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Sammanfattning och slutsats 
 

Karlstad kommun har upprättat en detaljplan för den nya cirkulationsplatsen vid 

Kartberget i Karlstad. Dagens T-korsning mellan Skoghallsvägen och 

Ullebergsleden ska ersättas med en cirkulationsplats med möjlighet till fyra 

anslutningar. I angränsning till den nya cirkulationsplatsen finns det 

bostadsområden med flerbostadshus och villor. Under planarbetet har behovet av 

en riskutredning uppkommit då trafikleden utgör utpekad transportled för farligt 

gods.  

 

Enligt detaljplanen är det kortaste avståndet mellan befintliga bostäder och den 

planerade cirkulationsplatsen ca 40 meter. Karlstad kommuns översiktsplan från 

2012 rekommenderar att en riskutredning genomförs om avståndet understiger 

150 m. 

 

Utifrån detta, samt enligt Länsstyrelsens riktlinjer, har en kvantitativ riskanalys 

utförts för att säkerställa att den befintliga verksamheten i cirkulationsplatsens 

direkta närhet inte hamnar på en oacceptabel risknivå med avseende på en olycka 

med farligt gods. 

 

Det har även genomförts en känslighetsanalys med en dubblerad mängd 

transporter för att simulera en framtida transportökning och även efter denna 

ökning ligger nivåerna på en acceptabel nivå. 

 

Riskutredningens slutsatser är följande: 

Baserat på detaljplanen, platsspecifika data, generella data samt 

konsekvensberäkningar bedöms risknivån i området vara acceptabel och inga 

riskreducerande åtgärder behöver vidtas.  
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1. Inledning 

Ramboll Sverige AB har på uppdrag av Karlstad kommun utfört en riskutredning 

för en detaljplan som möjliggör en ny cirkulationsplats vid Kartberget.  

1.1 Bakgrund och syfte 
Karlstad kommun har upprättat en detaljplan som möjliggör en ny 

cirkulationsplats i korsningen Ullebergsleden/Skoghallsvägen. Trafikplatsen 

möjliggör fyra anslutningar. 

 

Närmaste befintlig bostad kommer att ha ett avstånd på ca 40 meter från den nya 

cirkulationsplatsen.   

 

När detaljplaner tas fram inom 150 meter från en farligt godsled, eller som i detta 

fall då det ska byggas ny väg inom 150 meter från befintliga byggnader, ska en 

riskutredning genomföras.  

 

Med anledning av detta har Ramboll fått i uppdrag att genomföra en 

riskutredning. 

 

I figur 1 presenteras en bild på den befintliga T-korsningen samt angränsande 

bostadsområden.  

  

  
Figur 1. Befintlig T-korsningen mellan Ullebergsleden och Skoghallsvägen.  
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1.2 Områdesbeskrivning  
Planområdet omfattar den nya cirkulationsplatsen i korsningen mellan 

Skoghallsvägen och Ullebergsleden. Cirkulationsplatsen flyttas längre söderut 

jämfört med dagens korsning. Cirkulationsplatsen kommer att ersätta den 

befintliga T-korsningen mellan Skoghallsvägen och Ullebergsleden. 

 

Planområdet är på ca 16 000 m2 och ligger drygt 3 km söder om Karlstad 

centrum. Figur 2 visar planområdet samt närliggande bostadshus.   

 

 

Figur 2. Plankarta över aktuellt planområde i grönt och bostäder i rosa. 

1.3 Omfattning och avgränsningar  
Denna riskutredning avgränsas till att behandla hur en eventuell olycka med farligt 

gods kan påverka människors liv och hälsa. Således beaktas inte eventuella 

effekter en sådan olycka kan ha på egendom, naturmiljö, grundvatten och 

liknande. Vidare beaktas inte heller risker med långtidsverkande negativa effekter. 

Endast akuta konsekvenser undersöks.  

 

Ett antal händelseförlopp kan resultera i en farligt-godsolycka enligt MSB. Dessa 

händelseförlopp kan initieras av följande primära olyckor; 

- Avkörning  

- Kollision med annat vägfordon 
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Därefter måste utsläpp ske genom exempelvis att hål uppstår i tanken. Detta 

medför att primära olyckor, kollision med lätta fordon, gående, cyklister och djur, 

inte blir relevanta att beakta.  

 

Den föreliggande detaljplanen, Detaljplan för cirkulationsplats vid Kartberget, 

Karlstads Kommun, utgör grunden för denna riskutredning. Detaljplanen är 

upprättat 2018-09-28. Riktlinjer för planläggning intill transportleder för farligt 

gods presenteras i Karlstads kommuns översiktsplan från 2012.  

 

Relevant information kring trafikdata såsom antal transporter, största tillåtna 

hastighet och dylikt samlas in från relevanta myndigheter, analyseras och 

sammanställs.  

1.4 Definitioner/ begrepp  
Risk – Risk är en sammanvägning av hur ofta en händelse eller olycka inträffar 

alternativt hur sannolikt den är samt vilka konsekvenser händelsen/olyckan får 

uttryckt i antal omkomna personer.  

 

Riskkälla – Verksamhet, process eller aktivitet som kan påföra personer, miljön 

eller omgivningarna en risk.  

 

Konsekvensavstånd – Det avstånd på vilket en riskkälla kan påverka sin 

omgivning med konsekvens.  

 

Riskidentifiering – systematisk kartläggning av verksamheter och aktiviteter, t ex 

transport av farligt gods, som kan innebära risk.  

 

Riskbedömning – bedöma eller uppskatta hur omfattande en risk är. Oftast genom 

att skatta frekvens/sannolikhet och konsekvens kvalitativt eller genom att beräkna 

detta kvantitativt.  

 

Samhällsrisk – vid kvantitativ riskbedömning kan samhällsrisken beräknas. 

Samhällsrisk beräknas genom att redovisa frekvensen för att ett antal personer 

omkommer vid ett eller flera identifierade olycksscenarier. Samhällsrisk används 

för att ange hur personer i området exponeras av en eller flera riskkällor.  

 

Riskvärdering – jämförelse mellan beräknade risker (konsekvenser och 

sannolikhet) med lämpliga kriterier för vad som kan anses vara en tolerabel 

risknivå. Denna riskvärdering ligger till grund för beslut om risker kan accepteras, 

om riskreducerande åtgärder – Åtgärder som vidtas för att lindra konsekvensen av 

en risk alternativt reducera frekvensen för att risken ska inträffa.  

 

Farligt gods – samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har sådana farliga 

egenskaper att de kan skada människor, miljön, egendom och annat gods.  

 

Farligtgodsolycka – en olycka där det farliga ämnet läcker ut i omgivningen.  
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ÅDT – årsmedeldygnstrafik  

1.5 Revideringar  
Denna handling utgör en första version och innehåller därmed inga revideringar.  

1.6 Kvalitetskontroll  
Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Rambolls 

kvalitetssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta innebär t.ex. att 

granskning alltid sker av förutsättningar och redovisade lösningar.  
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2. Riskhantering  

I detta kapitel beskrivs riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen och 

acceptanskriterier som används i riskvärderingen.  

2.1 Riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen  
Flera länsstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet framtagna riktlinjer för 

rekommenderade skyddsavstånd. I Värmlands län har man valt att använda 

samma riktlinjer som Dalarnas län. 

2.1.1 Rekommenderat skyddsavstånd   
I Karlstad kommuns översiktsplan från 2012 redovisas vilka skyddsavstånd mellan 

transportleder för farligt gods och ny bebyggelse som rekommenderas. I aktuellt 

fall finns befintliga bostadshus nära den planerade vägen. Dessa 

rekommendationer återges i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1 - Rekommenderade skyddsavstånd 

Avstånd till 

transportled  

Rekommendationer  

0–30 m I det direkta närområdet till leden bör ett bebyggelsesfritt 

område eftersträvas. Exempelvis på markanvändning kan vara 

parkering, trafik, odling och tekniska anläggningar. Hårda 

konstruktioner som kan orsaka skada på avåkande fordon bör 

undvikas.  

30–70 m Markanvändningen bör fortsatt starkt begränsas. I detta 

område ska markanvändningen utformas så att få personer 

uppehåller sig i området och alltid är i vaket tillstånd. Exempel 

på tillkommande markanvändning kan vara mindre omfattande 

handelsverksamhet, industri, bilservice, lager, tekniska 

anläggningar och parkering.  

70–150 m De flesta typer markanvändning kan förläggas utan särskilda 

åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning 

som omfattar många eller utsatta personer. Exempel på 

tillkommande markanvändning kan vara bostäder (småhus), 

handel, centrumfunktioner, kulturverksamhet samt 

idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats.  

Över 150 m All övrig verksamhet tillåts utan särskilda åtgärder eller 

analyser, dvs. flerbostadshus, hotell, vårdanläggningar, skola 

samt idrottsanläggningar med betydande åskådarplats.  

 

Den nya cirkulationsplatsen har ett avstånd som understiger 150 meter från de 

befintliga bostadshusen.  

 

I figur 3 presenteras en förstorad bild av bostäderna som ligger närmast den nya 

cirkulationsplatsen där det kortaste avståndet mellan väg och bebyggelse 

observeras. Avstånd från vägens kant till närmaste bostäder är markerat.  
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Figur 3. Plankarta förstorad. 

 

Det kortaste avståndet mellan den nya vägen och befintliga bostäder uppgår till  

ca 40 meter. Detta avstånd anses ej vara tillräckligt baserat på tabell 1 och det 

krävs att en analys utförs.  

2.2 Riskbegreppet  
För att på ett meningsfullt sätt hantera risker och riskreducerande åtgärder i 

samhällsplanering vägs i riskbegreppet både sannolikhet och konsekvens samman 

för identifierade händelser och olyckor.  

 

Det finns inget nationellt framtaget kriterium för riskvärdering och riskpolicy i 

Sverige men vissa publicerade dokument och kriterier används generellt i 

samband med riskanalyser. I detta avsnitt refereras till några av dessa.  

2.2.1 Individrisk  
Individrisk är risken som en enskild individ som befinner sig i närheten av en 

riskkälla utsätts för och med individrisk menas sannolikheten att en viss individ 

omkommer under ett år.  

 

Individrisken är oberoende av antalet personer som befinner sig på ett område 

eftersom individriken avser enskilda personer medan samhällsrisken påverkas av 

mängden personer som befinner sig på ett utsatt område.  

 

Individrisk beräknas normalt under antagandet att en individ är kontinuerligt 

närvarande på en given plats, det vill säga platsspecifik risk. Individriskkriterier 

bör i detta tillämpas på risker för ”verkliga” individer som inte är kontinuerligt 

närvarande.  

 

I värdering av risk (SRV, 1997) har Det Norske Veritas (DNV), gett förslag till 

individ- och samhällsriskkriterier.  
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Följande kriterier används för individrisk  

- Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan 

tolereras: 1∙10-5 per år 

- Övre gräns för område där risker kan anses som små: 1∙10-7 per år. 

 

 

Figur 4 Visualisering av individriskkriterier  

 

Figur 4 illustrerar acceptanskriterier/tolerabel risknivå för tredje man som vistas i 

området med farligt gods-transporter som riskkälla. 

 

Avseende individrisk bör följande etiska princip eftersträvas: 

Den risk som vi utsätts för av naturliga händelser bör inte ökas nämnvärt genom 

aktiviteter som vi inte råder över. 

 

2.2.2 Samhällsrisk  
Samhällsrisk är ett mått för hur stor risk en riskkälla, t.ex. transportled för farligt 

gods, utsätter människor för. Samhällsriskrisk är risken att ett antal människor 

omkommer vid olycka i samhället under ett år. Samhällsriskbegreppet är tillämpligt 

på alla i området såsom boende, arbetande, trafikanter etc. 
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Samhällsrisken är direkt beroende av hur många individer som befinner sig i ett 

område medan individrisken är oberoende av antalet personer på området. 

 

Generellt är det färre händelser (olyckor) som leder till att många omkommer 

vilket gör att olycksfrekvensen normalt minskar med ökat antal omkomna. 

Samhället har lättare att acceptera flera olyckor med begränsande konsekvenser 

än ett fåtal med mycket allvarliga eller katastrofala konsekvenser. Detta innebär 

att riskacceptansen eller toleransen blir lägre ju fler personer som förväntas kunna 

drabbas vid en olycka. 

 

Samhällsrisken presenteras och värderas i F/N-diagram (Frequency/Number of 

fatalities) där F anger den summerade olycksfrekvensen för alla händelser som 

leder till ett visst antal omkomna (N). 

 

F/N-diagrammet illustrerar acceptanskriterier/tolerabel risknivå för tredje man, 

dvs. boende och andra personer som vistas i området. 

 

I Sverige finns det idag inga nationellt beslutade kriterier för hur hög samhällsrisk 

som kan accepteras. DNV har utarbetat förslag på gränsvärden för acceptabel 

risknivå med avseende på samhällsrisken; 
 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan 

accepteras: F=10-4 per år för N=1 med lutning -1 

• Övre gräns för område där risker kan anses som små: F=10-6 för N=1  

med lutning -1 
 

Se graf inritad i F/N-diagram i Figur 5, observera att skalorna är logaritmiska. 
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Figur 5 F/N-diagram med DNV:s kriterier inritade.  

 

För risknivåer som ligger mellan de uppsatta kriterier (övre gräns för område där 

risker under vissa förutsättningar kan accepteras och övre gräns för område där 

risker kan anses som små) ska säkerhetshöjande åtgärder införas som bedöms 

vara rimliga ur kostnads-nytta synpunkt. Detta område kallas ALARP-området som 

står för ”As Low As Reasonably Practicable” och betyder att om risken med rimliga 

medel kan minskas så ska åtgärder vidtas. Risken i ALARP-området är sålunda 

tolerabel om alla rimliga åtgärder är vidtagna. 

2.2.3 Riskvärdering  
Det finns ett antal viktiga utgångspunkter för riskvärdering, enligt SRV (1997). De 

är följande: 

 

• Rimlighetsprincipen - Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel 

är möjligt att reducera eller eliminera en risk ska detta göras. 

• Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala risknivå bör stå i 

proportion till den nyttan i form av exempelvis produkter och tjänster, 

verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen - Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten 

medför, vara skäligt fördelade inom samhället. 

• Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bör detta 

hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i 

form av katastrofer. 
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3. Riskanalys och riskvärdering  

I detta kapitel presenteras de identifierade riskkällorna samt bedömning av deras 

konsekvenser. Dessutom presenteras en värdering av risk mot bakgrund av 

beräknad individ- och samhällsrisk.  

 

För att analysera och beräkna risknivåerna för planområdet med hänsyn till de 

identifierade riskkällorna har fördjupade analyser genomförts. 

 

Information rörande beräkningsförfarandet och bakgrundsfakta återfinns i bilagor. 

3.1 Riskidentifiering  
Den nya cirkulationsplatsen ligger enligt detaljplanen, mellan ca 40–80 meter från 

befintliga bostäder.  

3.1.1 Transport av farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana 

farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö och egendom. Farligt gods 

delas in i nio olika huvudklasser enligt ADR/RID-systemen, se tabell 2. 

Indelningen baseras på ämnenas fysikaliska och kemiska egenskaper samt den 

dominerande risken som föreligger vid transport av respektive ämne eller produkt.  

 

Regelverk för transport av farligt gods på väg (ADR-S)  

Vid transport hanteras det farliga godset enligt det Europa-gemensamma 

regelverket ADR (Accord Européen Relatif au Transport International des 

Marchandises Dangereuses par Route på franska). ”ADR-S” betecknar att det är 

den svenske översättningen som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB). 

 

Enligt klassificeringssystemet ADR-S delas farligt gods in i nio olika riskklasser, se 

Tabell 2. Till varje riskklass finns ett antal underavdelningar med de kommersiellt 

mest betydelsefulla produkterna och olika former av hälso- och miljöfarliga 

egenskaper. 
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Tabell 2 - Riskklasser för farligt gods enligt ADR-S. 

Klass Beskrivning 

1 Explosiva ämnen och föremål 

2 Gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda 

explosivämnen 

4.2 Självantändande ämnen 

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

5.1 Oxiderande ämnen 

5.2 Organiska peroxider 

6.1 Giftiga ämnen 

6.2 Smittförande ämnen 

7 Radioaktiva ämnen 

8 Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 

 
De konsekvenser för människors liv och hälsa som är kopplade till respektive 

ämnesklass presenteras i tabell 3.  

 

Tabell 3 - Konsekvenser kopplade till respektive ämnesklass. 

Klass Konsekvens(er)  Konsekvensbeskrivning 

1 Explosion Tryckpåverkan och brännskador. Indirekta 

skador genom byggnader som kollapsar, 

splitter och dylikt 

2.1 Jetflamma, gasmolnsexplosion, 

BLEVE*  

Brännskador, tryckpåverkan 

2.3 Giftigt gasmoln Toxisk påverkan 

3 Pölbrand Brännskador, rökskador från giftig rök 

4 Brand  Brännskador, rökskador från giftig rök 

5 Explosionsartade brandförlopp Tryckpåverkan och brännskador 

6 Giftiga utsläpp Toxisk påverkan 

7 Radioaktiv strålning  Kronisk, långtidsverkande påverkan 

8 Utsläpp av frätande ämne Frätskador 

9 Utsläpp Begränsade konsekvenser 

*Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion 
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Trafikmängd 

Enligt detaljplanen är hastighetsbegränsningen 50 km/h i korsningsområdet  

(i huvudsak hela planområdet) och 70 km/h utanför korsningsområdet. I 

dagsläget uppgår ÅDT på Skoghallsvägen 4 400 varav 5% utgör tungtrafik och på 

Ullbergsleden 8 200 varav 5% utgör tung trafik. Riskutredningen ska dock baseras 

på den prognosticerade trafikmängden när utbyggningen av cirkulationsplatsen är 

klar. Enligt bullerutredningen för det aktuella området, som tagits fram av WSP, 

kommer ÅDT att uppgå till 8 500 på Skoghallsvägen och 15 200 på 

Ullebergsleden, vilket ger en total ÅDT på 23 700. Andelen tungtrafik förväntas 

dock inte att öka från 5%. Under antagandet att 10% av tungtrafiken utgör 

transport av farligt gods passerar 118,5 lastbil med farligt gods den aktuella 

sträckan per dygn.  

3.2 Värdering av risk 
I detta avsnitt förs kvalitativa resonemang med kvantitativa inslag baserat på de 

data som presenterades i avsnitt 3.1.  

3.2.1 Transport av farligt gods 
Flertalet ämnesklasser bortses ifrån vid beräkning av individ- och samhällsrisk. 

Detta motiveras dels med den typ av konsekvens som respektive ämnesklass kan 

resultera i. Exempelvis bortses från ämnesklasser med långtidsverkande effekter 

såsom radioaktiv strålning. Även ämnesklasser som bedöms ha en väldigt 

begränsad geografisk utspridning såsom ämnesklass 8 (frätskador från stänk) 

frånses i kommande beräkningar av individ- och samhällsrisk.  

 

De ämnesklasser som beaktas är 1, 2.1, 3 och 5 med tillhörande slutkonsekvenser 

explosion, BLEVE, pölbrand respektive explosion (både för ämnesklass 1 och 5 är 

det explosion som beaktas). Summan av sannolikheterna för att någon av dessa 

konsekvenser ska inträffa beräknades till 9,90∙10-8 per år, se även tabell 4.  
 

Tabell 4 - Sannolikhet för respektive beaktad slutkonsekvens. 

Ämnes 

klass 
Konsekvens 

Sannolikhet 

slutkonsekvens 

1 Explosion 7,04∙10-9 

2.1 BLEVE 4,69∙10-11 

3 Pölbrand 9,02∙10-8 

5 Explosion 1,69∙10-9 

Summa 9,90∙10-8 
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3.3 Individrisk 
Individrisk är en platsspecifik risk, det vill säga att risknivån varierar beroende på 

vilken geografisk plats en person befinner sig på. Risknivån i en viss punkt är den 

ackumulerade sannolikheten att en person som befinner sig på denna punkt, 

dygnet runt i ett år, omkommer till följd av identifierade slutkonsekvenser.  

 

Vid beräkning av individrisk med avseende på transport av farligt gods, görs en 

justering av frekvensen för olycka på grund av att riskkällan utgörs av en linje. 

Om en person befinner sig på en viss plats längs vägen måste olyckan ske på en 

viss sträcka av vägen för att personen ska påverkas. Detaljerna kring detta 

beräkningsförfarande återges i bilaga 2.  

 

Individrisken beräknades på olika avstånd och resultaten presenteras i tabell 5. De 

slutkonsekvenser som beaktas är explosion (ämnesklass 1), BLEVE, pölbrand samt 

explosion (ämnesklass 5) och det är således dessa slutkonsekvenser som bidrar 

till risknivån. Mängden av ämnesklass 1 som transporteras på sträckan bedöms 

vara obefintlig men beaktades trots detta, i syfte att vara konservativ.  

 

De avstånd som valdes för undersökning grundar sig på de olika 

slutkonsekvensernas utbredningar.  

 

Tabell 5 - Individrisk inom planområdet på olika avstånd från cirkulationsplatsen. 

Avstånd från väg (m) 

 

Individrisk (per år) 

 

41 2,03∙10-8 

53 2,10∙10-9 

77 4,85∙10-10 

105 1,52∙10-11 

 

I figur 6 presenteras individrisken på olika avstånd från cirkulationsplatsen i form 
av ett diagram.  
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Figur 6 – Individrisk på olika avstånd från Kartbergscirkulationen.  

 

På samtliga undersökta avstånd ligger individrisken under ALARP-området vilket 

betyder att risknivåerna är acceptabla.  

3.4 Samhällsrisk 
Vid beräkning av samhällsrisk beaktas samma slutkonsekvenser som vid 

beräkning av individrisk.  

 

Det är totalt 74 bostäder som berörs kring planområdet. Bostadsområden är ca 

5,38 hektar = 0,0538 km2. Under antagandet att det genomsnittliga personantalet 

per hushåll är 3 beräknas persontätheten till 4 126 personer/km2. Detta bedöms 

vara en konservativ skattning för aktuella bostadsområden.  

 

Utbredning, sannolikhet och förväntat antal omkomna för respektive av de 

beaktade slutkonsekvenserna återges i tabell 6. 

Tabell 6 - Information kring beaktade slutkonsekvenser vid beräkning av samhällsrisk. 

Ämnes 

klass 

Slut-

konsekvens 
Utbredning (m) 

Antal omkomna 

Kartbergscirkulationen  

1 Explosion 53 9 

2.1 BLEVE 105 35 

3 Pölbrand 41 2 

5 Explosion 77 19 
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I figur 7 återges ett F/N-diagram som förmedlar samhällsrisken till följd av 

explosion (ämnesklass 1), BLEVE, pölbrand samt explosion (ämnesklass 5). 

 

 

Figur 7 - F/N-diagram som visar den kumulativa frekvenser, F, och antal omkomna, N, till 
följd av beaktade slutkonsekvenser. 

 

Samhällsrisken hamnar lägre än den undre gränsen för ALARP.  

4. Riskreducerande åtgärder 

Båda individrisken och samhällsrisken på samtliga undersökta avstånd är 

acceptabel. Detta innebär att risknivån är på en acceptabel nivå och inga 

riskreducerande åtgärder behöver genomföras.  
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5. Osäkerheter och antaganden  

Kartläggningen av Räddningsverket (nuvarande MSB) från 2006 indikerar 

tendenser av hur transporterna sker och bör inte betraktas som en absolut 

sanning. Denna kartläggning genomfördes i september månad och är således inte 

nödvändigtvis representativ för övriga delar av året. 

 

Statistik från RIKTSAM kring andel av ämnesklasser av farligt gods som 

transporteras har använts. Denna statistik är inte nödvändigtvis representativ för 

aktuell sträcka.  

 

Flertalet ämnesklasser bortses ifrån vid beräkning av individ- och samhällsrisk. 

Detta motiveras i avsnitt 3.2.1. Det är möjligt att förutsättningarna på aktuell väg 

skiljer sig från de riktlinjer och data som används. Dock är den generella trenden 

gällande lastbilstransport på svenska vägar att mängden farligt gods minskar. 

Från år 2000 till år 2013 mer än halverades mängden farligt gods som 

transporteras med lastbil på svenska vägar från 15,4 miljoner ton till 6,8 miljoner 

ton (TRAFA, 2014:6).  

 

Vid skattning av frekvens för olycka med farligt gods användes VTI-modellen. En 

ingående parameter i denna modell är andel transporter skyltade med farligt gods. 

Den andel som ansattes var 10 % av ÅDT tung trafik vilket genererade en ÅDT 

farligt gods på 118,5. Detta bedöms vara en konservativ skattning eftersom 

transporter med farligt gods enligt VTI (1994) utgör ungefär 2,5 % av det totala 

trafikarbetet med tunga fordon. Detta antagande bedöms ha stora riskhöjande 

effekter på efterföljande beräkningar. I bilaga 4 har en känslighetsanalys gjorts 

där man har dubblat mängden farligt gods på cirkulationsplatsen.  

 

Vid fastställande av värmestrålning från en BLEVE användes ett tabellvärde i 

Försvarets Forskningsanstalt (1998). Detta värde bygger på antagandet att ämnet 

som förbränns är propan. Den vanligaste gasolprodukten på den svenska 

marknaden består av minst 95 % propan (Energigas Sverige, 2017:6). 

Tabellvärdet i Försvarets Forskningsanstalt (1998) bygger även på antaganden 

kring absorptionsfaktor, transmissionsförmåga, vinkelkoefficient, relativ 

luftfuktighet, temperatur, förbränningshastighet med mera.  

Vid beräkning av samhällsrisk görs det konservativa antagandet att samtliga 

människor inom effektzonen omkommer. Vidare görs antaganden att samtliga 

människor befinner sig utomhus. Även detta anses vara ett konservativt 

antagande.  

 

Den fördelning bland ämnesklasser som RIKTSAM presenterar antas gälla på den 

aktuella sträckan då inga platsspecifika data kring detta har använts.  
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6. Slutsatser och rekommendationer  

Baserat på platsspecifika förutsättningar, trafikdata samt generella riktlinjer har 

konsekvensberäkningar genomförts för att bedöma risknivåerna i planområdet.   

 

Beräkningarna visade att individrisken och samhällsrisken är acceptabel. Även vid 

dubbel mängd farligt gods transport hamnar individ- och samhälsrisken inom 

acceptabel nivå.  

 
Sammantaget är det Rambolls bedömning att risknivåerna, med avseende på den 

nya cirkulationsplatsen vid Kartberget, är acceptabla.  
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Bilaga 1 – Konsekvensberäkningar  
 
Vid beräkning av sannolikheter för slutkonsekvenser för respektive ämnesklass 

användes sannolikheter för läckage, antändning med mera enligt tabell 7.  

 

Tabell 7. Använda sannolikheter vid konsekvensberäkningar. 

 Sannolikhet 

Ämnes-

klass 
Läckage Antändning 

Sprids till 

last 

Kontakt med 
organiskt 
material 

Omblandning 

1 - 0,02 0,25 - - 

2.1 0,05 0,01 0,01 - - 

3 0,15 0,005 - - - 

5 0,1 0,05 - 0,9 0,18 

 
Andel av respektive ämnesklass som transporteras på sträckan approximerades 

till att vara densamma som återges i RIKTSAM. I tabell 8 återges detaljerna. I 

RIKTSAM anges att ämnesklass 2 utgör 12 %. Denna andel antogs vara jämt 

fördelat mellan ämnesklass 2.1 och 2.3.  

 

Tabell 8. Andel av respektive ämnesklass som transporteras på väg enligt RIKTSAM. 

Ämnesklass Andel (%) 

1 0,9 

2.1 6 

3 76,9 

5 1,2 

 

Vid skattning av mängder av ämne som transporteras av respektive ämnesklass i 

Karlstad kommun, användes en kartläggning från MSB (tidigare Räddningsverket) 

från 2006. Detaljerna återges i tabell 9.  

 

Tabell 9. Mängder som transporteras av respektive ämnesklass på båda vägar.  

Ämnesklass Mängd per månad Mängd per dag 

1 70 kg 2,3 kg  

2.1 1 800 ton 59 ton  

3 16 500 ton 542 ton  

5 490 ton 16,1 ton  
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Bilaga 2 - Individ- och samhällsrisk 
 

I figur 8 presenteras en bild som tydliggör förfarandet hur frekvensen justeras vid 

beräkning av individrisk. Konsekvensens utbredning, r, når bara personen (grön 

markering) på avståndet y, om olyckan sker någonstans på sträckan 2x. Med 

Pythagoras sats kan 2x beräknas för olika avstånd, y, och således kan frekvensen 

justeras.  

 

 

Figur 8. Schematisk bild som åskådliggör hur frekvensen justeras när riskkällan utgörs av en 
linje.  

 

BLEVE 

Eldklotsdiametern, D i meter, hos en BLEVE kan beräknas med D=6,5∙M1/3, där M 

är bränslemassan i kg (Försvarets Forskningsanstalt, 1998:323).  

 

För konsekvensavståndet adderas 25 meter för att beakta värmestrålningen. Det 

undersöktes vilken effekt en större BLEVE hade haft på risknivåerna. Bland annat 

adderades 50 meter för värmestrålningen (tabellvärde från Försvarets 

Forskningsanstalt, 1998:337). Vidare undersöktes effekten av att en större mängd 

propan förbrändes i en BLEVE. Inga av dessa förändringar genererade oacceptabla 

risknivåer.  

 

Explosion 

Vid konsekvensberäkning av explosion för ämnesklass 1 och 5 användes förenklat 

samma formel som för BLEVE. 
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Pölbrand 

Konsekvensavståndet för pölbrand har beräknats med simuleringsprogrammet 

ALOHA 5.4.7. Den brandfarliga vätskan (klass 3) som har använts är Bensen. Den 

ansatta mängden brandfarlig vätska som läcker ut och utgör pölbranden är 3000 

liter vilket motsvarar volymen på ett fack i tankbilen. Pölens utbredning har satt 

som cirkulär med en diameter på 10 meter och ett djup på 2 cm. Dessa 

antaganden bedöms vara konservativa. Även att utbredningen antas vara cirkulär 

bedöms vara en konservativ skattning då ett avgränsande dike löper längs vägen, 

vilket förväntas samla upp mycket av ett vätskeläckage. Simuleringen genererade 

en graf över riskzonen som värmestrålningen orsakar, se figur 9. 

 

Figur 9- Konsekvensavstånd för en pölbrand enligt simulering i programmet ALOHA 5.4.7. 

 

Den innersta cirkeln når 21 meter, den mellersta cirkeln når 31 meter och den 

yttersta cirkeln når 51 meter. Som konsekvensavstånd för pölbrand ansattes 40 

meter vilken kan anses konservativt.  
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Bilaga 3 - VTI-modellen 
 
Vid beräkning av frekvens för olycka med farligt gods per år, λFG användes  

VTI-modellen. Se ekvation 1.   

 
𝜆𝐹𝐺 = 𝐼 ∙ 𝑂 ∙ ((𝑌 ∙ 𝑋) + (1 − 𝑌) ∙ (2 ∙ 𝑋 − 𝑋2)) (ekvation 1) 

 

Beteckning 
 

Förklaring 
 

 
Enhet 

 

 
Värden 

I 
Index för farligt godsolycka  

 
- 

 

0,02 

O 

Förväntat antal olyckor på aktuell 

vägsträcka 
 

År-1 

 

 
0,82 

Y 
Andelen singelolyckor 

 
- 

 

0,1 

X 
Andelen fordon skyltade med farligt gods 

 
- 

 
5,0∙10-3 

 

 
Med dessa värden för respektive variabel beräknas λFG till 1,56∙10-4 år-1 på.  

 

Utöver ovanstående användes tabellvärden från Räddningsverket (1996:26) för 

att skatta exempelvis förväntat antal olyckor på aktuell vägsträcka. Vid val av 

tabellvärden förutsattes följande: 

 

Bebyggelsemiljö: Tätort (stad) 

Hastighetsgräns: 50 km/h 

Vägtyp: trafikled  
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Bilaga 4 – Känslighetsanalys 
 

Som en förenklad känslighetsanalys har en dubbling av antalet tung trafik som 
förväntas köra på den nya vägen då man kan tänka sig att pappersbruket kan öka 
antal leveranser med farligt gods i framtiden. Från antagna 1185 ÅDT efter 
bebyggt cirkulationsplats till 2370 ÅDT. Detta ger en ÅDT farligt gods på 237 ÅDT.  
 
Individrisken per år för Kartbergscirkulationen vid en dubbel ökning av farligt gods 

trafik är satt upp mot individrisken som förväntas finnas när cirkulationsplatsen är 
klar i tabell 10.  
 

Tabell 10 - Individrisken för de boende bredvid den nya cirkulationsplatsen vid en dubblering 
av farligt gods trafik.  

Avstånd från 

väg (m) 

 

Individrisk (per år) 

(118,5 ÅDT) 

 

 

Individrisk (per år) 

(237 ÅDT) 

 

41 2,03∙10-8 4,07∙10-8 

53 2,10∙10-9 4,20∙10-9 

77 4,85∙10-10 9,71∙10-10 

105 1,52∙10-11 3,05∙10-11 

 
Individrisken visas, enligt diagrammet i figur 10, att den fortfarande är lägre än 
undre ALARP gräns. 

 

Figur 10- Individrisken vid Kartbergscirkulationen vid dubbelt så många farligt gods fordon. 
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Samhällsrisken visas, enligt diagrammet i figur 11, att den fortfarande är lägre än 
undre ALARP gräns.  

 

Figur 11 - Samhällsrisken vid Kartbergscirkulationen vid dubbelt så många farligt gods 
fordon. 


