrisk < 10-7 10-7 till 10-5 > 10-5 

 

Figur 3. Föreslagna kriterier på individrisk enligt DNV [7] 
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Som jämförelse illustreras i Figur 4 ett antal olycksrisker i samhället. 

 

Figur 4. Storleksordning på allmänna olycksrisker i förhållande till ALARP-området [8].  

Individrisk – Sannolikheten att en individ som kontinuerligt vistas i en specifik plats omkommer. 

Individrisken är platsspecifik och oberoende av hur många personer som vistas inom det givna området. 

Syftet med riskmåttet är att kvantifiera risken på individnivå för att säkerställa att enskilda individer inte 

utsätts för oacceptabel risk. 

Individrisk redovisas ofta med en individriskprofil, se Figur 3, som beskriver frekvensen att omkomma som 

en funktion av avståndet till en riskkälla. Kan även redovisas som konturer på karta. 
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Individrisknivå med avseende på transporterna till Vattenverket 

För uppskattning av individrisknivån har årsmedeldygnstrafik (ÅDT), vägkvalitet, hastighetsbegränsning etc. 

för aktuella vägavsnitt använts som indata. Med hjälp av Räddningsverkets (nuvarande Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) skrift Farligt gods – riskbedömning vid transport [9] beräknas frekvensen för 

att en trafikolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på aktuellt vägavsnitt. För beräkning av 

frekvenser/sannolikheter samt konsekvenser för respektive skadescenario se Bilaga A.  

I Figur 5 redovisas den uppskattade individrisknivån längs Vallgatan och Vattenverksgatan med hänsyn till 

transporterna av ADR-S-klassade kemikalier till vattenreningsverket strax norr om aktuellt planområde. 

Beräkningarna indikerar att individrisknivån längs de båda gatorna ligger helt inom acceptabla nivåer med 

avseende på farligt gods-transporterna. Detta gäller både vid vad som bedöms vara en rimlig skattning av 

påverkansområdet vid en transportolycka med frätande ämnen samt vid en mer konservativ skattning.  

Utifrån detta resultat bedöms det inte vara skäligt att vidta några särskilda skyddsåtgärder inom planområdet 

med hänsyn till transporterna och kemikaliehanteringen inom vattenreningsverket. Som ett försiktighetsmått 

rekommenderar WSP dock att de bebyggelsefria avstånden gentemot gatorna bibehålls.    

 

Figur 5. Uppskattning individrisknivå längs Vallgatan och Vattenverksgatan med hänsyn till transporterna av ADR-S-klassade kemikalier 

till vattenreningsverket. 

  



 

 

 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE  

Riskbedömning DP Åkraberget i Nässjö Olov Holmstedt Jönsson  

UPPDRAGSNUMMER DATUM  

10313399 2021-08-17  

 14 (18) 

 

  

 

Slutsats och rekommendationer 

Den genomförda riskbedömningen indikerar att riskerna för planområdet med avseende på transporterna 

och kemikaliehanteringen inom vattenreningsverket är på en acceptabel nivå. Givet de låga risknivåerna 

bedömer WSP att det är skäligt att göra ett avsteg från länsstyrelsens riktlinje gällande minsta 

skyddsavstånd i det aktuella fallet. Notera även att riktlinjen normalt sett inte kräver att risker kopplade till 

transporterna av frätande ämnen behöver beaktas i någon särskild omfattning.   

Som ett försiktighetsmått rekommenderar WSP dock att de bebyggelsefria avstånden i samrådsversionen av 

planen gentemot Vallgatan och Vattenverksgatan bibehålls.    
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BILAGA A – UPPSKATTNING AV OLYCKSRISK 

I denna Bilaga redogörs för hur olycksrisken kopplade till transporterna av ADR-S-klassade kemikalier till 

vattenreningsverket, via Vallgatan och Vattenverksgatan, har uppskattats. 

Beräkning av olycksfrekvens 

I Räddningsverkets (nuv. MSB) rapport Farligt gods – riskbedömning vid transport [9] presenteras metoder 

för beräkning av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt gods-transport på väg. Rapporten är 

en sammanfattning av Väg och- transportforskningsinstitutets rapport [10] och den beskrivna metoden 

benämns VTI-modellen. VTI-modellen 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 3. Som underlag för beräkningarna av den förväntade 

frekvensen för trafikolycka respektive farligt gods-olycka används prognos för trafikflödet år 2020.  

 

𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑂) = Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ∙ 365 ∙ 𝑆𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎(𝑘𝑚) ∙ 𝑂𝐾 

𝑶𝒍𝒚𝒄𝒌𝒐𝒓𝑭𝑮 = 𝑂 ∙ [(𝑆𝑖𝑂 ∙  
Å𝐷𝑇𝐹𝐺

Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

) + (1 − 𝑆𝑖𝑂) (
2 ∙ Å𝐷𝑇𝐹𝐺

Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

−
Å𝐷𝑇𝐹𝐺

2

Å𝐷𝑇𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
2)] ∙ 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 

 

Tabell 3. Indata till frekvensberäkning för farligt gods-olycka enligt Farligt gods – riskbedömning vid transport. 

Indataparameter 
Vallgatan + 

Vattenverksgatan 
 

ÅDTTotal
2 1 000  

ÅDTFG
3 0,15  

Hastighetsgräns 40 km/h  

Olyckskvot (OK) 1,6  

Andel Singelolyckor (SiO) 0,1  

Index 0,02  

Frekvens FG-olycka 1,67∙10–4  

 
2 Total ÅDT, dvs. antal fordon som trafikerar vägarna per årsmedeldygn, för Vallgatan och Vattenverksgatan ej baseras på mätdata. Det 

ansatta värdet på 1 000 fordon bedöms dock vara konservativ skattning och ska inkludera den trafik som utbyggnaden av planområdet 

kan förväntas medföra (Planförslaget omfattar totalt cirka 250 bostäder).  
3 Vattenreningsverket har enligt uppgift från verksamheten i snitt 1–3 leveranser per vecka [4]. På ett årsbasis antas detta motsvara 

totalt 104 transporter (52 veckor multiplicerat med i snitt två transporter per vecka). Vidare antas hälften av transporterna utgöras av 

ADR-S-klassat gods (dvs. natronlut, natriumhypoklorit eller Ekoflock-90) vilket medför ett ÅDTFG på 0,15.   
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Händelseträd – Transportolycka med frätande ämnen 

I Figur 6 redovisar sannolikheterna för olika följdhändelser givet att en trafikolycka skett med ett fordon lastat 

med ADR-S-klassade kemikalier till vattenreningsverket. De ingående sannolikheterna i händelseträdet 

motiveras i nedanstående avsnitt.  

Händelseträdet inkluderar inte ett scenario där ett utsläpp av natriumhypoklorit kommer i kontakt med en 

betydande mängd stark syra efter en trafikolycka (detta skulle medföra att klorgas bildas). Detta då 

sannolikheten för ett sådant olycksscenario bedöms vara försumbar i det aktuella fallet. Notera att bilbatterier 

vanligtvis endast innehåller en begränsad mängd 10 %-ig svavelsyralösning. Denna mängd syra bedöms 

inte vara tillräckligt stor, eller koncentrerade nog, för att en omfattande nedbrytning av natriumhypoklorit ska 

ske om ämnena kommer i kontakt med varandra efter olyckan.  

 

Figur 6. Händelseträd avseende olyckor med transporterade ADR-S-klassade kemikalier längs Vallgatan och Vattenverksvägen. 

Läckage från tanken 

Sannolikheten för att en trafikolycka med en farligt gods-transport inblandad leder till läckage definieras av 

vägarnas farligt gods-index, i detta fall 2 % sannolikhet för läckage, se Tabell 3.  

Läckagestorlek 

Alla kemikalieleveranser till vattenreningsverket antas i modellen konservativt utgörs av bulktransporter i 

tunnväggiga transporttankar. Vid läckage från tunnväggigtransporttank kan sannolikheten för ett litet, 

mellanstort och stort läckage ansättas till 25 %, 25 % respektive 50 % [9]. 

Fordonsbrand – Risk för sönderfall av Ekoflock-90 

Tillgänglig statistik över omfattningen av bränder inom transportsektorn är begränsad. Utifrån tillgänglig 

statistik från olika länder (bland annat Japan och Tyskland) anges en olyckskvot på cirka 1 fordonsbrand per 

10 miljoner fordonskilometer [11]. Enligt svensk statistik är sannolikheten för att ett fordon inblandat i 

trafikolycka ska börja brinna cirka 0,4 % [12] [13]. Fordonsbranden kan sprida sig till lasten, och denna 

sannolikhet uppskattas till 50 %. 
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Konsekvenser vid transportolycka 

I detta avsnitt resoneras kring på vilka avstånd från det olycksdrabbade transportfordonet med frätande 

ämnen som livshotande personskador kan uppstå. 

Allvarliga personskador/dödsfall till följd av stänk av frätande ämnen 

Den huvudsakliga risken om transporttanken punkteras i samband med trafikolyckan bedöms vara de 

frätskador som kan uppstå om människor i omgivningen träffas av den utströmmande vätskan. 

Konsekvensområdet kan antas vara beroende av var på tanken punkteringen sker. Om punkteringen 

exempelvis sker i botten av tanken kan utströmningshastigheten förväntas bli relativt högre då trycket från 

vätskepelaren (dvs. trycket som vätskan ovanför hålet skapar) då blir större. I detta fall är det dock troligtvis 

mindre sannolikt att utflödet från hålet skulle vara riktat direkt mot omgivningen. Schablonmässigt antas ett 

stort hål på transporttanken kunna medföra dödliga personskador inom 10 meter från olycksfordonet. Vid ett 

mellanstort hål antas detta avstånd uppgå till 5 meter. Vid ett mindre hål kan massflödet från tanken i relativa 

mått förväntas bli förhållandevis litet och risken för livshotande personskador på människor i omgivningen 

bedöms i detta fall vara försumbar.      

Notera att vätskestrålen från hålet i tanken i samtliga fall kan förväntas ha en specifik riktning. Dvs. 

människor som vid olyckstillfället exempelvis befinner sig på motsatta sida av tanken där hålet har uppstått 

kan inte träffas av direkt strålen. Det är troligtvis först när strålen träffar ett fysiskt objekt i omgivningen, 

exempelvis marken, som spridningen blir irreguljär.  

Extern upphettning av Ekoflock-90 

En kraftig extern upphettning av Ekoflock-90 bedöms kunna inträffa om en omfattande brand startar i 

transportfordonet efter trafikolyckan. Upphettningen medför att ämnet börjar sönderfalla och gasformig 

saltsyra (klorvätesyra) frigörs [6]. Plymen av gasformig saltsyra antas spridas mot omgivningen i rådande 

vindriktning och bedöms då kunna orsaka allvarliga personskador (frätskador slemhinnor och luftvägar) på 

människor. Dödliga personskador antas kunna uppstå inom 40 meter från olycksfordonet. 

Konsekvensavståndet är antaget men bedöms vara konservativt med hänsyn till följande faktorer: 

• Den gasformiga saltsyran kommer att blandas med brandgaserna från branden. Den termiska 

stigkraften (dvs. brandgaserna är varmare än omgivande luft) medför att utsläppet stiger uppåt. 

Med hänsyn till detta bedöms det osannolikt att livshotande koncentrationer av gasformig saltsyra 

skulle kunna uppträda i marknivå ett tiotal meter från den brinnande lastbilen. 

• Den gasformiga saltsyran bildas inte momentant i samband med att trafikolyckan inträffar utan 

förutsätter först brandspridning och uppvärmning av lasten. Utsläppet blir därmed tidsfördröjt. 

Möjligheten för människor i omgivningen att sätta sig själva i säkerhet (dvs. genom att exempelvis 

inrymma en byggnad) bedöms därmed vara goda. 
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Sammanställning av beaktade olycksscenarier  

I Tabell 4 sammanställs de olycksscenarier som har beaktats med hänsyn till farligt gods-transporterna av 

ADR-S-klassade kemikalier till vattenreningsverket. 

Tabell 4. Beaktade olycksscenarier avseende transportolyckor med frätande ämnen. 

Olycksscenario Konsekvensavstånd  Andel av cirkulärt 

område som påverkas 

(rimlig skattning) 

Andel av cirkulärt 

område som påverkas 

(konservativ skattning) 

Stort utsläpp av frätande ämne 

från transporttank (Risk för 

dödsfall om människor träffas av 

stänk eller sprut) 

10 meter 25 % (90 °) 100 % (360 °) 

Mellanstort utsläpp av frätande 

ämne från transporttank (Risk för 

dödsfall om människor träffas av 

stänk eller sprut) 

5 meter 25 % (90 °) 100 % (360 °) 

Sönderfall Ekoflock-90 (Plym av 

gasformig saltsyra sprids mot 

omgivningen)  

40 meter 25 % (90 °) 50 % (180 °) 

  


