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Sammanfattning 
Kommunstyrelsen i Kungälv har låtit upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för Kongahälla. 

Den nya stadsdelen är tänkt att innehålla såväl handel som bostäder och andra verksamheter. 

Som en del av planarbetet kommer fastighetens begränsningar att klargöras avseende bland 

annat riskfrågor. För att belysa riskfrågorna har Kungälvs kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 

givit EnviroPlanning AB i uppdrag att genomföra en riskanalys avseende risker kring området. 

Stora mängder farligt gods transporteras på väg E6 genom Kungälv. Sannolikheten för att 

olyckor med farligt gods skall inträffa på vägen är därför stor i förhållande till vägar med en 

genomsnittlig mängd farligt gods. Riskanalysens beräkningar visar emellertid att individrisken 

för boende och besökare att omkomma på grund av en olycka med farligt gods är lägre än andra 

risker människor normalt utsätts för i samhället och bedöms därför som acceptabel. 

Beträffande samhällsrisken ligger risknivån utan riskreducerande åtgärder för flera händelser i 

den gråzon där åtgärder rekommenderas för att risken skall vara acceptabel. Detta gäller risken 

för explosion i explosivt ämne, gasmolnsexplosion, BLEVE och explosion i samband med 

läckage av oxiderande ämne utmed väg E6. Utmed Marstrandsvägen ligger risken för poolbrand 

i utläckande bensin i gråzonen.  

För att reducera samhällsrisken för människor som befinner sig inom området bör följande 

åtgärder genomföras:  

 Anläggning av en tre meter hög vall längs väg E6. På detta sätt kan tryckvågor avledas och 

värmestrålning avskärmas.  

 Plantering av träd på den anlagda vallen för att styra och späda ut brandfarlig och giftig gas 

vid ett eventuellt utsläpp.  

 Reglering av avståndet mellan Marstrandsvägen och de mest närliggande 

parkeringsplatserna så att det inte understiger 10 meter.  

 Anläggning av ett dike i anslutning till Marstrandsvägen för att hindra brandfarliga vätskor 

att rinna fram till planområdet. 

 Under förutsättning att riskreducerande åtgärder enligt ovan genomförs görs bedömningen att 

risknivån i Kongahällaområdet enligt planförslaget blir acceptabel. 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt 

Denna rapport reviderades 2009-06-03 i syfte att bättre beskriva följderna av ett 

utsläpp av giftig gas. Även förslagen till riskreducerande åtgärder har reviderats. 

Kommunstyrelsen i Kungälv har låtit upprätta ett förslag till detaljplaneprogram för 

Kongahälla. Programområdet är beläget i Kungälvs centrala del och syftet med 

programmet är att utveckla en ny stadsdel. Området avgränsas av E6 i väster, 

Uddevallavägen i öster, Kongahällagatan i söder, och Marstrandsvägen och 

Kungälvs sjukhus i norr. Inom området finns i dag handel vid ”Vita Fläcken”, där 

bland annat ICA Maxi, en snabbmatsrestaurang och två bensinstationer är belägna. 

Området i väster, där den gamla gymnasieskolan stod, är i dag tomt sedan skolan 

flyttat till Mimers Hus. 

För att belysa riskfrågorna har Kungälvs kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 

givit EnviroPlanning AB i uppdrag att genomföra en riskanalys med avseende på 

risker i området. Syftet med riskanalysen är att identifiera och kvantifiera de risker 

som uppkommer genom hantering av kemiska ämnen eller transport av farligt gods 

i områdets närhet och som kan begränsa verksamheten i området. 

1.2 Avgränsningar 

Riskanalysen omfattar endast sådana risker som uppkommer genom hantering av 

kemiska ämnen eller transport av farligt gods och som påverkar människor som 

befinner sig inom området. Riskanalysen omfattar inte miljörisker. 

Vid beräkning av risknivåer har områdets utformning antagits vara den som 

framgår av figur 2. Byggnaderna har antagits vara av ”normal” hållfasthet och 

topografin i stort densamma som i dag, innan byggnation. 

1.3 Osäkerheter 

Sannolikhetsberäkningarna innehåller osäkerheter i form av avrundningar, extra-

poleringar och i vissa fall uppskattningar. Det finns osäkerheter i underlaget om det 

transporterade godset samt i uppskattningen av hur ofta utsläpp eller antändning 

sker. En osäkerhetsanalys har gjorts som finns redovisad i bilaga B. 
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Osäkerheten beräknas uppgå till ±50 % för sannolikhetsberäkningar. Osäkerheten 

för konsekvenserna bedöms uppgå till ±50 %. 

1.4 Förutsättningar för byggnation nära transportleder i Västra 

Götaland 

Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län har 

tillsammans utvecklat en policy för markanvändning i anslutning till transportleder 

för farligt gods (Länsstyrelsen 2006). Denna policy anger ett riskhanteringsavstånd 

av 150 meter från transportleden. Vid framtagande av detaljplaner inom 

riskhanteringsavståndet skall riskerna som orsakas av farligt gods särskilt beaktas 

och utredas. Riskhanteringsavståndet är vidare uppdelat i zonerna A, B och C med 

olika rekommenderade markanvändningar, se figur 1.  
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Figur 1. Bild över zonindelning för markanvändning i anslutning till transportled för farligt gods 
Observera att bilden avser kvartersmark och att skarpa gränser mellan zonerna saknas. (Källa: 
Länsstyrelsen 2006) 

Zon A  Zon B  Zon C  

Odling  Bilservice  Bostäder  
Parkering (ytparkering)  Industri  Centrum  

Trafik  Kontor  Vård  

Friluftsområde  Lager  Övrig handel  

(t.ex. motionsspår)  Friluftsområde (t.ex. camping)  Kultur  

 Parkering (övrig parkering)  Skola  

 Tekniska anläggningar  Hotell och konferens  

 Sällanköpshandel  

 Idrotts- och sportanläggningar  
(utan betydande åskådarplatser)  

Idrotts- och sportanläggningar  
(arena eller motsvarande)  

Riskhanteringsavstånd = 150 m 
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Enligt länsstyrelsen i Västra Götaland skall följande faktorer beaktas vid 

riskbedömning kring transportleder för farligt gods inom 150 meters 

riskhanteringsavstånd (Länsstyrelsen 2006): 

 Rådande riskbild i aktuellt område 

 Persontäthet 

 Exploateringsgrad 

 Ålderssammansättning 

 Nedsatt rörelseförmåga 

 Språksvårigheter 

 Lokalkännedom 

 Medvetenhet om olycka 

 Topografi 

 Meteorologi  

 Bebyggelsens placering inom planområdet 

 Områdets yttre och inre utformning 
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2 Beskrivning av Kongahällatomten och omgivningen 

2.1 Nuläge 

Kongahällaområdet är beläget omedelbart öster om väg E6, söder om 

Kungälvsmotet. Områdets yta är cirka 20 hektar, 400x500 meter. Mellan väg E6:s 

körfält och Kongahällaområdets västra kant löper ett avfartsfält, vilket gör att 

avståndet från Kongahällaområdets västra gräns till körfälten med genomgående 

farligt godstrafik på väg E6 är minst tio till femton meter. Kongahällaområdet är ett 

relativt plant område och ligger i samma nivå som väg E6. Fastigheten begränsas 

av Kongahällagatan i söder. I öster löper Uddevallavägen och i norr avgränsas 

området av Marstrandsvägen och Kungälvs sjukhus, se figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ovan visas planförslaget för Kongahällaområdet. Området begränsas i väster av väg E6, 
i norr av Marstrandsvägen samt Kungälvs sjukhus, i öster av Uddevallavägen och i söder av 
Kongahällagatan 
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Verksamheten i områdets östra del utgörs idag av dagligvaruhandel, 

hamburgerrestaurang, bensinstation och ett antal mindre verksamheter. Tidigare låg 

gymnasieskolan i områdets västra del, men byggnaden är i dag riven och skolan har 

förlagts till Mimers Hus, öster om planområdet. Västra halvan av området är därför 

utan bebyggelse, sånär som på en motionshall. Två bensinstationer finns inom 

området, men enligt planförslaget kommer de att rivas. 

Trafikmängden på väg E6, väster om planområdet, uppgick år 2006 till cirka 

49 900 fordon per årsdygn (ådt) ±6 %. Av den totala trafikmängden utgjorde den 

tunga trafiken 4 980 fordon per årsdygn ±7 %, vilket motsvarar knappt 10 % 

(Vägverket 2008, websida).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Väg E6 begränsar Kongahällatomten i väster. På bilden syns retardationsfältet för avfart 

2.2 Framtida utveckling 

I detaljplanen som utarbetas planeras området inrymma en blandad stadsdel med 

såväl kontor som handel och boende.  

När den nya stadsdelen är uppbyggd beräknas den omfatta cirka 1 000 lägenheter. 

Antalet boende i området bedöms bli 2 000, det vill säga i genomsnitt 2,0 personer 

per lägenhet. För en handelsyta av 20 000 m² närmast väg E6 beräknas ett 

besökarantal på i storleksordningen 65 000 personer varje vecka. Besökarantalet 

beror på typen av handel och öppettider (FB 1999).  
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I beräkningarna används 65 000 besökare per vecka som underlag i konsekvens-

uppskattningarna. Detta innebär drygt 9 500 besökare per dag fördelat på tiden 9.00 

till 20.00, vilket innebär i genomsnitt en omsättning av knappt 870 personer per 

timma. Koncentrationen av besökare kommer sannolikt att vara större torsdag och 

fredag eftermiddag och kväll samt under helger. Detta innebär att under de 

besökartätaste tiderna kan antalet besökare i Kongahällaområdet uppgå till mellan 

1 000 och 1 500 personer per timma. En fjärdedel av dessa bedöms kunna befinna 

sig utomhus samtidigt, viket innebär upp till knappt 400 personer. De 

besökartätaste tiderna är dock inte representativa, eftersom majoriteten av farligt 

godstransporter beräknas ske på vardagar mellan cirka 7.00 och 20.00. I 

beräkningarna i denna rapport antas därför 1 000 personer befinna sig i, eller i 

anslutning till handelslokalerna varje ögonblick. 100 av dessa bedöms befinna sig 

utomhus.  

Inom Kongahällaområdet planeras en ny bensinstation strax söder om Uddevalla 

Sjukhus, i anslutning till Marstrandsvägen. 

Enligt beräkningar kommer trafikmängden år 2020 på väg E6 att uppgå till cirka 

58 400 fordon per årsmedeldygn (ÅDT).  
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3 Riskkällor 

3.1 Transporter av farligt gods 

På väg E6 transporteras farligt gods både som tank- och styckegodstransporter. 

Väg E6 är den stora transportleden mellan Göteborg och Norge och längs denna 

finns också stor kemikaliekonsumerande och -producerande industri, vilket innebär 

att transporterna är omfattande.  

Enligt SIKAs statistik utgörs 4 % av allt transporterat gods på väg i Sverige av 

farligt gods. (SIKA 2005 och SIKA 2006). Enligt SIKA har årligen mellan cirka 

12 500 och 16 500 ton farligt gods transporterats på väg under åren 2002 till och 

med 2006 (SIKA 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). Under samma period utgjordes i 

genomsnitt 72 % av det farliga godset av brandfarliga vätskor (SIKA 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006).  

Statistiken över vägtransport av farligt gods per klass är bristfällig i Sverige. 

Räddningsverket lät år 2006 Statistiska Centralbyrån genomföra en form av 

stickprovsundersökning där transporter av farligt gods på väg undersöktes under 

september månad år 2006. Uppgifterna samlades in med hjälp av enkäter, som fick 

en svarsfrekvens av 81 %. Eftersom transporterna av farligt gods varierar med 

årstiden kan de inte utan vidare räknas upp till helårssiffror, utan de ger snarare en 

indikation om transporternas storlek, se tabell 1 (RV 2006). Den godsklass som 

framförallt varierar under året är brandfarlig vätska, eftersom behovet av 

eldningsolja är större under vintern.  

I denna riskanalys görs antagandet att antalet transporter av farligt gods är 

proportionellt mot mängden farligt gods som transporteras enligt tabell 1. 
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Tabell 1. Transporter av farligt gods i Sverige under september månad år 2006. 
Uppgifterna inkluderar inte tömda, ej rengjorda tankar. Eftersom den citerade 
undersökningen byggde på enkätsvar med en svarsfrekvens på 81 % är siffrorna lägre än 
de verkliga volymerna. (RV 2006). Då Räddningsverkets statistik bygger på endast en 
månad och framförallt gods ur klass 3 varierar med årstiden har den procentuella 
sammansättningen av godset extrapolerats så att klass 3 utgör 72 % i tabellens sista 
kolumn. Övriga klasser har minskats i motsvarande omfattning. 

Klass  Vikt i ton  
Andel i 
procent  

Andel (%) vid 
extrapolering till 
helår 

1 Explosiva ämnen och föremål 1 100 0.1  0,10 

2.1 Brandfarliga gaser 25 047 1.8  1,7 

2.2 Icke brandfarliga, icke giftiga gaser 80 736 5.9  5,7 

2.3 Giftiga gaser 166 0.01  0.01  

3 Brandfarlig vätska 959 953 69.6  72,0 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen 3 630 0.3  0,29 

4.2 Självantändande ämnen 429 0.0  0,0  

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig 
gas vid kontakt med vatten 

753 0.1  
0,10 

5.1 Oxiderande ämnen 8 820 0.6  0,58 

5.2 Organiska peroxider 46 0.0  0.0  

6.1 Giftiga ämnen 1 694 0.1  0,10 

6.2 Smittförande ämnen 1 819 0.1  0,10 

7 Radioaktiva ämnen .. ..  ..  

8 Frätande ämnen 172 767 12.5  12,1 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 123 163 8.9  8,60 

Totalt  1 380 124 100  

 

På Marstrandsvägen i riktning in mot Kungälvs centrum transporteras också farligt 

gods, om än i liten omfattning. Det gods som transporteras där bedöms ha 

avnämare lokalt och i vissa fall kan transporter till Lilla Edet gå via 

Marstrandsvägen. Destinationerna för det farliga godset på Marstrandsvägen är 

                                                 
 Radioaktivt gods redovisades endast i antal kollin (<50 kollin för väg E6) 
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främst bensinstationer, vilket innebär att det är främst bensin och diesel som 

transporteras. 

På Uddevallavägen och Kongahällagatan transporteras endast obetydliga mängder 

farligt gods. Undantaget utgörs av de få tillfällen då framkomligheten på E6 är 

starkt begränsad på grund av till exempel en olycka. Trafiken kan då till viss del 

ledas förbi flaskhalsen på motorvägen via framförallt Uddevallavägen och 

Marstrandsvägen.  

3.1.1 Transporter av farligt gods på väg E6 

Om transporterna på väg E6 är proportionella till den svenska statistiken innebär 

detta att antalet transporter av farligt gods på väg E6 förbi Kungälv vid 

Kongahällaområdet skulle vara cirka 230 transporter per dygn i båda riktningarna 

år 2020 och totalt drygt 85 000 transporter per år. På grund av den stora 

koncentrationen av kemikaliehanterande industri som finns norr om Kungälv finns 

dock anledning att tro att mängderna är större än vad riksgenomsnittet antyder. 

Bland annat på grund av detta har godsmängderna räknats upp med 20 %, se  

tabell 2. 
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Tabell 2. Antal farligt gods transporter på väg E6 förbi utredningsområdet per år (=antal 
tunga transporter per år * 4 % farligt gods * andel av respektive klass enligt tabell 1). 
Dessutom har siffrorna räknats upp med 20 % för att kompensera för bortfallet i enkätsvar 
(se tabell 1) samt den stora koncentrationen av kemikaliehanterande industri i Bohuslän.  

Klass Antal transporter per år 

1 Explosiva ämnen och föremål 99 

2.1 Brandfarliga gaser 1 780 

2.2 Icke brandfarliga, icke giftiga gaser 5 820 

2.3 Giftiga gaser 11 

3 Brandfarlig vätska 73 400 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen 296 

4.2 Självantändande ämnen 201 

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt 
med vatten 99 

5.1 Oxiderande ämnen 592 

5.2 Organiska peroxider 0 

6.1 Giftiga ämnen 99 

6.2 Smittförande ämnen 99 

7 Radioaktiva ämnen 0 

8 Frätande ämnen 12 300 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 8 780 

 

3.1.2 Klass 1, Explosiva ämnen och föremål 

I ett framtida scenario antas antalet transporter av explosiva ämnen och föremål, 

klass 1, bli få, men konsekvenserna av en olycka med explosivämnen kan vara 

omfattande och påverka människor som befinner sig inom utredningsområdet. På 

väg E6 antas 99 transporter per år ske förbi utredningsområdet. Ur klass 1 är det 

endast riskgrupp 1.1, massexplosiva varor, som bedöms kunna orsaka skador inom 

utredningsområdet. Data om andelen sådant gods saknas i statistiken, men enligt 

                                                 
1 Baserat på den nationella statistiken skulle mängden självantändande gods vara 0. I en 
inventering av godsmängder på väg E6 som EnviroPlanning AB genomförde år 2003 
visades dock att industrin i Stenungsund skickar 20 transporter ur klass 4.2 per år. Denna 
siffra används i beräkningarna i denna rapport. 
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Göteborgs översiktsplan från 1997 utgörs cirka 20 % av det explosiva godset av 

gods ur riskgrupp 1.1 i volymer upp till cirka 15 ton (Göteborgs stad 1997). Gods i 

riskgrupp 1.1 är inte tillåtet för transport i bulk eller tank. Det är inte heller tillåtet 

att transportera mer än 16 ton per transportenhet2 (ADR-S 2007). I denna 

riskanalys beräknas därför årligen 20 transporter av gods ur klass 1.1 ske förbi 

Kongahällaområdet. Av dessa antas 10 % vara fullastade och innehålla cirka 15 ton 

gods ur riskgrupp 1.1. I beräkningarna av risknivå nedan används 2 transporter per 

år förbi utredningsområdet som underlag.   

3.1.3 Klass 2, Gaser 

Av gaserna bedöms de brandfarliga gaserna (klass 2.1) kunna ge konsekvenser 

inom planområdet.  De 1 780 transporterna från tabell 2 används som underlag för 

vidare beräkningar. 

De icke brandfarliga, icke giftiga gaserna (klass 2.2) bedöms inte kunna orsaka 

några konsekvenser inom planområdet, varför dessa transporter inte vidare beaktas.  

Giftiga gaser (klass 2.3) kan ge allvarliga konsekvenser vid en olycka. Ett moln 

med giftig gas kan påverka ett stort område och ge effekter långt från 

olycksplatsen. De transporterade volymerna på väg är dock mycket små i Sverige. 

Giftiga gaser transporteras nästan uteslutande på järnväg, se tabell 1. Sannolikheten 

för olycka, och därmed risken, blir således mycket liten. Efter önskemål från 

Räddningstjänsten har emellertid ett scenario med en förolyckad transport av giftig 

gas lagts till för att illustrera de konsekvenser som skulle kunna uppstå. (RT 2008) 

3.1.4 Klass 3, Brandfarliga vätskor 

Endast transporter med brandfarlig vätska ur förpackningsgrupp I och II har 

beaktats beroende på att endast dessa vätskor har tillräckligt låg flampunkt för att 

kunna antändas och ge konsekvenser på Kongahällatomten vid en eventuell olycka. 

(ADR-S 2007) Vissa av transporterna av brandfarlig vätska utgörs av 

styckegodstransporter, där godset utgörs av fat, antingen på pall eller i container. 

Övriga transporter är tanktransporter. Andelen brandfarlig vätska i 

förpackningsgrupp I och II utgör cirka 50 % av de totala transporterna, vilket 

                                                 
2 Motordrivet fordon utan släpvagn, eller en kombination bestående av ett motordrivet 
fordon med släpvagn (ADR-S 2007) 
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innebär cirka 36 700 transporter per år. Dessa transporter ligger till grund för 

vidare beräkningar i rapporten. 

3.1.5 Klass 4.1, Brandfarliga fasta ämnen 

Denna klass omfattar bland annat vissa metaller i pulverform och fosfor. Energin 

som krävs för att antända dessa ämnen är vanligen högre än för brandfarlig vätska. 

De transporteras dessutom oftast som styckegods, vilket minskar risken för 

antändning ytterligare. Vidare har dessa ämnen inte möjlighet att rinna ut över en 

större yta och på så sätt närma sig planområdet, som gods ur klass 3. Bedömningen 

är därför att gods ur denna klass inte kan orsaka konsekvenser inom planområdet, 

varför dessa transporter inte vidare beaktas. 

3.1.6 Klass 4.2, Självantändande ämnen 

Självantändande ämnen transporteras och lagras på sådant sätt att de inte skall 

komma i kontakt med syre och antändas under transport och lagring. Vissa 

självantändande ämnen transporteras i vätska, varför vätskan kan läcka ut vid en 

eventuell olycka. Konsekvensen vid en sådan olycka är antändning och brand. 

Enligt tabell 2 sker 20 transporter förbi planområdet varje år. Dessa transporter 

ligger till grund för vidare beräkningar i rapporten. 

3.1.7 Klass 4.3, Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med 

vatten 

För att en antändning skall kunna ske vid en olycka med ämnen i klass 4.3 skall 

ämnet läcka ut och blandas med vatten. Dessutom skall den brandfarliga gasen 

ansamlas i sådana mängder att explosiv blandning bildas samtidigt som det finns en 

tändkälla. Med hänsyn till att de förväntade transporterna av denna klass är få, samt 

att det inte finns vatten kontinuerligt på sträckan förbi Kongahällatomten bedöms 

sannolikheten för antändning som så liten att ingen ytterligare utredning avseende 

ämnen i klass 4.3 bedömts nödvändig. 

3.1.8 Klass 5.1, Oxiderande ämnen 

Oxiderande ämnen kan påskynda och förvärra en brand genom att avge syre som 

förbrukas under förbränningen. Dessutom kan oxiderande ämnen som blandas med 

finfördelade eller vätskeformiga brännbara ämnen, som exempelvis torrt gräs, olja 
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eller bensin, ge ett närmast explosivt förlopp vid antändning. Enligt tabell 2 

förväntas årligen 592 transporter av oxiderande ämnen förbi utredningsområdet 

ske. Dessa transporter ligger till grund för vidare beräkningar i rapporten. 

3.1.9 Klass 5.2, Organiska peroxider 

Organiska peroxider (klass 5.2) kan ge allvarliga konsekvenser vid olycka i 

anslutning till planområdet, men de transporterade volymerna på väg är mycket 

små i Sverige. Sannolikheten för olycka blir således mycket liten. Därför kommer 

klass 5.2 inte vidare att beaktas. 

3.1.10 Klass 6.1, Giftiga ämnen 

Klass 6.1 omfattar ämnen som uppvisar en viss giftighet. Giftiga gaser omfattas 

emellertid inte, då de hänförs till klass 2. Vissa av de ämnen som klassas som 

giftiga är flyktiga och kan därför ge giftverkan vid inandning, men då 

koncentrationerna i luften vid ett utsläpp utomhus blir relativt låga bedöms en 

olycka med giftiga ämnen inte kunna orsaka konsekvenser inom planområdet. 

Transporter av giftiga ämnen utreds därför inte vidare i denna rapport. 

3.1.11 Klass 6.2, Smittförande ämnen 

Ämnen i klass 6.2 utgörs av biologiskt material, såsom vävnad eller 

bakterieodlingar, som kan utgöra en risk för smitta. De mängder som transporteras 

är dock mycket små, ofta bara några gram. En olycka med ämnen ur klass 6.2 

bedöms därför inte kunna orsaka konsekvenser inom planområdet. Transporter av 

smittförande ämnen utreds därför inte vidare i denna rapport. 

3.1.12 Klass 7, Radioaktiva ämnen 

Gods ur klass 7 utgörs som regel av mycket små mängder radioaktivt material. 

Vanliga typer av gods är lösningar av radioaktiva isotoper för medicinskt bruk, 

eller strålkällor till röntgenutrustningar. Konsekvenserna av en olycka med 

radioaktiva ämnen bedöms inte påverka planområdet. Dessutom är transporterna av 

radioaktiva ämnen på väg i Sverige mycket ovanliga. Sannolikheten för olycka blir 

således mycket liten. Transporter av radioaktiva ämnen utreds därför inte vidare i 

denna rapport. 
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3.1.13 Frätande ämnen 

Det stora flertalet av frätande ämnen orsakar endast konsekvenser i direkt närhet 

till olycksplatsen, eftersom det krävs hudkontakt med det frätande ämnet. Det 

förekommer flyktiga frätande ämnen, men de transporterade volymerna av dessa 

ämnen är små. Dessutom blir halterna i luften utomhus inte så höga att de kan 

orsaka konsekvenser inom planområdet. Olyckor med frätande ämnen utreds därför 

inte vidare i denna rapport. 

3.1.14 Klass 9, Övriga farliga ämnen och material 

Klass 9 omfattar bland annat miljöfarliga ämnen, magnetiska material och asbest. 

En olycka med gods ur klass 9 bedöms inte kunna orsaka konsekvenser inom 

planområdet. Transporter av gods ur klass 9 utreds därför inte vidare i denna 

rapport. 

3.1.15 Transporter av bensin på Marstrandsvägen 

En riskanalys genomfördes i samband med detaljplanen för kvarteret Gjutaren i 

centrala Kungälv. I samband med detta arbete undersöktes dels hur ofta 

bensinstationerna i Kungälvs centrum får leveranser av bensin och diesel och dels 

gjordes en beräkning av hur många transporter av farligt gods som kunde gå på 

gatorna kring kvarteret Gjutaren. Enligt bakgrundsdata får bensinstationerna 

leveranser av bensin en till två gånger per vecka. (Kungälvs kommun 2001).  

I området öster om väg E6, utmed Marstrandsvägen (väg 625), bor knappt 4 ‰ av 

Sveriges befolkning (Kungälv 2003). En beräkning av antalet bensinstationer 

baserat på andel av befolkningen ger att 16 bensinstationer är belägna i området 

och försörjs via Marstrandsvägen. Detta innebär då 24 transporter av bensin per 

vecka, vilket ger 1 248 lastade transporter per år. Enligt Vägverket passerar 670 

±14 % lastbilar per dygn på Marstrandsvägen. Bensintransporterna utgör då cirka 

0,5 % av de tunga transporterna på vägen, vilket bedöms rimligt. I rapporten 

används därför 1 248 transporter av bensin på Marstrandsvägen. 
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3.2 Bensinstationer 

I dag finns två obemannade bensinstationer i Kongahällaområdets centrala delar. 

Dessa bensinstationer kommer dock att upphöra och en ny kommer att uppföras 

söder om Kungälvs Sjukhus. Till bensinstationen kommer leveranser av drivmedel 

cirka en gång per vecka. Vid bensinstationen kommer bensin, diesel och E85 att 

hanteras i större mängd. Varje bränsleleverans omfattar 50 m³ bensin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Bensinstation nordost om Kongahällatomten 

Utsläpp av bensin eller diesel kan ske både vid påfyllning av stationens tankar och 

då fordon tankar på stationen. Ett utsläpp vid påfyllning av stationens tankar be-

döms kunna vara av sådan omfattning att påverkan på Kongahällatomten skulle 

kunna uppstå, medan ett utsläpp då ett fordon tankar på stationen bedöms vara av 

så ringa omfattning att påverkan på Kongahällatomten inte förväntas uppstå.  

3.3 Kemikaliehanterande verksamheter 

Söder om Kongahällatomten är Oasens simhall och ishall belägna. I dessa anlägg-

ningar hanteras kemikalier, dels för desinficering av vattnet i simhallen och dels 

som köldbärare i ishallen. Uppgifter om Oasen har erhållits från Kjell Persson, 

platschef på Oasen (Oasen 2008). 
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De kemikalier som hanteras är natriumhypoklorit, NaClO2, väteperoxid, H2O2 och 

saltsyra, HCl, i simhallen samt ammoniak NH3 i ishallen.  

Natriumhypoklorit och väteperoxid transporteras till anläggningen i behållare om 

cirka 1 m³. Leveranser av dessa ämnen anländer ungefär en gång varannan vecka. 

Behållarna kopplas till fasta installationer och därifrån pumpas respektive ämne till 

dagkärl som rymmer 100 liter. Natriumhypoklorit förvaras och hanteras skilt från 

saltsyra som används för neutralisering. Anledningen till den skilda hanteringen 

beror på att natriumhypoklorit och saltsyra reagerar och bildar klor och klordioxid.  

I ishallen är mängden ammoniak 70 kg. Ammoniaken finns i ett slutet system och 

hantering av ämnet sker sällan. Diffusa läckage av ammoniak sker emellertid och 

påfyllning måste göras, dock med relativt långa mellanrum. 

Den risk som föreligger vid Oasen är utsläpp av ammoniak vid ett haveri i kyl-

anläggningen. Utsläppet beräknas teoretiskt kunna omfatta maximalt 70 kg. 

En beräkning med beräkningsprogrammet SAVE II av utsläpp av ammoniak från 

en lång rörledning har genomförts. Beräkningen visar att på större avstånd än 20 

meter från utsläppsstället är halterna av ammoniak så låga att de inte är akut farliga 

för människor. Det bedöms därmed att hanteringen av ammoniak vid Oasen inte är 

något som begränsar verksamheterna i Kongahällaområdet ur risksynpunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Oasen med simhall och ishall är belägen söder om Kongahällaområdet. 
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4 Acceptabel risknivå 

4.1 Vad är risk? 

I dagligt tal förknippas ofta risk med sannolikheten för en fara som man utsätts 

eller utsätter sig för, till exempel risken att bli överkörd när man korsar en väg. Här 

menas med begreppet risk en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens, det 

vill säga en produkt av hur ofta en skada kan tänkas uppkomma och skadans stor-

lek. I riskanalyser skiljer man vanligen på individrisk och samhällsrisk. Med in-

dividrisk menas den risken som en viss människa utsätts för och med samhällsrisk 

menas att någon eller några, ”vilka som helst”, utsätts för skada. I denna risk-

analys bedöms både individrisken och samhällsrisken vara intressant, och utreds 

var för sig nedan. 

4.2 Vad är acceptabel risk? 

Vilken risk kan vi acceptera? Teoretiskt kan det kanske anses oacceptabelt att be-

driva verksamhet som innebär någon som helst risk för allvarliga eller dödliga kon-

sekvenser. I praktiken innebär dock all verksamhet någon form av risk. Frågan är 

dock hur stora risker som kan accepteras. Vi accepterar ofta högre risker för något 

som anses roligt eller är självvalt, som exempelvis en fritidssyssla, än för något 

som förknippas som främmande eller negativt, eller något vi inte kan påverka 

själva, exempelvis kemikalietransporter. 

Ofta är riskerna så låga att det kan vara svårt att förstå risknivån uttryckt i siffror. 

Ett sätt att göra risknivåerna mer begripliga är att relatera till något annat, att 

jämföra risker, som till exempel med risken för att omkomma i bostadsbrand, eller 

att ett flygplan störtar. 

I Sverige saknas nationella kriterier för vilka risknivåer som kan anses acceptabla, 

varför man inte kan ge ett absolut svar på om riskerna är acceptabla eller inte. Ett 

sätt att bedöma vilken risk som är acceptabel för en verksamhet är att jämföra med 

riskacceptanskriterier som anges i andra länder, eller i tidigare utförda studier. I 

avsnitt 4.3 redovisas riskkriterier som ansetts acceptabla för individrisk respektive 

samhällsrisk i utlandet och i tidigare studier. 
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Räddningsverket har i rapporten ”Värdering av risk” lyft fram bland 

annat fyra allmängiltiga principer för riskvärdering (RV 1997): 

1. Rimlighetsprincipen 

En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan 

undvikas. Detta innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt 

rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas 

(oavsett risknivå). 

2. Proportionalitetsprincipen 

De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara 

oproportionerligt stora jämfört med de fördelar (intäkter, produkter, 

tjänster, etc) som verksamheten medför. 

3. Fördelningsprincipen 

Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de 

fördelar som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer 

eller grupper inte bör utsättas för oproportionerligt stora risker i 

förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för dem. 

4. Principen om undvikande av katastrofer 

Risker bör hellre realiseras i olyckor med begränsade konsekvenser 

som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i katastrofer. 

4.3 Jämförande studier 

Individrisk 

Allmänt 

Generellt har man i de flesta tidigare studier skiljt mellan risker för anställda kontra 

tredje person, samt risker vid nya kontra existerande anläggningar. Vanligen anges 

individrisk i risk att omkomma, där risken oftast anges per år. Föregångare inom 

användande av kriterier för acceptabel risk internationellt har framförallt Holland 

och Storbritannien varit. 
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Holländska kriterier 

I Holland anges för transportaktiviteter gränsen 10-6 per år. För nya anläggningar 

gäller detta som gränsvärde, för existerande verksamheter som överstiger risken 

eftersträvar man att reducera risken. (RV 1997). 

Säkerhetsstudie Stenungsunds kommun 

I en säkerhetsstudie för Stenungsunds kommun angående risker från industriella 

anläggningar och vid järnvägs-, väg- och sjötransporter anges ett förslag på accep-

tabel individrisk till 10-5 per år för existerande verksamhet, och 10-6 för nyetable-

ringar. Ingen skillnad görs mellan risker i samband med transporter, eller risker 

från industriella verksamheter, då det resoneras att det är ointressant för om-

givningen om risken kommer från en fast anläggning eller en transportled. (AJ 

Risk 1996). 

Värdering av risk  

I rapporten Värdering av risk, utgiven av Räddningsverket och framtagen av DNV, 

Det Norske Veritas, anges en övre gräns för område där risker under vissa 

förutsättningar kan accepteras till 10-5 per år. Som övre gräns för område där risker 

kan anses vara små anges 10-7. Det förutsätts att summan av individens risker be-

aktas, om individen är utsatt för risker från både industriell verksamhet och en 

transportled avser gränsen den sammanlagda risken. (RV 1997). 

Sammanfattningsvis 

Av de tre beskrivna kriterierna för individrisk ovan har Holland de strängaste krite-

rierna för acceptabel risk, och förslaget i DNV:s rapport de generösaste gränserna 

vad avser den övre tillåtna nivån. 

Samhällsrisk 

Allmänt 

Generellt har de flesta tidigare studier värderat risker efter antal omkomna per 

olyckshändelse. Det är ett grovt mått på risk, då det varken tar upp påverkan på 

människors hälsa eller skador på miljö och omgivning. Föregångare inom gränser 

för riskacceptans har framförallt Holland varit, men även England och Schweiz. En 
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viktig fråga är synen på flera små olyckor, kontra färre stora. I Holland är exem-

pelvis acceptansen lägre för olyckor med stora konsekvenser, där finns riskkriterier 

framtagna för transporter av farligt gods som anger en individrisknivå till 10-6, och 

en samhällsrisknivå per kilometer till 10-4 för 10 dödsfall per olyckstillfälle och år, 

10-6 för hundra dödsfall per olyckstillfälle och år, och så vidare (RV 1997). 

Säkerhetsstudie Stenungsunds kommun 

I en studie av risker från industrianläggningar och transporter av farligt gods i Sten-

ungsunds kommun (AJ Risk, 1996) föreslås en gräns för en maximal samhällsrisk 

till ett dödsfall på 1 000 år (10-3) samt hundra dödsfall på 1 000 000 år (10-6). Om 

risknivån bedöms ligga hundra gånger lägre kan de accepteras utan diskussion, 

men i gråzonen däremellan bör åtgärder vidtas för att minska riskerna. Dessutom 

sägs att för nyetableringar bör tio gånger lägre frekvens krävas. 

Fördjupad översiktsplan Göteborg 

I den fördjupade översiktsplanen för transporter med farligt gods i Göteborg 

(Göteborgs stad 1997) ges två förslag till riskacceptansnivåer som i översiktsplanen 

anses gälla hela Sverige. Förslagen ges i form av aversionskurvor, vilket är en 

grafisk beskrivning av vilket förhållande samhället accepterar mellan antal olyckor, 

frekvens och antalet omkomna per olycka. Dessa aversionskurvor är inritade i 

figur 7 nedan med rosa linje. Den lägre av de två rosa kurvorna baseras dels på 

statistik om vägtrafikolyckor med dödlig utgång och mål om minskningar av 

trafikolyckor i Sverige, dels på nederländska riskkriterier om att acceptansen för 

transporter med farligt gods bör vara 100 gånger lägre än för biltrafiken. Den övre 

aversionskurvan i figur 7 baseras på ett uttalande från Kemikontoret, som säger att 

det inom transport av farligt gods kan accepteras att det sker en dödsolycka med en 

omkommen vart femte till tionde år. Kurvan har utformats till att applicera detta 

uttalande till en olycka med tio omkomna var hundrade år, och en olycka med 

hundra omkomna vart tiotusende år och så vidare. I översiktsplanen har sedan 

aversionskurvorna anpassats till att gälla endast Göteborg, enligt resonemanget att 

Göteborgsområdet kan tänkas drabbas av en tiondel av landets olyckor. (Göteborgs 

stad 1997). 
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Värdering av risk  

I rapporten Värdering av risk (RV 1997), som är framtagen av Det Norske Veritas, 

DNV, ges förslag om att samma kriterier som anvisas för risknivåer för industriella 

anläggningar ska gälla för transporter av farligt gods utmed en kilometers väg-

sträcka. Detta innebär att halva risken kan accepteras för en halv kilometers trans-

portsträcka. För samhällsrisken anges en övre gräns till 10-4 per år för en person, 

10-5 för 10 personer samt 10-6 för 100 personer. I rapporten ges även förslag till att 

undre gräns för acceptabel risk, 100 gånger lägre än den högsta gränsen för accep-

tabel risk. Under denna anses riskerna acceptabla utan åtgärd, däremellan anses det 

vara en gråzon och över den övre gränsen oacceptabelt. Riskkurvorna är inritade 

med svart linje i figur 7. I Värdering av risk sammanfattas även risknivåer utvärde-

rade i ett flertal projekt, däribland även den tidigare nämnda översiktsplanen för 

farligt gods trafik i Göteborg. 

Sammanfattningsvis 

Sammanfattningsvis kan sägas att av de jämförda studierna accepterar Göteborgs 

stads fördjupade översiktsplan avseende transporter av farligt gods större risker än 

de övriga. AJ Risk och de holländska kriterierna sammanfaller helt, och är även 

liknande de risknivåer som DNV tagit fram i Räddningsverkets rapport. 
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Figur 6. Grafisk beskrivning av risknivåer framtagna i Räddningsverkets skrift ”Värdering av 
risk” (svart linje), Göteborgs fördjupade översiktsplan (rosa linje) samt Säkerhetsstudie för 
Stenungsunds kommun (grön linje). 

4.4 Bedömning av acceptabel risk  

Individrisk 

I denna riskanalys har gränsen för acceptabel risknivå valts till 10-6, eller ett 

dödsfall genom olycka på 1 000 000 år. Detta är en risknivå som ligger avsevärt 

under risknivån för ”vanliga olyckor”, som exempelvis att omkomma i 

trafikolyckor eller risken för att omkomma i bostadsbrand. För grafisk beskrivning 

av risknivån, se figur 7. 
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Figur 7. Acceptabel individrisknivå för att omkomma i olycka på grund av transporter av farligt 
gods i Kongahällaområdets omgivning.  
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Samhällsrisk 

I denna riskanalys följs nivåer som anges för acceptabel risk i ”Värdering av risk”, 

tidigare beskrivet i avsnittet om jämförande studier, samt i figur 8 nedan. Risk-

nivåer under den nedre linjen anses acceptabla, och nivåer över den övre linjen 

oacceptabla och däremellan finns en gråzon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Acceptabel samhällsrisk.  
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5 Konsekvenser av möjliga olyckor 

5.1 Allmänt 

I detta kapitel behandlas sådana konsekvenser av olyckor med farligt gods som 

direkt bedöms kunna skada eller döda personer som befinner sig inom 

Kongahällaområdet. Konsekvenserna kan innebära tryckvåg, värmestrålning, 

spridning av giftig gas och följderna av dessa i antal omkomna eller skadade. Inom 

området kommer det inte att finnas dricksvattenbrunnar, utan alla förväntas vara 

anslutna till det kommunala dricksvattennätet. Med anledning av detta behandlas 

inte konsekvenser som endast omfattar förorening av mark eller vatten. 

De olika ämnen som transporteras på väg E6 kan innebära olika konsekvenser på 

grund av de inneboende egenskaperna. Konsekvenserna för ämnena i de olika 

klasserna beskrivs därför var för sig. 

I bilaga A redovisas antaganden och beräkningar av konsekvenser för olycka vid 

transport av de olika ämnena. Beräkningarna har utförts med hjälp av beräknings-

programmet SAVE II. Vid bedömningen av antal allvarligt skadade eller döda 

människor för de olika händelserna har bedömningen gjorts utifrån föreslagna 

verksamheter för området och det antal människor som dessa innebär. 

Nedan beskrivs bedömningar av konsekvenser och resultat av beräkningarna för 

respektive ämne. 

Samband mellan värmestrålning och skada beskrivs i figur 9.  
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Figur 9. Samband mellan värmestrålning, tid och skada (Health and Safety Commission 1991) 

Samband mellan skadeverkningar, tryckvåg och avstånd beskrivs i figur 10.  
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Figur 10. Samband mellan skadeverkningar, tryckvåg och avstånd vid en gasmolnsexplosion med 
propan (IVA 1981). 

5.2 Konsekvenser vid olycka med farligt gods 

5.2.1 Klass 1, Explosiva ämnen och föremål 

Vid en olycka med explosiva ämnen eller föremål kan händelseförloppet utvecklas 

mycket snabbt och ge svåra konsekvenser. På väg förekommer transporter av upp 

till 16 ton massexploderande varor per transportenhet. Om en explosion sker i en 

fullastad transportenhet med massexploderande ämnen leder detta till en kraftig 

tryckvåg i omgivningen. Dödsfall som direkt följd av tryckvågen förväntas inträffa 

på upp till 60 meter från olycksplatsen. Lungskador kan uppstå på ett avstånd av 

100 till 120 meter från olycksplatsen och trumhinnor kan spricka på människor på 

ett avstånd av cirka 170 meter. Väggar i byggnader förväntas raseras helt eller 

delvis inom en radie av 120 till 200 meter. Även betongbyggnader med väl 

sammanhållen stomme kan raseras på ett avstånd av några hundra meter från 

explosionscentrum (Health and Safety Commission 1991) och bedöms inte utgöra 

skydd för dem som vistas i området vid en explosion. Inomhus kan människor 

skadas eller omkomma av att bygganden raseras. 

I Göteborgs stads fördjupade översiktsplan för sektorn transporter av farligt gods 

(Göteborgs stad 1997) har olika konsekvenser från olyckor beskrivits, baserat på 
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olika avstånd från en olycka på järnväg. I figur 11 framgår utbredningen av direkt 

dödlig tryckvåg (60 meter) respektive tryckvåg som kan orsaka lungskador (cirka 

120 meter) i öppen terräng och i tabell 3 framgår andelen omkomna inom olika 

avståndsintervall från olyckan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Konsekvensutbredning vid explosion med explosivämne. De högra ringarna 
representerar explosion i en fullastad transportenhet på väg. Upp till 60 meter från explosionen 
omkommer 100% i öppen terräng. Upp till cirka 120 meter från explosionen uppstår allvarliga 
lungskador. Raderna i figuren betecknar 50 meter breda rader av tät bebyggelse med väl 
sammanhållen betongstomme. Se tabell 4 för information om andel omkomna på olika avstånd från 
en explosion (Källa: Göteborgs stad 1997). 

Tabell 3. Andel omkomna på olika avstånd från en explosion. Se figur 11 för definition av 
byggnadsrad 1, respektive 2. ( Göteborgs stad 1997). I planförslaget är avståndet mellan 
E6 och de närmaste byggnaderna 50 m, vilket motsvarar den vänstra kolumnen. 

15 tons last 50 meter bebyggelsefritt 
område 

Andel omkomna (%) 

100 meter bebyggelsefritt 
område 

Andel omkomna (%) 

Utomhus 100 100 

Byggnadsrad 1 15 5 

Byggnadsrad 2 5 - 

 

Vid en olycka med gods ur klass 1 på väg E6 bedöms cirka 50 personer omkomma. 

Dessa befinner sig inne i byggnaderna närmast väg E6, i det som betecknas 

byggnadsrad 1 i tabell 3. Eftersom explosionen sker i en punkt kommer den 

närmaste byggnaden att drabbas hårdast, med cirka 15 % omkomna i byggnadernas 

västra delar. Enstaka dödsfall kan dock förväntas även i angränsande byggnad. 
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Utöver de omkomna kan cirka tre gånger så många skadade förväntas inomhus, 

alltså cirka 150 personer. Utomhus bedöms inga personer vistas så nära 

olycksplatsen att någon omkommer. Däremot finns risk för lungskada hos 

ytterligare ett tiotal personer som befinner sig på parkeringsplatserna öster om 

byggnaderna utmed E6. 

5.2.2 Klass 2, Gaser 

Brandfarlig gas 

Den dominerande brandfarliga gas som transporteras på väg E6 genom Kungälv är 

propan, även kallad gasol. En tankbilsolycka som leder till utsläpp av kondenserad 

brandfarlig gas kan leda till någon av följande händelser: 

 Jetbrand 

 Poolbrand 

 Gasmolnsexplosion 

 BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) 

En olycka kan leda till att en tank fylld med kondenserad brandfarlig gas välter så 

att tanken träffar något föremål med tillräcklig hållfasthet för att punktera 

behållaren. Mantelplåtens tjocklek i transportbehållare för kondenserade gaser är så 

väl tilltagen att det krävs stora riktade krafter för att punktera en sådan tank. 

Ventiler och manluckor sitter väl skyddade. 

Storleken på en skada på en gastank bedöms kunna variera i storlek mellan en smal 

spricka med ett måttligt utflöde till ett hål med en diameter på några centimeter om 

en ventil skadas. 

För att en antändning skall kunna ske krävs någon typ av tändkälla. I omgivningen 

finns ett flertal tändkällor; motorn i den bil som förolyckats, övrig biltrafik på väg 

E6 och gnistbildning vid själva olyckan.  

En jetbrand kan bli resultatet av en tidig antändning och ett mindre utsläpp. Vid en 

jetbrand alstras strålningsvärme på relativt korta avstånd från olycksplatsen.  

En poolbrand kan tänkas uppstå då det läcker ut brandfarlig kondenserad gas i 

vätskefas genom ett relativt stort hål. Poolen bildas genom att luften och marken i 
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omgivningen kyls ned. Poolen antänds omgående vid utsläppet. Konsekvensen vid 

en poolbrand är en relativt kraftig tryckvåg och värmestrålning.  

En brand i fri gas kan uppstå antingen genom gasbrand eller som gasmolnsexplo-

sion, beroende på hur snabbt antändningen sker och vidareutvecklas. Detta beror i 

sin tur på gasmolnets sammansättning, det vill säga hur stor mängd gas som finns 

inom det explosiva området, för propan cirka 2-9 volym-% i luft och tändkällans 

energiinnehåll. Ett gasmoln som bildas kan antändas direkt eller med viss fördröj-

ning. I det fall gasmolnet antänds omedelbart är luftinblandningen vanligen inte 

tillräcklig för att en explosion skall inträffa. Förloppet utvecklas då till en gasbrand 

med diffusionsförbränning. 

En gasmolnsexplosion kan inträffa vid fördröjd antändning. Ett gasmoln som bildas 

kan driva med vinden och antändas en bit ifrån själva olycksplatsen.  

Om gasmolnet inte antänds omedelbart och transporteras vidare i vindriktningen 

kommer luft att blandas in. Vid en antändning kan blandningen vara sådan att en 

explosion kan ske.  

En BLEVE är en händelse som kräver att tanken hettas upp till en temperatur så att 

innehållet börjar koka i den omfattningen att säkerhetsventilen inte klarar av att 

avlasta tryckförhöjningen. Vid denna händelse rämnar slutligen tanken och 

innehållet övergår helt i gasfas på grund av den höga temperaturen och det lägre 

trycket utanför. Gasen antänds och ett stort eldklot bildas. Eldklotets diameter kan 

uppgå till cirka 200 meter. För att denna händelse skall kunna inträffa krävs att 

innehållet från en närliggande tank brinner under en lång tid och hettar upp inne-

hållet i vagnen som inte är skadad, eller om det av någon annan anledning brinner 

runt den oskadade tanken.  

Nedan redovisas konsekvenser vid olika händelser för propan som transporteras på 

väg E6 förbi Kongahällatomten.  

Jetbrand 

En beräkning av konsekvenserna av en jetbrand har beräknats i bilaga A. En 

flamma med längd 16 meter och 0,9 meter i diameter beräknas bildas vid utsläpp 

från ett hål med 5 centimeter i diameter. Flamman avger en värmestrålning på cirka 

60 kW/m2, som uppstår precis invid flamman. Värmestrålningen avtar med 



 Riskanalys Datum 2009-06-03 

 Kongahällaområdet i Kungälv Ver 3 

  Dok.nr 2002-15/10/01/rap001_3 

 

 

 

 
 
 
32 (56) 

U
:\2002-15\10-udo\01-utr\rap001-3.doc 

avståndet, och har ingen effekt på människa bortom 20 meter. För samband mellan 

värmestrålning och skada, se figur 9.  

Händelsen jetbrand bedöms inte medföra konsekvenser i form av döda eller 

allvarligt skadade personer som bor eller vistas på Kongahällatomten.  

Poolbrand 

Vid utsläpp av propan i vätskefas kan antändning ske och poolen kan brinna på 

samma sätt som en bensinpoolbrand. Ett utsläpp av propan i vätskefas och pool-

brand bedöms endast kunna inträffa i de fall en fullastad transport läcker.  

Vid antagandet att en pool med diametern 10 meter bildas uppgår strålningseffek-

terna från en sådan pool till 34 kW/m² cirka 2,5 meter från poolen. Cirka 30 meter 

från poolen bedöms strålningseffekterna uppgå till 3 kW/m². För samband mellan 

skada och strålning, se figur 9. 

Händelsen poolbrand bedöms inte orsaka allvarliga eller dödliga skador på 

personer som befinner sig i Kongahällaområdet. 

Gasmolnsexplosion och brand i fri gas 

Vid utsläpp från ett hål med fem centimeter beräknas ett moln bildas som kan 

innehålla upp till cirka 110 kg explosiv massa. Vid explosion bildas en tryckvåg 

som på ett avstånd av 24 meter från explosionen har ett övertryck på 30 kPa, på ett 

avstånd av 48 meter är tryckvågen nere på 10 kPa. Se figur 10 för samband mellan 

skadeverkningar och tryckvåg. Även för ett utsläpp från ett mindre hål, 4 mm i 

diameter, kan en gasmolnsexplosion inträffa. Skadeverkningar sträcker sig dock 

endast några meter vid en sådan explosion.  

Händelsen gasmolnsexplosion bedöms kunna medföra konsekvenser som raserade 

väggar på trä- plåt, tegel och äldre betongbyggnader som finns inom 50 meter från 

explosionen. Även om ett gasmoln driver från E6 och in över planområdet bedöms 

att molnet antingen kommer att explodera på västra sidan av handelsbyggnaderna 

och därför orsaka endast begränsad skada, eller driva in mellan husen in till 

parkeringen. Driver molnet ända in till parkeringen bedöms att det hinner spädas ut 

så mycket att explosion inte kan äga rum, eller endast i mindre partier av det 

ursprungliga molnet. Antal människor som dödas eller skadas allvarligt bedöms 

kunna uppgå till 1-3 personer och omfattar dem som befinner sig i den västra delen 
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av området. Skadorna bedöms uppkomma av byggnadsdelar som rasar och 

glassplitter som flyger omkring samt värmestrålning.  

BLEVE 

Vid händelsen BLEVE, där tanken antas innehålla 15 ton propan, beräknas ett 

eldklot bildas med en diameter på cirka 200 meter och en varaktighet på 

14 sekunder. Människor bedöms skadas allvarligt eller dödas inom ett avstånd av 

cirka 300 meter från olycksstället. Denna händelse kommer att drabba människor 

på båda sidor om väg E6. De människor som bedöms kunna drabbas inom 

planområdet är de som befinner sig i Kongahällaområdets västra del och då främst 

människor som befinner sig utomhus.  

Konsekvensen av händelsen BLEVE bedöms kunna uppgå till 150 - 200 allvarligt 

skadade eller döda människor.  

Giftig gas 

Giftig gas som läcker ut vid en olycka kan orsaka skador och dödsfall genom 

förgiftning. Det finns ett stort antal gaser med varierande giftighet som kan 

transporteras på svenska vägar. Den vanligaste giftiga gas som transporteras på väg 

bedöms dock vara ammoniak och därför används ammoniak som exempel i 

beräkningar av risknivå nedan. Ammoniak är redan vid låga halter irriterande. I 

tabell 4 framgår hur ammoniak påverkar människor vid olika koncentrationer.  

Tabell 4. Verkan av ammoniak vid olika koncentrationer (FOA 1984). 

Koncentration (mg/m3) Verkan av ammoniak 

50-70 Måttligt irriterande i näsan. Ögonirritation efter tre minuter 

200-350 Kan uthärdas i 30 minuter till en timma. Omedelbar svalgretning. 

500 Omedelbar ögonretning. 

1 200 Starkt hostretande. Skadligt efter 30 minuter. 

2 500 Livsfara efter 30-60 minuter. 

3 500-7 000 Dödande efter 10-15 minuter. 

 



 Riskanalys Datum 2009-06-03 

 Kongahällaområdet i Kungälv Ver 3 

  Dok.nr 2002-15/10/01/rap001_3 

 

 

 

 
 
 
34 (56) 

U
:\2002-15\10-udo\01-utr\rap001-3.doc 

Konsekvenserna av ett utsläpp av giftig gas beror i huvudsak på följande: 

 Gasens giftighet 

 Läckagets storlek 

 Trycket i tanken 

 Vindens riktning 

 Vindens styrka 

 Antalet oskyddade människor i området 

Konsekvenser inom utredningsområdet 

Här antas att en tanktransport skadas och får en läcka med en area av 5 cm2 

(motsvarande ett cirkulärt hål med diametern 2,5 cm). Större skador kan uppstå vid 

kollision i hög hastighet med exempelvis vassa klippor, eller vid kollisioner i hög 

inbördes hastighet med andra fordon. I den trafikmiljö som råder i anslutning till 

planområdet bedöms det dock osannolikt med större skador. Vid en olycka där en 

tank med ammoniak punkteras och hålet får en area av 5 cm2 kan ett gasmoln med 

livshotande koncentrationer (över 5 000 mg/m3) uppstå på upp till cirka 80 meter 

från den läckande tanken. Molnets bredd beräknas uppgå till 55 m. Halter av 

ammoniak som orsakar omedelbar ögonirritation kan uppkomma på ett avstånd av 

350 m från olycksplatsen. 

Konsekvenserna vid en olycka med ammoniak på väg enligt ovan bedöms vara att 

upp till 25 av de människor som befinner sig på parkeringen öster om byggnaderna 

närmast väg E6 omkommer.  

Människor som befinner sig inomhus skyddas normalt genom att byggnadens 

ventilationssystem byter ut luften relativt långsamt. Även om koncentrationen av 

giftig gas är hög utomhus kommer halterna att stiga långsamt inomhus. Om 

byggnaden är försedd med mekanisk ventilation som stängs av kan halterna av 

giftig gas hållas låga inomhus under mycket lång tid. 

Förutom direkt dödliga skador kan ett utsläpp av ammoniak orsaka obehag och 

indirekta skador hos befolkningen inom ett stort område. Exempelvis kan 

människor med astma eller andra luftvägsproblem drabbas av svåra konsekvenser 

inom 400 meter, eller större delen av Kongahällaområdet. 



 Riskanalys Datum 2009-06-03 

 Kongahällaområdet i Kungälv Ver 3 

  Dok.nr 2002-15/10/01/rap001_3 

 

 

 

 
 
 
 35 (56) U

:\2
00

2-
15

\1
0-

ud
o\

01
-u

tr\
ra

p0
01

-3
.d

oc
 

Större olycka med giftig gas 

Konsekvenserna vid en olycka med en betydligt större skada på en ammoniaktank 

har beräknats i bilaga A. Om hålets area motsvarar ett cirkulärt hål med diametern 

20 cm skulle livshotande koncentrationer (över 5 000 mg/m3) kunna uppstå på upp 

till cirka 600 meters avstånd. Gasmolnets bredd skulle då kunna uppgå till cirka 

250 meter.  På grund av hålets storlek kommer emellertid tanken att tömmas 

relativt fort och gasmolnets varaktighet kommer att begränsas till några minuter. 

Detta gör att personer som befinner sig inomhus skyddas relativt väl, eftersom 

ventilationssystem normalt ger en luftomsättning så att luften byts ut 1-2 gånger 

per timma. Under förutsättning att vinden för gasmolnet in över planområdet 

bedöms här att ett stort antal oskyddade personer i planområdet och enstaka 

personer inomhus skulle omkomma. Sammanlagt rör det sig om cirka 150 

personer. 

5.2.3 Klass 3, Brandfarliga vätskor 

Ämnena i klass 3 utgörs av en stor variation av ämnen med olika flampunkter. De 

ämnen som bedöms kunna antändas är ämnen i förpackningsgrupp I och II, det vill 

säga ämnen med en flampunkt lägre än +23°C. Vid Kongahällatomten är det i 

huvudsak petroleumprodukter (bensin) och olika ämnen från den kemiska 

processindustrin i Stenungsund som transporteras på väg E6.  

Poolbrand 

Vid ett utsläpp av brandfarlig vätska kan en pool bildas. Om poolen antänds bildas 

en poolbrand.  

Brandfarlig vätska kan vid ett utsläpp rinna ut över vägbanan och ner i marken när 

den når asfaltskanten. Vid bedömning av konsekvenserna i form av strålnings-

effekter är poolens storlek och djup av betydelse. Topografin i området innebär att 

brandfarlig vätska kan spridas över ett relativt stort område, men relativt snart 

infiltreras i marken om den rinner över asfaltskanten. I de fall det är så blött att 

marken är vattenmättad och vintertid då det råder tjäle kan emellertid ansamlingar 

ske utanför asfalten. 

Vid antagandet att en pool med diametern 10 meter bildas uppgår strålningseffek-

terna från en sådan pool till 20 kW/m² cirka 2,5 meter från poolen. Cirka 30 meter 
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från poolen bedöms strålningseffekterna uppgå till 1,5 kW/m². För samband mellan 

skada och strålning, se figur 9.  

Händelsen poolbrand på väg E6 bedöms inte orsaka allvarliga eller dödliga skador 

på människor som befinner sig på Kongahällatomten. Händelsen poolbrand på 

Marstrandsvägen bedöms kunna orsaka 1-3 allvarliga eller dödliga skador på 

människor som befinner sig på den norra delen av Kongahällatomten. På samma 

sätt bedöms enstaka dödsfall kunna uppstå vid poolbrand i brandfarlig vätska på 

Uddevallavägen. De drabbade personerna är sådana som vistas i områdets 

ostligaste delar. 

5.2.4 Klass 4.2, Självantändande ämnen 

De självantändande ämnen som transporteras förbi Kungälv är lösta i vätska och 

kan vid en olycka läcka ut och självantända om de kommer i kontakt med syre eller 

vatten. Vid antändning bedöms att de självantändande ämnena ger samma 

strålningseffekt som brandfarliga vätskor, se kapitel 5.2.3. Gods ur klass 4.2 

bedöms dock endast transporteras på väg E6, varför konsekvenserna i planområdet 

inte blir så allvarliga att personer omkommer eller skadas. 

5.2.5 Klass 5.1, Oxiderande ämnen  

De oxiderande ämnena kan vid kontakt med organiska ämnen spontant börja 

reagera och på detta sätt orsaka en brand. Om bränslet dessutom är finfördelat, som 

exempelvis torrt gräs eller olja, kan branden blir explosionsartad. En sådan 

blandning kan vara mycket känslig. Det kan räcka med friktionen från en sko för 

att utlösa en explosion. Någon beräkning har inte gjorts för denna händelse, 

eftersom den är mycket svår att simulera, men antagandet görs att konsekvensen av 

en sådan explosion är något mer omfattande än en gasmolnsexplosion men mindre 

än en BLEVE.  

Vid antändning av utsläppt ämne bedöms inte människor skadas på Kongahälla-

tomten. Händelsen utsläpp som blandas med finfördelat brännbart material och 

exploderar bedöms kunna medföra konsekvenser av 20 - 25 döda eller allvarligt 

skadade personer i Kongahällatomtens västra del.  

5.3 Konsekvenser vid utsläpp av bensin på bensinstation 

Vid bensinstationer bedöms att endast utsläpp vid lossning av bensin kan uppstå.  
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Vid antagandet att en pool med diametern 10 meter bildas uppgår strålningseffek-

terna från en sådan pool till 17 kW/m² cirka 2,5 meter från poolen. Cirka 30 meter 

från poolen bedöms strålningseffekterna uppgå till 1 kW/m². För samband mellan 

skada och strålning, se figur 9.  

Händelsen poolbrand bedöms inte orsaka allvarliga eller dödliga skador på männi-

skor som befinner sig på Kongahällatomten. För den bensinstation som planeras 

norr om Marstrandsvägen bedöms att människor som befinner sig på ett avstånd av 

fem till tio meter från bensinstationen kan skadas, men inte omkomma vid en 

poolbrand. 
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6 Sannolikheter för olyckor 

6.1 Transporter av farligt gods 

Räddningsverkets statistik från åren 2002 till och med 2006 över olyckor med 

fordon lastade med farligt gods inblandade visar att det inträffar i genomsnitt 64 

olyckor per år (RV 2002, RV 2003 (1), RV 2004, RV 2005, RV 2006 (1)). I denna 

rapport används antalet 64 olyckor per år för fordon lastade med farligt gods. 

Under åren 2002 till 2006 var den genomsnittliga transportsträckan för transporter 

av farligt gods 98 657 000 kilometer per år (SIKA 2002 – SIKA 2006). Utöver 

detta beräknas antalet transportkilometer med utlandsregistrerade lastbilar uppgå 

till 20 000 kilometer per år. Denna bedömning utgår från uppgifter om norska 

danska, finska och nederländska lastbilar (SIKA 2001). Transportuppgifterna för 

dessa länder har multiplicerats med tre för att kompensera för övriga länder som 

inte framgår av statistiken. De utlandsregistrerade lastbilarnas bidrag till transport-

arbetet för transporter av farligt gods är försumbart i jämförelse med svensk-

registrerade lastbilars, och är också försumbar vid beräkning av den beräknade san-

nolikheten för olycka. Totalt bedöms farligt gods transporteras 98 717 000 kilo-

meter per år. 

Uppgifterna om transportarbete och olyckor med fordon som transporterar farligt 

gods, ger att sannolikheten för olycka med farligt gods blir 6,5·10-7 per kilometer 

och år (64/98 717 000). 

Alla olyckor med fordon som transporterar farligt gods resulterar inte i utsläpp. Vid 

samtal med Christer Lundberg vid Räddningsverket diskuterades hur stor andel av 

olyckor och tillbud som resulterar i utsläpp från tankbil. Christer Lundberg hänvi-

sade till statistik som han tagit del av som visar på att mindre än 10 % av olyckorna 

resulterar i utsläpp (RV 2003). Med referens till Vägverket 2001 att endast 37 av 

176 händelser under åren 1996 och 1995 var vältkörningar och samtalet med 

Christer Lundberg antas att andelen 4 % av olyckorna med transporter med farligt 

gods resulterar i utsläpp från tankbilar. 

Explosioner till följd av olycka med explosivt gods är mycket ovanliga. I 

Göteborgs stads fördjupade översiktsplan för sektorn transporter av farligt gods 

anges att 10 % av alla dikeskörningar och kollisioner kan antas resultera i 

explosion. Vidare bedöms i samma källa sannolikheten att en brand ska starta i 
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fordonet och till slut antända explosivämnena uppgå till 5·10-8 per kilometer 

(Göteborgs stad 1997). sannolikheten för explosion i fordon med gods ur klass 1 

blir då 1,1·10-7 per kilometer och år (64/98 717 000·0,10+5·10-8). 

Transporter av gaser sker i tankar och behållare av tjockare gods och olyckor med 

utsläpp av gas är mycket sällsynta. Man kan därför anta att antalet olyckor med 

utsläpp av gas är färre än antalet olyckor med utsläpp av vätska. I Göteborgs stads 

fördjupade översiktsplan för sektorn transporter av farligt gods anges en siffra på 

att en av 100 olyckor med en tankvagn resulterar i utsläpp av gas (Göteborgs stad 

1997). 

Olyckor med utsläpp av farligt gods från tankbil för vätska blir då 2,6 ·10-8 per 

kilometer och år (64/98 717 000·0,04). 

Olyckor med utsläpp av farligt gods från tankbil för gas blir då 6,5·10-9 per 

kilometer och år (64/98 717 000·0,01). 

6.1.1 Explosiva ämnen och föremål 

Den totala sträckan utmed väg E6 där explosion kan påverka planområdet är 1 

kilometer. Antalet transporter per år är 2. Sannolikheten för explosion på denna 

sträcka blir då 2,2·10-7 (2·1,1·10-7). 

6.1.2 Brandfarlig gas 

Sannolikheten för olycka vid transport av gasol beskrivs nedan. Den maximala 

sträckan där utsläpp av brandfarlig gas bedöms ge konsekvenser för det aktuella 

området uppskattas till en kilometer.  
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Figur 12. Händelseträd för propanolycka 

I Göteborgs stads fördjupade översiktsplan för sektorn transporter av farligt gods 

(Göteborgs stad 1997) ställs följande fördelning av händelseutveckling upp för 

utsläpp och antändning av brandfarlig gas: 

 Omedelbar antändning av jetflamma, 30 % 

 Fördröjd antändning som leder till gasbrand (brand i fri gas) eller 
gasmolnsexplosion, 69 % 

 BLEVE, 1 % 

Till antagandet fördröjd antändning som leder till brinnande gasmoln eller gas-

molnsexplosion räknas även poolbrand, där gasol i vätskefas ansamlas och antänds.  

Av dessa händelser är det dock endast gasmolnsexplosion som bedöms kunna 

orsaka dödsfall i planområdet. Andelen gasmolnsexplosioner inne i 

Kongahällaområdets västra delar kan antas utgöra 10 % av händelserna med 

fördröjd antändning, alltså 7 %. De flesta av transporterna med gasol utgörs av 

bilar med en tank. Med anledning av detta görs antagandet att händelsen BLEVE 

inte bedöms inträffa i samma frekvens som vid tågolyckor, då det är flera 

tankvagnar som transporteras i samma tågset. Andelen händelser som bedöms leda 

till BLEVE sätts därmed till 0,25 %.  

Transporten av brandfarlig gas sker med 1 780 bilar per år. Transporter sker dels 

med bil med endast en tank och dels med trailer där det finns två tankar (Statoil 

Svenska AB 2003 (1)). 
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Antagandet görs att antändning sker vid sju av tio utsläpp. Sannolikheten för 

olycka med utsläpp och antändning blir för en bil 4,5·10-9 (0,7·6,5·10-9) per 

kilometer och år.  

Den totala transportsträckan som kan ge konsekvenser för verksamheter på Konga-

hällatomten beräknas till 1 780 kilometer per år (antalet fordon multiplicerat med 

en kilometer) vilket innebär att sannolikheten för utsläpp med antändning blir 

8,1·10-6 per år, varav; 

o Jetbrand med omedelbar antändning blir 2,4·10-6 per år 

o Fördröjd antändning som leder till gasbrand, gasmolnsexplo-

sion eller poolbrand blir 5,5·10-6 per år. Av dessa är 5,5·10-7 

gasmolnsexplosion. 

o BLEVE blir 2,0·10-8 per år.  

6.1.3 Giftig gas 

Den totala sträckan utmed väg E6 där ett utsläpp av giftig gas skulle kunna påverka 

planområdet uppskattas till 1 kilometer. Antalet transporter per år beräknas till 11. 

Enligt SMHIs mätningar vid Säve blåser vinden från nordväst, väst eller sydväst 

under 37,1 % av tiden, vilket skulle föra ett eventuellt gasmoln in över planområdet 

(SMHI 2006). Sannolikheten för att giftig gas ska driva in över planområdet blir då 

2,6·10-8 (1·11·0,371·6,5·10-9). Ett större utsläpp av giftig gas skulle kunna ske om 

en gastransport kolliderade i hög hastighet med exempelvis en entreprenadmaskin 

eller ett annat tungt fordon som av någon anledning havererat och står stilla på 

vägen. Det är svårt att finna statistik för en sådan händelse. I denna utredning antas 

att det kan finnas sådana hinder på vägen i storleksordningen en dag vart tredje år, 

vilket ger en sannolikhet 1000 gånger lägre än den beräknade för ett mindre utsläpp 

ovan. Sannolikheten uppgår då till 2,6·10-11 

6.1.4 Olycka med brandfarlig vätska, klass 3 

På väg E6 förbi Kungälv går 36 700 transporter av brandfarlig vätska per år. En 

olycka på E6 bedöms dock inte ge konsekvenser inom planområdet och 

sannolikheten för en sådan olycka beräknas därför inte, se avsnitt 5.2.3. På 

Marstrandsvägen går 1 248 transporter per år. I detta antal är endast transporter av 

sådan vätska som kan antändas vid normal utomhustemperatur medräknade.  
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Längs en 400 meter lång sträcka utmed Marstrandsvägen bedöms händelser med 

utsläpp och antändning av brandfarlig vätska kunna påverka verksamheter på 

Kongahällatomten. Detta gäller främst parkeringsplatserna i områdets norra del. 

Den totala transportsträckan av brandfarlig vätska förbi Kongahällatomten per år 

blir då 500 kilometer på Marstrandsvägen. 

Vid en olycka med en transport av brandfarlig vätska sker en händelseutveckling 

som beskrivs i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13. Händelseträd. Utsläpp av brandfarlig vätska. 

Sannolikheten för olycka med utsläpp har beräknats till 2,6 ·10-8 per kilometer och 

år. 

Det bedöms att sju av tio utsläpp antänds. Av den andel som antänds beräknas att 

ett utsläpp av tio utvecklas till en omfattande poolbrand. 

Sannolikheten för utsläpp och antändning av brandfarlig vätska med utveckling till 

en omfattande poolbrand beräknas till 9,0·10-7 per år på Marstrandsvägen 

(2,6·10-8·0,7·0,1·500) vid Kongahällaområdet. 

6.1.5 Olycka med självantändande ämne, klass 4.2 

På väg E6 förbi Kungälv går upp till 20 transporter av självantändande ämne per 

år. Enligt avsnitt 5.2.4 bedöms dock inte gods ur klass 4.2 kunna döda eller skada 

personer inne på Kongahällaområdet, varför ingen beräkning av sannolikheten 

görs. 
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6.1.6 Olycka med oxiderande ämne, klass 5.1 

På väg E6 går i storleksordningen 590 transporter med oxiderande ämnen varje år 

Sträckan där olycka med oxiderande ämne antas kunna påverka verksamheter på 

Kongahällatomten vid eventuell olycka bedöms vara 500 meter. Den totala 

transportsträckan blir därmed 295 kilometer per år.  

Vid en olycka med en transport av oxiderande ämne bedöms följande händelse 

kunna orsaka konsekvenser inom planområdet: 

 Ämnet blandas med brännbart material och antänds därefter. En kraftig 

explosion sker. 

Sannolikheten för olycka med utsläppt ämne har beräknats till 2,6 ·10-8 per 

kilometer och år. Ett utsläpp av tio blandas väl med brännbart material. 50 % av 

alla sådana blandningar antänds. 

Sannolikheten för utsläpp av oxiderande ämne som blandas med brännbart 

material, antänds och exploderar beräknas till 3,8·10-7 per år (2,6·10-8·0,05·295). 

6.2 Olycka på bensinstation 

Utsläpp av bensin på bensinstationer kan inträffa antingen vid lossning av tankbil 

eller vid tankning av bil.  

Räddningsverkets statistik visar att det har inträffat i storleksordningen 25 utsläpp 

vid lossning per år och drygt 100 vid tankning av bil på bensinstationer där rädd-

ningsinsats gjorts av räddningstjänst (RV 2000 och 2001). Enligt Svenska Petrole-

uminstitutets (SPI 2003) statistik har antalet försäljningsställen för bensin och die-

sel varierat mellan drygt 3 600 och knappt 4 100 mellan åren 1996 och 2001.  

Sannolikheten för att ett utsläpp skall ske på en bensinstation uppgår således till tre 

på ett hundra år för utsläpp av bensin vid tankning av bil och sju utsläpp per tusen 

år vid lossning av tankbil till lagringstankar. Beräkningen är baserad på 3 600 

tankställen. 

Skyddsåtgärder för att förebygga utsläpp vid tankning är ett automatiskt nivåstopp, 

som stoppar pumpen. Utsläppen vid tankning av bil bedöms endast uppgå till ett 

fåtal liter och bedöms inte orsaka bränder som ger skador utanför 

bensinstationsområdet. 
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På bensinstationer råder förbud mot öppen eld, men det finns ändå tändkällor i 

form av bilar som har motorn igång, eller mobiltelefoner. 

Vid utsläpp då lossning till lagringstank sker bedöms kunna resultera i ett betydligt 

större utsläpp, eftersom pumphastigheten är så mycket högre. 

Vid ett utsläpp av bensin bedöms att ett av tio utsläpp antänds. Följande figur visar 

händelseutvecklingen vid ett utsläpp. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Händelseträd vid utsläpp av brandfarlig vätska (bensin) på bensinstation 

Vid den första händelsen utsläpp vid lossning beräknas att sju utsläpp sker på 1 000 

år. Antändning av ett utsläpp, händelse tre, bedöms kunna uppstå vid ett av tio ut-

släpp. Den femte händelsen, poolbrand, beror på utsläppets storlek. Av dessa be-

döms endast ett utsläpp av tio resultera i en större poolbrand. Detta innebär att 

sannolikheten för att en poolbrand som kan påverka verksamheter inom 

detaljplaneområdet skall uppstå på bensinstationen blir 7·10-5gånger per år och 

bensinstation (7·10-3 0,1·0,1). 
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7 Beräkning/Bedömning av risknivå 

7.1 Allmänt 

Genom att väga samman konsekvenser och sannolikheter för olyckshändelser med 

de olika ämnena som transporteras förbi Kongahällatomten och hanteras på verk-

samheter i omgivningen kan risknivån beräknas för området. 

Risknivån har beräknats och värderats avseende såväl individ- som samhällsrisk. 

För de boende i området är individrisken viktigare än samhällsrisken, eftersom det 

påverkar de boendes säkerhet. Ur ett samhällsperspektiv är emellertid 

samhällsrisken av stor vikt. 

7.2 Individrisk 

Den risk som samhället utsätter sina medborgare för i form av risker som individen 

inte själv kan påverka, bör inte vara större än de normala risker som människor 

utsätter sig för eller utsätts för. 

Normala risker kan vara till exempel att omkomma i bostadsbrand eller 

trafikolyckor. Som en jämförelse omkommer varje år cirka 100-120 människor i 

Sverige i bostadsbränder årligen. Med en befolkning på ungefär nio miljoner 

invånare blir sannolikheten för alla invånare i Sverige att omkomma i en 

bostadsbrand 1,2·10-5 per år (RV 1996-2002). 

Den gräns som i denna rapport används för acceptabel individrisk är 10-6 för att 

omkomma av en olycka med farligt gods eller vid bensinstationer i närheten. 

Denna risknivå är väsentligt lägre än risknivåerna avseende individrisk för de så 

kallade normala riskerna. 

I figur 15 på nästa sida illustreras individrisken att omkomma eller skadas mycket 

svårt inom Kongahällaområdet, i förhållande till andra risker som människor 

utsätts för i samhället. Eftersom Kongahällaområdet är så stort har vid beräkning 

av risknivåerna för individrisk endast de personer som befinner sig i, eller i 

anslutning till, byggnaderna närmast den potentiella olyckan beaktats. Detta 

innebär för farligt gods handelsbyggnaderna i västra delen av området, samt 

parkeringsplatsen utmed Marstrandsvägen i norr. 
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Figur 15. Individrisk att omkomma på de platser som har högst risk inom Kongahällatomten med 
dagens utformning. Utmed E6 utgörs risken av en sammanvägning av möjliga olyckor. På 
Marstrandsvägen utgörs risken endast av poolbrand i bensin. Risknivån är knappt tio gånger lägre 
än den gräns som valts för acceptabel risk. 
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7.3 Samhällsrisk 

Samhällsrisk är som tidigare nämnts ett mått på risken en grupp personer utsätts 

för.  

I figur 16 nedan är samhällsrisken åskådliggjord i ett F/N-diagram, som visar den 

tidigare beräknade konsekvensen och sannolikheten för olycka med olika ämnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Samhällsrisk för Kongahällaområdet. Samtliga risker befinner sig i det område som i 
denna riskanalys betecknas som gråzon.  

I figur 16 ovan framgår att samhällsrisken inte är acceptabel direkt för händelser 

som kan ge konsekvenser med dödlig utgång inom Kongahällatomten, utan ligger 
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inom gråzonen. Den olycka som förväntas vara vanligast förekommande är 

gasmolnsexplosion, som inträffar en gång på 180 000 år. Generellt gäller att 

risknivåer som befinner sig i gråzonen kan accepteras endast efter att alla rimliga 

åtgärder för att reducera dem vidtagits. 
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8 Förslag på åtgärder 

Som framgår av figur 16 ligger samhällsrisken för samtliga utredda olyckor i 

gråzonen mellan acceptabel och icke acceptabel risk enligt de gränser som valts för 

denna analys.  

För att reducera riskerna för oskyddade människor som befinner sig i områdets 

västra delar bör en vall anläggas, lämpligen på den mark mellan E6 och de närmast 

liggande byggnaderna som i figur 2 är bevuxen med träd. På detta sätt kan 

tryckvågor avledas och värmestrålning skärmas. Tack vare träden kan även 

brandfarliga och giftiga gaser styras och spädas ut (FOA 1988, FOA 1998). Träden 

kommer således att minska sannolikheten för gasmolnsexplosion inne i 

Kongahällaområdet ytterligare.  

En vall med höjden 3 meter bedöms reducera antalet drabbade vid explosion med 

explosivämne och explosion med oxiderande ämne med cirka 90 %. För 

explosivämne efterliknar förhållandena med vall närmast det som kallas 

”byggnadsrad 2” i tabell 3. En kontinuerlig vall nära vägen kommer emellertid att 

skydda byggnaderna bättre än en byggnadsrad, varför antalet omkomna bedöms bli 

under 5 personer. Sannolikheten att farliga koncentrationer av såväl brandfarlig gas 

som giftig gas ska uppstå inne på Kongahällaområdet bedöms reduceras med 25 % 

av de träd som planteras på vallen (RV 2006 (2)).  

Ett alternativ till den föreslagna vallen kan vara att förstärka de västliga fasaderna 

på byggnaderna närmast väg E6 så att de står emot en explosion i en transport av 

explosivämnen. En vall bedöms dock vara mer kostnadseffektiv. 

Även risken för skada till följd av poolbrand i brandfarlig vätska ligger i gråzonen 

enligt figur 16. Värmestrålningen avtar emellertid snabbt med avståndet från en 

potentiell brand, varför även en liten utökning av avståndet mellan olyckan och 

exponerade människor får stor betydelse. Här föreslås därför att avståndet mellan 

Marstrandsvägen och de närmaste parkeringsplatserna inte får understiga 10 meter. 

Dessutom måste ett dike finnas utmed Marstrandsvägen för att förhindra att 

eventuella utsläppta vätskor rinner mot planområdet. Härigenom elimineras risken 

för omkomna till följd av poolbrand i brandfarlig vätska. 

Samhällsrisken efter ovan föreslagna åtgärder presenteras i figur 17 nedan.  
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Figur 17. Samhällsrisk för Kongahällaområdet efter riskreducerande åtgärd i form av en 3 meter 
hög vall mellan väg E6 och Kongahällaområdet. Vallen skall vara bevuxen med träd. Dessutom 
regleras området mellan Marstrandsvägen och parkeringsplatserna öster om vägen enligt avsnitt 8. 
Risknivåerna reduceras i området, men gasmolnsexplosion och BLEVE befinner sig fortfarande i 
gråzonen. 

Enligt figur 17 ligger risknivån fortfarande i gråzonen för gasmolnsexplosion och 

BLEVE, även efter riskreducerande åtgärder enligt ovan. Det bedöms svårt att 

genom tekniska åtgärder ytterligare minska risken att omkomma av 

gasmolnsexplosioner.  

Som nämnts tidigare i denna rapport är det främst värmestrålningen som orsakar 

dödsfall vid en BLEVE. Detta innebär att det endast är människor som befinner sig 

utomhus, eller i direkt anslutning till fönster, som kan antas omkomma. Detta gör 

också att det är svårt att skydda sig mot denna typ av händelse. Det krävs i princip 

ett obrännbart tak över de öppna ytorna inom 150 meter från väg E6 för att 

eliminera risken. Här görs emellertid bedömningen att detta inte är en rimlig 
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åtgärd, eftersom motsvarande skydd generellt saknas kring svenska transportleder 

för farligt gods. Jämför även med rimlighetsprincipen i avsnitt 4.2. 
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9 Slutsats 

Det transporteras stora mängder farligt gods på väg E6 genom Kungälv. 

Sannolikheten för att olyckor med farligt gods skall inträffa på vägen är därför stor 

i förhållande till vägar med en genomsnittlig mängd farligt gods.  

Risknivån i området utan riskreducerande åtgärder hamnar i den så kallade 

gråzonen och kan därför inte accepteras. Efter anläggande av en skyddande vall 

utmed väg E6, reglering av avståndet mellan Marstrandsvägen och närliggande 

parkeringar, samt anläggande av dike utmed Marstrandsvägen reduceras risknivån 

väsentligt. Riskerna för gasmolnsexplosion och BLEVE kvarstår dock i gråzonen 

även efter åtgärder. I denna utredning görs dock bedömningen att ytterligare 

åtgärder mot gasmolnsexplosioner knappast är rimliga, varför risken borde kunna 

accepteras. Det är även svårt att se rimliga åtgärder mot BLEVE. Samtidigt 

förutsätts i beräkningarna i denna riskutredning att människor inom 

Kongahällaområdet inte evakueras, trots att det under lång tid brinner kring en 

tankbil lastad med brandfarlig gas (vilket krävs för att utlösa en BLEVE). Med 

tanke på bland annat närheten till Kungälvs brandstation kan det vara rimligt att 

anta att Räddningstjänsten hinner fram för att varna och evakuera människor innan 

BLEVEn utlöses. Antalet människor på parkeringsplatsen skulle då vara betydligt 

mindre än normalt, vilket i så fall sänker antalet omkomna och därmed risknivån.  

Mot bakgrund av att de antaganden och erfarenhetsmässiga bedömningar som 

gjorts varit konservativa görs här bedömningen att under förutsättning att ovan 

rekommenderade åtgärder genomförs kommer risknivån att vara acceptabel inom 

Kongahällaområdet. 

Bebyggelsen i områdets östra del ligger nära Uddevallavägen och en olycka med 

farligt gods skulle där kunna få svåra konsekvenser. Här görs dock bedömningen 

att antalet transporter av farligt gods där är så lågt att risknivån ändå blir betydligt 

lägre än i området vid E6. Trafikflödet kan bli stort på Uddevallavägen vid de 

tillfällen då framkomligheten är låg på väg E6, men samtidigt gör vägens standard 

att hastigheterna blir låga, vilket minskar sannlikheten för olyckor som kan 

resultera i utsläpp, brand eller explosion. Det tillfälligt höga trafikflödet kan i sig 

utgöra en risk, med låg framkomlighet för räddningstjänstens fordon. Dessa risker 

behandlas emellertid inte här, utan i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer 

att utarbetas för planområdet. 
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Med hänsyn till riskanalysens resultat kan planerade byggnader uppföras enligt 

planförslaget i figur 2, förutsatt att de i denna riskanalys föreslagna riskreducerande 

åtgärderna genomförs.  
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A.1 Konsekvensberäkningar 

A.1.1 Allmänna förutsättningar 

Konsekvensberäkningar har utförts i beräkningsprogrammet SAVE II. 

Nedan redovisas beräkningsresultat för respektive ämne.  

Under varje beräkningsomgång finns delrubrikerna ”Parameters” som 

anger givna och antagna förutsättningar, samt ”Results” som anger 

resultatet av beräkningen.  

Genomgående i samtliga beräkningar har följande antaganden gjorts:  

Temperaturen har antagits vara 15°C. Vindhastigheten har valts till 3 

meter/sekund, och det har förutsatts vara stabilt väder. Denna 

vindhastighet har valts som representativ för området då vinddata för 

Säve under perioden 1980 till 1996 visar att den dominerande vindhastig-

heten är mellan 2,5 till 5,5 m/s, samt att det vid 3 m/s och stabilt väder 

sker större spridning än vid exempelvis högre vindhastigheter och 

turbulent väder, då gasen snabbare späds ut med omgivande luft. 

Omgivningen har antagits vara flack, det vill säga det har inte tagits 

hänsyn till barriärer såsom byggnader och höjdskillnad i terräng. För 

resterande antaganden, se under ”Parameters” för respektive ämne.  

A.1.2 Brandfarlig gas 

Propan 

Release, stort utsläpp 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Release: Two-Phase Flow Vessel 
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Parameters: 
 
Molecular Mass                   44 kg/kmol 
Boiling Point                   231 K     
Heat of Evaporation          4.45E5 J/kg  
Specific Heat                 2.6E3 J/kg/K 
Density                         585 kg/m³ 
Vol. Storage Vessel              90 m³    
Storage Temperature             288 K     
Release Area                   2E-3 m²    
Liquid Mass                   50000 kg    
 
 
Results: 
 
Maximum Release Rate     30.71      kg/s  
Total Mass               4.789E4    kg    
Av. Release Rate         15.61      kg/s  
Duration                 3069       s     

 

Release, litet utsläpp 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Release: Two-Phase Flow Vessel 
 
 
Parameters: 
 
Molecular Mass                   44 kg/kmol 
Boiling Point                   231 K     
Heat of Evaporation          4.45E5 J/kg  
Specific Heat                 2.6E3 J/kg/K 
Density                         585 kg/m³ 
Vol. Storage Vessel              90 m³    
Storage Temperature             288 K     
Release Area                 1.3E-5 m²    
Liquid Mass                   50000 kg    
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Results: 
 
Maximum Release Rate     0.1996     kg/s  
Total Mass               4.789E4    kg    
Av. Release Rate         0.1014     kg/s  
Duration                 4.721E5    s     

 

Flamma, stort utsläpp 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Radiation: Flare 
 
 
Parameters: 
 
Molecular Mass                   44 kg/kmol 
Lower Explosive Limit           2.1 vol.% 
Upper Explosive Limit           9.5 vol.% 
Water Vapour Pressure          1000 Pa    
Release Temperature          288.15 K     
Release Pressure                8E5 Pa    
Release Area                   2E-3 m²    
 
 
Results: 
 
Length of Flare          16.19      m     
Diameter of Flare        0.8746     m     
 
Distance (m)     Qv (kW/m²)       Qh (kW/m²)       Qmax (kW/m²)      
0.4373           49               32.64            58.87             
3.061            11.86            7.317            13.94             
7.434            4.717            2.557            5.366             
13.56            2.257            0.9682           2.456             
21.43            1.145            0.3676           1.202             
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Flamma, litet utsläpp 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Radiation: Flare 
 
 
Parameters: 
 
Molecular Mass                   44 kg/kmol 
Lower Explosive Limit           2.1 vol.% 
Upper Explosive Limit           9.5 vol.% 
Water Vapour Pressure          1000 Pa    
Release Temperature          288.15 K     
Release Pressure                8E5 Pa    
Release Area                 1.3E-5 m²    
 
 
Results: 
 
Length of Flare          1.305      m     
Diameter of Flare        0.07051    m     
 
Distance (m)     Qv (kW/m²)       Qh (kW/m²)       Qmax (kW/m²)      
0.03526          49               32.64            58.87             
0.2468           12.21            7.534            14.35             
0.5993           5.261            2.852            5.984             
1.093            2.658            1.14             2.892             
1.728            1.404            0.4509           1.475             

 



 Riskanalys Datum 2009-06-03 

 Kongahällaområdet i Kungälv Ver 3 

  Dok.nr 2002-15/10/01/rap001_3 

 

 

 

 
 
 
 Bilaga A, 7 (16) U

:\2
00

2-
15

\1
0-

ud
o\

01
-u

tr\
ra

p0
01

-3
.d

oc
 

Pool 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Radiation: Poolfire 
 
 
Parameters: 
 
Boiling Point                   231 K     
Heat of Evaporation          4.45E5 J/kg  
Specific Heat                 2.6E3 J/kg/K 
Heat of Combustion           4.65E7 J/kg  
Water Vapour Pressure          1000 Pa    
Ambient Temperature             288 K     
Diameter Pool                    10 m     
 
 
Results: 
 
Distance (m)     Qv (kW/m²)       Qh (kW/m²)       Qmax (kW/m²)      
2.5              28.13            19.29            34.11             
10               12.01            6.646            13.73             
17.5             6.973            3.128            7.643             
25               4.486            1.643            4.778             
32.5             3.074            0.9382           3.214             
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Spridning explosivt gasmoln, stort utsläpp 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Dispersion: Expl. Continuous Release: Dense/Cold Gas/Vapour 
 
 
Parameters: 
 
Molecular Mass                   44 kg/kmol 
Specific Heat                 2.6E3 J/kg/K 
Lower Explosive Limit           2.1 vol.% 
Upper Explosive Limit           9.5 vol.% 
Initial Density                 500 kg/m³ 
Initial Release Temp.           288 K     
Entrainment Rate                307 kg/s  
Wind Speed                        3 m/s   
Stability Class                   D A to F 
Surface Roughness Z0            0.1 m     
Release Rate                  15.61 kg/s  
 
 
Results: 
 
  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 
   5.0E+000    1.8E+001      6.5E+000        5.1E-002 
   1.1E+001    2.2E+001      5.3E+000        4.5E-002 
   1.8E+001    2.4E+001      4.7E+000        4.0E-002 
   2.7E+001    2.5E+001      4.2E+000        3.6E-002 
     Maximum Explosive Mass  1.1E+002 kg 
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Spridning explosivt gasmoln, litet utsläpp 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Dispersion: Expl. Continuous Release: Dense/Cold Gas/Vapour 
 
 
Parameters: 
 
Molecular Mass                   44 kg/kmol 
Specific Heat                 2.6E3 J/kg/K 
Lower Explosive Limit           2.1 vol.% 
Upper Explosive Limit           9.5 vol.% 
Initial Density                 500 kg/m³ 
Initial Release Temp.           288 K     
Entrainment Rate              1.996 kg/s  
Wind Speed                        3 m/s   
Stability Class                   D A to F 
Surface Roughness Z0            0.1 m     
Release Rate                 0.1014 kg/s  
 
 
Results: 
 
  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 
  ----transition to gaussian dispersion---- 
   5.0E+000    6.2E-001      6.8E-002        4.0E-002 
   1.1E+001    0.0E+000      0.0E+000        7.2E-003 
     Maximum Explosive Mass  1.3E-002 kg 
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Gasmolnsexplosion, stort utsläpp 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Explosion: Correlation 
 
 
Parameters: 
 
Heat of Combustion           4.65E7 J/kg  
Explosive Mass                1.1E2 kg    
 
 
Results: 
 
Pressure (Pa)    Distance (m)      
3E4              23.83             
1E4              47.66             
3000             119.2             
1000             325.7             

 

Gasmolnsexplosion, litet utsläpp 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Explosion: Correlation 
 
 
Parameters: 
 
Heat of Combustion           4.65E7 J/kg  
Explosive Mass               1.3E-2 kg    
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Results: 
 
Pressure (Pa)    Distance (m)      
3E4              1.173             
1E4              2.346             
3000             5.865             
1000             16.03             

BLEVE 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Radiation: BLEVE 
 
 
Parameters: 
 
Heat of Combustion           4.65E7 J/kg  
Explosive Mass                50000 kg    
 
 
Results: 
 
Diameter Fireball        218.1      m     
Duration Fireball        14.2       s     
1% Fatalities Damage     185        m     
1% Fatalities Radiation  286        m     

A.1.3 Giftig gas 

Utsläpp av ammoniak, litet utsläpp (ø 2,5 cm) 

Release: Two-Phase Flow Vessel 
 
Parameters: 
Molecular Mass                   17 kg/kmol 
Boiling Point                   240 K     
Heat of Evaporation       1 370 000 J/kg  
Specific Heat                 4 600 J/kg/K 
Density                         640 kg/m³ 
Vol. Storage Vessel              15 m³    
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Storage Temperature             288 K     
Release Area                    4.9 cm²    
Liquid Mass                    9600 kg    
 
Results: 
Maximum Release Rate          5.904 kg/s  
Total Mass                    9 351 kg    
Av. Release Rate              3.424 kg/s  
Duration                      2 731 s     

Utbredning av giftigt gasmoln, litet utsläpp (ø 2,5 cm) 

Dispersion: Toxic Continuous Release: Dense/Cold Gas/Vapour 
 
Parameters: 
Specific Heat                 4 600 J/kg/K 
Effect Concentration         0.0005 kg/m³ 
Initial Density                   4 kg/m³ 
Initial Release Temp.           288 K     
Entrainment Rate                 20 kg/s  
Wind Speed                        3 m/s   
Stability Class                   D A to F 
Surface Roughness Z0              1 m     
Release Rate                      3 kg/s  
 
Results: 
  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 
    5              10           1.7        0.13 
    11             16           1.0        0.1 
    18             22           0.85       0.089 
    27             29           0.77       0.075 
    37             36           0.73       0.063 
  ----transition to gaussian dispersion---- 
   50              64           1.8        0.05 
   65              56           6.9        0.0096 
   82              56           10         0.0052 
   100             56           13         0.0033 
   130             56           15         0.0023 
   160             56           17         0.0016 
   200             54           17         0.0011 
   240             49           16         0.00084 
   300             35           12         0.00062 
   360              0            0         0.00045 
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Utsläpp av ammoniak, stort utsläpp (ø 20 cm) 

 
Release: Two-Phase Flow Vessel 
 
Parameters: 
 
Molecular Mass                   17 kg/kmol 
Boiling Point                   240 K     
Heat of Evaporation         1370000 J/kg  
Specific Heat                  4600 J/kg/K 
Density                         640 kg/m³ 
Vol. Storage Vessel              15 m³    
Storage Temperature             288 K     
Release Area                 0.0314 m²    
Liquid Mass                    9600 kg    
 
Results: 
 
Maximum Release Rate     378.4      kg/s  
Total Mass               9351       kg    
Av. Release Rate         219.4      kg/s  
Duration                 42.61      s     
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Utbredning av giftigt gasmoln, stort utsläpp (ø 20 cm) 

 
Dispersion: Toxic Continuous Release: Dense/Cold Gas/Vapour 
 
Parameters: 
 
Specific Heat                  4600 J/kg/K 
Effect Concentration          0.005 kg/m³ 
Initial Density                   4 kg/m³ 
Initial Release Temp.           288 K     
Entrainment Rate                400 kg/s  
Wind Speed                        5 m/s   
Stability Class                   C A to F 
Surface Roughness Z0              1 m     
Release Rate                    219 kg/s  
 
Results: 
 
  distance (m) cloudwidth (m)  Lz (m)   max.conc. (kg/m³) 
   5.0E+000    2.5E+001      6.2E+000        4.5E-001 
   1.1E+001    3.7E+001      4.5E+000        3.9E-001 
   1.8E+001    5.0E+001      3.8E+000        3.4E-001 
   2.7E+001    6.4E+001      3.4E+000        3.0E-001 
   3.7E+001    7.9E+001      3.1E+000        2.7E-001 
   5.0E+001    9.6E+001      2.8E+000        2.5E-001 
   6.5E+001    1.1E+002      2.6E+000        2.2E-001 
   8.2E+001    1.4E+002      2.5E+000        2.0E-001 
   1.0E+002    1.6E+002      2.4E+000        1.8E-001 
   1.3E+002    1.9E+002      2.3E+000        1.6E-001 
   1.6E+002    2.2E+002      2.2E+000        1.4E-001 
   2.0E+002    2.5E+002      2.2E+000        1.2E-001 
   2.4E+002    2.9E+002      2.3E+000        1.0E-001 
   3.0E+002    3.4E+002      2.4E+000        8.0E-002 
   3.6E+002    3.8E+002      2.6E+000        6.2E-002 
  ----transition to gaussian dispersion---- 
   4.4E+002    4.5E+002      6.0E+000        4.6E-002 
   5.3E+002    2.4E+002      1.5E+001        8.8E-003 
   6.4E+002    0.0E+000      0.0E+000        4.7E-003 
   2.0E+003    2.6E+002      5.5E+001        5.8E-004 
   2.4E+003    0.0E+000      0.0E+000        4.3E-004 
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A.1.4 Brandfarlig vätska  

Bensin 

Release 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Release: Liquid Flow 
 
 
Parameters: 
 
Density                         750 kg/m³ 
Discharge Coefficient             1       
Storage Pressure              10000 Pa    
Release Area                 1.3E-3 m²    
Release Height                  0.5 m     
Cross Section Vessel             20 m²    
Liq. Height in Vessel             2 m     
 
 
Results: 
 
Initial Release Rate     5.289      kg/s  
Max. Release Duration    8508       s     
Mass Released            2.25E4     kg    

Pool 

/S/A/V/E/ II 
 
Username: EnviroPlanning AB 
 
Radiation: Poolfire 
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Parameters: 
 
Boiling Point                   380 K     
Heat of Evaporation           4.3E5 J/kg  
Specific Heat                   2E3 J/kg/K 
Heat of Combustion            4.1E7 J/kg  
Water Vapour Pressure         10000 Pa    
Ambient Temperature             288 K     
Diameter Pool                    10 m     
 
 
Results: 
 
Distance (m)     Qv (kW/m²)       Qh (kW/m²)       Qmax (kW/m²)      
2.5              16.65            11.29            20.12             
10               6.884            3.494            7.72              
17.5             3.771            1.452            4.041             
25               2.306            0.6956           2.409             
32.5             1.524            0.3737           1.57              
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Bilaga B 

Osäkerhetsanalys 
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B.1 Beräkningsformler 

Osäkerheter för beräkningarna redovisas i form av standardavvikelse, i formler nedan beskrivet 

s, och i relativ standardavvikelse, avvikelse i procent, i formler nedan beskrivet som rs.  

Standardavvikelsen beräknas enligt (1), där s står för standardavvikelse, xi står för de värden 

standardavvikelsen beräknas på, och N är antalet värden.  

 

   (1) 

 

Den relativa standardavvikelsen beräknas enligt (2), där rs står för relativ standardavvikelse, s 

för standardavvikelse och X står för medelvärdet av x. 

   (2) 

 

Den sammanlagda standardavvikelsen för beräkningar av kvoter och produkter beräknas enligt 

formel (3), standardavvikelser för summor och skillnader beräknas enligt formel (4) nedan.  

I formlerna står sx för standardavvikelsen för summan/produkten x (se formel 5 och 6) och sp, sq 

och sr står för standardavvikelsen för ingående värden p, q respektive r  

 

 (3) 

 

 (4) 

 (5) 

 (6) 
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B.2 Sannolikheter 

B.2.1 Olycka och utsläpp 

Vid beräkning av sannolikhet för olycka och läckage används statistik över åren 2002 till och 

med 2006, och ett medeltal av dessa används. Se tabellen nedan för använda tal och 

beräkningsresultat, använda formler enligt formelsamling i kapitel B1. 

Tabell B1 visar osäkerheter i statistik över antal transportkilometer farligt gods (SIKA och RV 

2002-2006).  

Tabell B1. Tabellen visar variationen av transportkilometer och polisrapporterade olyckor 
med fordon som transporterar farligt gods. 

 2002 2003 2004 2005 2006 s rs (%) 

Antal olyckor 
med farligt gods 
per år 

67 68 70 61 55 ±7,5 ±12 

Antal transport-
kilometer farligt 
gods (tusen km) 

115 210 95 521 88 806 94 492 99 258 ±9 980 ±10 

 

I vidare beräkningar av sannolikhet för respektive ämne ingår följande antaganden, parametrar 

och uppgifter: 

 Totalt antal transporter för respektive ämne 

 antagande att 1 % av olyckorna med gastransporter resulterar i utsläpp 

 antagande att 4 % av olyckorna med vätsketransporter resulterar i utsläpp 

 antagande att 10 % av olyckorna med transport av explosiva ämnen resulterar i 

explosion 

 antagande att 70 % av utsläpp av brandfarlig gas/vätska antänds, 30 % antänds 

ej 

Den sammanlagda osäkerheten i beräknade sannolikheter bedöms vara ±50%. 

B.3 Konsekvenser 

Osäkerheter i konsekvensberäkningarna finns bland annat avseende: 

 Beräkningarna i programmet SAVE II är teoretiska modeller. 
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 Befolkningsantalet har antagits. Dessutom har antagits att boende inte befinner 

sig i sina bostäder under viss tid och att människor som är hemma under dagtid 

är utomhus i viss omfattning. Människorna har dessutom antagits vara spridda 

över hela området. 

De flesta av alla valda parametrar är konservativa, vilket innebär att konsekvenserna sannolikt 

har antagits vara värre än vad de egentligen är. 

Det bedöms att osäkerheten i konsekvenserna är ±50 %. 

 
 


