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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att utreda möjligheten att bygga bostäder i 

närheten av en befintlig bensinstation. Rapporten fungerar som underlag till 

kommunens detaljplaneärenden som pågår i bensinstationens närhet. 

Bensinstationen förutsätts vara byggd enligt samtida bestämmelser samt ha 

tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Vid vägarna nära de planerade 

bostadsområdena sker också transporter av farligt gods (sekundär led).  

 

Ett antal möjliga olycksscenarier identifieras. Scenariernas sannolikhet och 

konsekvens beräknas, varefter de sammanvägs för att erhålla en uppfattning 

om den totala risknivån.  

 

Jämfört med relevanta riskacceptanskriterier från DNV är den beräknade 

risknivån invid de sekundära lederna för farligt gods huvudsakligen inom det så 

kallade ALARP-området. På grund av detta rekommenderas ett antal 

riskreducerande åtgärder. 

 

Beräknad risknivå vid bensinstationen är oacceptabla inom 35 m från dess 

påfyllningsplats. Om byggnation ska ske inom detta skyddsavstånd måste ett 

antal riskreducerande åtgärder vidtas. Risknivån avtar sedan markant vid 35 m 

skyddsavstånd eller längre varpå behov av åtgärder avtar.   

 

Riskreducerande åtgärder 

Rekommenderade riskreducerande åtgärder presenteras i nedanstående 

punktlista. Åtgärderna är inte en absolut förutsättning för projekten då det inte 

finns någon lag som föreskriver åtgärder, men det har i detta fall bedömts som 

rimligt att vidta vissa åtgärder med hänsyn till risknivån. Utgångspunkt i 

bedömningen har varit Räddningsverkets rekommenderade kriterier för 

individrisk. 

 

Beroende på skyddsavstånd från riskkällan (bensinstation/väg [m]) 

rekommenderas följande åtgärder:  

 Byggnaderna uppförs med skyddsavstånd till riskkällan.  

 Markytan nära riskkällan utformas så att stadigvarande vistelse inte 

uppmuntras.  

 Byggnader uppförs med obrännbar fasad.  

 Från byggnaderna ska det vara möjligt att utrymma bort från riskkällan, 

exempelvis mot innergård.  

 Ventilationssystemet ska utformas så att det motverkar spridning av 

brandgaser utifrån. Exempel, vid val av FTX-system ska friskluftsintag 

vändas bort från väg och bensinstation. 
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Vid mycket korta skyddsavstånd, 10 m från väg eller 20 m från påfyllningsplats 

på bensinstation, erfordras åtgärder i form av att fasader utförs i brandteknisk 

klass EI 30 och fönster i klass EW 30.  

 

Exempel på bebyggelsefria områden visas i Figur 1. 

 
Figur 1 visar exempel på bebyggelsefria ytor (rödmarkering), 35 m från påfyllningsplats 

på bensinstation och 15 m från vägkant. 

 

Slutsats  

Förutsatt att de föreslagna åtgärderna genomförs vid nybyggnation och att 

verksamheten inom detaljplanområdet (bostäder, handel) inte förändras 

väsentligt bör detaljplanförslagen anses som godtagbara ur risksynpunkt.  
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1 Inledning 

1.5 Mål och syfte 

Syftet med denna rapport är att analysera risknivån i samband med byggnation 

av nya flerbostadshus. Anledningen till att en riskutredning erfordras är 

närheten till en befintlig bensinstation med hantering av brandfarlig vara.  

Arbetet har utförts utifrån facklitteratur som uppslag samt erkända 

datormodeller och handberäkningsmetoder.  

 

Berörda markområdena utgörs av Kv. Järpen, Storken och fastigheten 

Strängnäs 3:1. Kommunen har valt att behandla dessa områden i separata 

detaljplaner. I denna rapport utreds dock båda kvarteren i samma rapport 

eftersom både riskbild och slutsatser är densamma i båda fallen.  

 

Målet med riskutredningen är att skapa ett underlag som underlättar för 

beslutsfattare att ta beslut om byggnationen ska utföras och vilka 

riskreducerande åtgärder som därmed ska vidtas.   

 

Riskutredningen är sammanställd på uppdrag av Strängnäs kommun. 

1.6 Avgränsningar 

Riskutredningen omfattar endast risker ur ett personsäkerhetsperspektiv. Med 

personsäkerhet avses endast säkerhet vid olyckor som orsakas av hantering av 

brandfarlig vara på bensinstationen samt transporter av farligt gods till och från 

bensinstationen. Fokus har lagts på bensinstationens område och de markytor 

som avses bebyggas. Befintliga närliggande verksamheter till bensinstationen 

har inte studerats.  

1.7 Metod 

Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment, se Figur 2 

Först görs en riskanalys som inleds genom att mål och avgränsningar bestäms 

för den aktuella analysen. Också de principer för hur risken värderas slås fast.  

 

Därefter tar riskinventeringen vid, som syftar till att definiera de riskscenarier 

som är specifika för det specifika fallet. Scenariernas sannolikhet och 

konsekvens beräknas, varefter de sammanvägs för att erhålla en uppfattning 

om den totala risknivån.  

 

I riskvärderingen jämförs slutligen resultatet från riskanalysen med principer för 

hur risken skall värderas. Syftet med detta steg är att avgöra om risken är 

tolerabel eller ej. Utifrån riskvärderingen dras slutsatser om behov av 

riskreducerande åtgärder.   



RISKUTREDNING 2016-08-23 6 (28) 

 

riskutredning vattentornshöjden & järpen 1, cc 160908.docx 

Figur 2 nedan ger en visuell representation av ovanstående beskrivning.  

 

 
Figur 2. Illustration av riskhanteringsprocessen. Denna riskutredning innefattar det som är 

markerat med blå streckad linje. 
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2 Riskbegreppet 

Inom samhällsplaneringen är det främst två metoder som används för 

sammanvägning av sannolikhet (frekvens) och konsekvens, nämligen 

samhällsrisk och individrisk.  

 

I denna rapport har individrisken analyserats närmare. Beskrivning av 

begreppet följer nedan. 

2.5 Individrisk 

Individrisken visar risken för en individ på olika avstånd från riskkällan. Detta 

görs genom att sannolikheten beräknas för att en hypotetisk person som står 

ett år på ett visst avstånd från riskkällan avlider. Ingen hänsyn tas till mängden 

personer som förväntas befinna sig på dessa avstånd. 

 

Individrisken (𝐼𝑅) i punkten 𝑥, 𝑦 beräknas enligt: 

 

𝐼𝑅𝑥,𝑦 = ∑ 𝐼𝑅𝑥,𝑦,𝑖

𝑛

𝑖=1

 (𝑎) 
𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 1 𝑎, 𝑏 

𝐼𝑅𝑥,𝑦,𝑖 = 𝑓𝑖 ∙ 𝑝𝑓,𝑖 (𝑏) 

 

 

Där 𝑓𝑖 är den frekvensen (per år) för scenario i och 𝑝𝑓,𝑖 är sannolikheten att 

individen i studerad punkt avlider av scenario 𝑖. 𝑝𝑓,𝑖 antas, till 1 eller 0 beroende 

på om individen befinner sig inom eller utanför det beräknade 

konsekvensområdet. Genom att summera individrisken för de olika 

sluthändelserna på olika platser inom ett område kan individriskkonturer ritas 

upp.   

2.6 Riskvärdering 

Det finns i Sverige inget nationellt beslut över vilka kriterier som skall tillämpas 

vid riskvärdering inom samhällsbyggnadsprocessen. Det Norske Veritas har på 

uppdrag av Räddningsverket tagit fram förslag på riskkriterier gällande individ- 

och samhällsrisk som kan användas vid riskvärdering [1]. Riskkriterierna berör 

liv, och uttrycks vanligen som sannolikheten för att en olycka med given 

konsekvens skall inträffa. Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan vara 

acceptabla, tolerabla med restriktioner eller oacceptabla, se figur 3 nedan. 
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Figur 3. Principiella kriterier för riskvärdering  [1].  

 

Följande förslag till tolkning rekommenderas [1]. 

 

 De risker som hamnar inom område med oacceptabla risker 

värderas som oacceptabelt stora och tolereras ej. For dessa risker 

behöver mer detaljerade analyser genomföras och/eller 

riskreducerande åtgärder vidtas. 

 Området i mitten kallas ALARP-området (As Low As Reasonably 

Practicable). De risker som hamnar inom detta område värderas 

som tolerabla om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker som 

ligger i den övre delen, nära gränsen for oacceptabla risker, 

tolereras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor 

och det är praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I 

den nedre delen av området bör kraven på riskreduktion inte ställas 

lika hårda, men möjliga åtgärder till riskreduktion skall beaktas. Ett 

kvantitativt mått på vad som är rimliga åtgärder kan erhållas genom 

kostnad-nytta-analys. 

 De risker som hamnar inom område där risker kan anses små 

värderas som acceptabla. Dock skall möjligheter för ytterligare 

riskreduktion undersökas. Riskreducerande åtgärder som med 

hänsyn till kostnad kan anses rimliga att genomföra skall 

genomföras.   

 

För individrisk föreslår Räddningsverket [1] följande kriterier: 

 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan 

tolereras: 10-5 per år 

 Övre gräns för område där risker kan anses vara små: 10-7 per år 
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3 Områdesbeskrivning 

Berört område är beläget vid infartsvägen till Strängnäs stad, se Figur 4. 

Området är delvis bebyggt. Bostadsbebyggelsen önskas dock utökas mot 

Södertäljeleden och Finningevägen i syfte att tillgodose bostadsbehovet samt 

göra infartsvägen till Strängnäs stad till en mer stadsmässig gata.  

 

 
Figur 4 visar planområdenas läge i förhållande till Södertäljevägen, Finningevägen samt 

bensinstationen (röd prick).  

 

I nära anslutning till planområdena ligger en bensinstation som hanterar farligt 

gods, varpå riskbilden ska utredas. Södertäljeleden samt en mindre vägsträcka 

av Finningeleden utgör sekundär led för farligt gods på grund av veckovisa 

transporter till och från bensinstationen. För mer information, se bilaga C.  

3.5 Kv. Järpen 1  

Området är förlagt strax söder om Södertäljevägen, se Figur 4. I dagsläget finns 

där tre huskroppar i tre till fyra våningar från 1960-talet. Inom fastigheten 

Järpen 1 finns en liten centrumbildning med dagligvaruhandel. Markytan 

närmast vägen utgörs av grönområde samt restaurang [2].  

 

Enligt förslag ska området kompletteras med ny bebyggelse med 

flerbostadshus i fyra till sex våningar. Delar av bottenvåningarna ska kunna 

rymma lokaler. Kvartersmarken önskas utökas i riktning mot infartsvägen 

(Södertäljeleden). På södra sidan av vägen ska finnas plats för cykelväg [2].  
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3.6 Kv. Vattentornshöjden  

Området är förlagt strax norr om Södertäljevägen och norr om Finningevägen, 

se Figur 4. Ytan är delvis bebyggd, men större delen utgörs i dagsläget av 

grönområde. I nära anslutning till Finningevägen planeras bebyggelse med ett 

eller flera flerbostadshus.  

3.7 Bensinstationen  

Bensinstationen är bemannad och rymmer bland annat butik, biltvätt, bil- och 

släputhyrning samt möjlighet till tankning. Byggnaden är utförd i ett plan med 

väggar av vitt tegel. Ovanför pumparna finns ett skärmtak.  

 

På bensinstationen förvaras brandfarlig vara i from av Bensin, Diesel, E 85 samt 

mindre mängder gasol, tändvätska och olja.  

 

Bilar och släp att hyra finns parkerade närmast Södertäljevägen. I detta område 

finns även ett gasolskåp förlagt. Infarten till bensinstationen finns vid 

Finningevägen/Markörvägen. I närheten av infarten, mot Finningevägen, finns 

påfyllnadsanslutning för cisterner förlagd. Transport med farligt gods till- och 

från bensinstationen sker enligt bensinstationens personal två gånger i veckan, 

både nattetid och dagtid. Vägarna bedöms således vara en sekundär led för 

farligt gods (ej primär led).  

  

  
Figur 5 visar bensinstationen påfyllnadsanslutning till cisterner. Röd pil visar 

påfyllningsplatsen och blå pil visar plats för förvaring av gasol. 
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4 Riskinventering 

Riskkemikalier som hanteras på bensinstationen är bensin (95, 98 oktan), diesel 

och E 85. En möjlig olycka med brandfarlig vätska är ett spill som bildar en pöl 

som senare antänds. Sannolikheten för en brand i diesel bedöms vara avsevärt 

lägre än för bensin som är mer lättantändligt.  

 

Följande mängder brandfarlig vara förvaras inom bensinstationens område [3]:  

Diesel   ca 9000 liter, 1 cistern  

Bensin 98 oktan ca 7000 liter, 1 cistern 

Bensin 95 oktan ca 15000 liter per cistern, 2 st cisterner 

E 85   ca 6000 liter, 1 cistern 

Akrylatbensin 2 takt ca 500 liter på lagret  

Gasol   ca 400 liter 

 

Skadehändelserna kan huvudsakligen delas upp i två delar, utsläpp till följd av 

hantering av brandfarlig vara på bensinstationen och utsläpp till följd av 

transport av farligt gods till och från bensinstationen.  

4.5 Utsläpp vid hantering av brandfarlig vara 

Följande troliga olycksscenarier bedöms kunna inträffa till följd av hantering av 

brandfarlig vara på bensinstationen.  

 Utsläpp med pölbrand till följd av påfyllning av cisterner med 

brandfarlig vätska  

 Utsläpp med pölbrand till följd av transport med farligt gods.  

 Utsläpp med pölbrand till följd av läckage vid tankning  

 Avdunstning av brandfarliga ångor från pöl med antändning av 

gasmoln som följd  

 Explosion efter bildning av brännbar gasblandning i tank.  

 Explosion till följd av läckage av gasol med efterföljande antändning av 

gasmolnet.  

4.5.1 Påfyllning av cisterner  

Tappning eller påfyllning av cisterner kan innebära läckage med efterföljande 

brand. Tänkbara orsaker kan vara slang- eller rörbrott, handhavandefel vid 

påfyllning, felfungerande tekniska system, skada beroende av övrig trafik eller 

en kombination av dessa. Scenariot utreds vidare. Konsekvens- och 

frekvensberäkningar redovisas i bilagor. 

4.5.2 Läckage vid tankning 

Landbaserade bensinstationer har vanligen automatisk mängdbegränsning vid 

tankning, ca 100 liter. Pistolventilen är dessutom utförd så att tankning avbryts 
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vid fylld tank samt om pistolventilen faller ur fordonet.  Läckage vid tankning 

antas maximalt kunna innebära 100 liter utläckt vätska. Scenariot studeras 

vidare, konsekvens- och frekvensberäkningar redovisas i bilagor. 

4.5.3 Brandfarliga ångor från pöl  

Från en pöl som bildats men inte antänds avges brännbara gaser, exempelvis 

bensinångor. En brännbar blandning av gaser kan transporteras och sedan 

antändas varvid en s k gasmolnsbrand uppstår. I detta fall bedöms scenariot 

som osannolikt då ångorna blandas med luft och snabbt späds ut. Ingen olycka 

av detta slag har återfunnits i studerat statistikunderlag. Scenariot studeras ej.  

4.5.4 Explosion i tank  

I tömda tankar kan det bildas brännbara blandningar av luft och etanolångor. 

Vid en antändning skulle explosion kunna inträffa. Det har hänt att statisk 

elektricitet orsakat mindre bränder eller ”puffar” vid tankning av fordon, men 

uppgifter om större olyckor har inte kunnat återfinnas i litteraturen. Det 

bedöms dock i det aktuella fallet inte föreligga någon risk för detta eftersom 

det saknas tändkällor i tanken.  

 

Det finns inte heller några rapporterade jämförbara olyckor av detta slag varför 

vidare analys inte är nödvändig för att kunna slå fast att detta scenario inte 

bidrar till någon påvisbar ökning av risken i området. 

4.5.5 Läckage av gasol  

Förvaringscontainer för gasol kan skadas genom exempelvis påkörning av 

fordon. Hastigheten på bensinstationens område är dock begränsat och 

eventuella skador bedöms som måttliga. Det är inte sannolikt att samtliga 

gasoltuber av kompositmaterial eller stål går sönder samtidigt.  

 

Vid eventuellt läckage antas utspädningen med luft bli sådan att ingen risk för 

brandgasexplosion föreligger. Scenariot utreds ej vidare.  

4.6 Utsläpp vid transport av farligt gods  

Utsläpp vid transport av farligt gods kan ske om tankbilen åker av vägen eller 

krockar i samband med transport till- eller från bensinstationen. Transport till 

och från bensinstationen sker ca 2 gånger per vecka [3].  

 

En olycka med tankbil fylld med brandfarlig vätska kan leda till läckage och 

pölbrand. En beskrivning av konsekvenser för ämnen av klass 3 ges i Tabell 4. 

Scenariot utreds vidare, konsekvens- och frekvensberäkningar redovisas i 

bilagor.  
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Tabell 1 beskriver ämne i klass 3 och dess egenskaper [4].  

Klass Kategori 

ämnen 

Beskrivning Konsekvensbeskrivning för liv 

och hälsa 

3 Brandfarliga 

vätskor 

Bensin, diesel- och 

eldningsoljor, 

lösningsmedel, 

industrikemikalier 

etc. Bensin och 

diesel (majoriteten 

av klass 3) 

transporteras i 

tankar rymmandes 

upp till 50 ton. 

Brännskador och rökskador till följd 

av pölbrand, strålningseffekter eller 

giftig rök. Konsekvensområden 

vanligtvis inte över 30 meter för 

brännskador. Rök kan spridas över 

betydligt större område. Bildandet av 

vätskepöl beror på vägutformning, 

underlagsmaterial och diken etc. 
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5 Resultat 

Resultatet delas upp i två delar, en som utgår från att olyckan inträffar på 

bensinstationen och en del som utgår från att olyckan inträffar på väg vid 

transport till bensinstationen.  

5.5 Olycka på bensinstationen  

Resultatet visar att strålningsintensiteten från en stor pölbrand är sådan att 

andra gradens brännskador kan inträffa på upp till 35 m avstånd. Motsvarande 

avstånd för medelstor respektive liten pölbrand uppgår till 25 och 15 m. Inom 

dessa avstånd är risken oacceptabel och markytan bör ej utformas på sådant 

sätt att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse.  

 

Enligt boverkets byggregler (BBR) ska byggnaden utformas så att 

strålningsnivån mot en byggnad understiger 15 kW/m2 i 30 minuter. Denna 

strålningsnivå uppnås vid ett skyddsavstånd på ca 35 m från en stor pölbrands 

mittpunkt. Motsvarande avstånd för en medelstor respektive liten pölbrand är 

20-25 m samt 10-15 m.  

 

Sammanfattningsvis visar beräkningarna att ej acceptabel risk föreligger för 

både människor och byggnader inom 35 m från pölens mittpunkt. Pölens 

mittpunkt bedöms ligga i anslutning till platsen för tappning och påfyllning. 

Vid byggnation närmare än 35 m ska riskreducerande åtgärder vidtas.  

5.6 Olycka vid transport av farligt gods  

Utsläpp vid transport av farligt gods kan ske om tankbilen åker av vägen eller 

krockar i samband med transport till- eller från bensinstationen. Vid analys av 

frekvens och konsekvens framkommer att risken hamnar inom det s k 

ALARP-området, se Figur 6. Detta innebär att åtgärder ska vidtas om kostnaden 

står i proportion till erhållen riskreduktion. Vid byggnation närmare än 35 m 

ska riskreducerande åtgärder vidtas. 

 
Figur 6 visar frekvensen per år i förhållande till avstånd från riskkällan. 
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6 Riskreducerande åtgärder 

Följande åtgärder ska vidtas vid byggnation på olika avstånd från bensinstation 

respektive väg, se Tabell 1, Tabell 2 och Tabell 3. Om kraven i tabellen 

överlappar, dvs att byggnaden ligger nära både påfyllningsplats på 

bensinstationen och väg, så gäller alltid det högre kravet.  

 

Skyddsavstånden skiljer sig åt beroende på om riskkällan utgörs av vägen 

(sekundär led för farligt gods) eller bensinstationen, eftersom sannolikheten för 

en olycka på bensinstationen bedöms som betydligt högre än för vägen 

(hastighet 40-50 km/h).  

 

Närmast riskkällan ska markytan utformas så att den ej uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. Kravet gäller alltid, oavsett avstånd mellan riskkällan och 

närmsta byggnad. Åtgärder som berör markanvändningen (ej byggnader) 

redovisas separat i  

Tabell 3.  

 

I Figur 7 framgår exempel på skyddsavstånd, 15 m från väg och 35 m från 

påfyllningsplats på bensinstation.  

 
Tabell 1 visar vilka byggnadstekniska åtgärder (husen) som erfordras beroende på 

skyddsavstånd till riskkällan. Riskkällan är i detta fall påfyllningsplatsen vid 

bensinstationen.   

Bensinstation  

Skyddsavstånd 

 

Åtgärder 

Över 50 m skyddsavstånd till 

påfyllningsplats 

Inga byggnadstekniska riskreducerande 

åtgärder erfordras för byggnaderna. 

 

50-40 m skyddsavstånd till 

påfyllningsplats 

Byggnader utformas så att det är möjligt 

att utrymma bort från bensinstationen.  

 

40-35 m skyddsavstånd till 

påfyllningsplats 

Byggnader utformas så att det är möjligt 

att utrymma bort från bensinstationen.  

 

Byggnader utförs med obrännbar fasad.  

 

Ventilationssystemet utformas så att det 

motverkar spridning av brandgaser 

utifrån. Exempel, vid val av FTX-system 

ska friskluftsintag vändas bort från väg 

och bensinstation.  
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35-20 m skyddsavstånd till 

påfyllningsplats 

Byggnader utformas så att det är möjligt 

att utrymma bort från bensinstationen.  

 

Byggnader utförs med obrännbar fasad.  

 

Ventilationssystemet utformas så att det 

motverkar spridning av brandgaser 

utifrån. Exempel, vid val av FTX-system 

ska friskluftsintag vändas bort från väg 

och bensinstation.  

 

Fasader utförs i lägst brandteknisk klass EI 

30.  

 

Fönster utförs i lägst brandteknisk klass 

EW 30.  

 
Tabell 2 visar vilka åtgärder byggnadstekniska åtgärder (husen) som erfordras beroende 

på skyddsavstånd till riskkällan. Riskkällan är i detta fall är sekundär led för farligt gods. 

Sekundär led för farligt gods  

Skyddsavstånd 

 

Åtgärder 

Över 50 m skyddsavstånd till 

vägkant 

Inga byggnadstekniska riskreducerande 

åtgärder erfordras för byggnaderna.  

 

50-40 m skyddsavstånd till 

vägkant 

Byggnader utformas så att det är möjligt 

att utrymma bort från vägen.  

 

40-25 m skyddsavstånd till 

vägkant 

Byggnader utformas så att det är möjligt 

att utrymma bort från vägen.  

 

Byggnader utförs med obrännbar fasad. 

25-15 m skyddsavstånd till 

vägkant 

Byggnader utformas så att det är möjligt 

att utrymma bort från vägen.  

 

Byggnader utförs med obrännbar fasad. 

 

Ventilationssystemet ska utformas så att 

det motverkar spridning av brandgaser 

utifrån. Exempel, vid val av FTX-system 

ska friskluftsintag vändas bort från väg 

och bensinstation.  

15-10 m skyddsavstånd till 

vägkant 

Byggnader utformas så att det är möjligt 

att utrymma bort från vägen.  
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Byggnader utförs med obrännbar fasad. 

 

Ventilationssystemet ska utformas så att 

det motverkar spridning av brandgaser 

utifrån. Exempel, vid val av FTX-system 

ska friskluftsintag vändas bort från väg 

och bensinstation.  

 

Fasader utförs i lägst brandteknisk klass 

EI 30. 

 

Fönster utförs i lägst brandteknisk klass 

EW 30. 

 
 

Tabell 3 visar vilka åtgärder som gäller för markanvändningen närmast riskkällan. 

Riskkällan utgörs av sekundär led för farligt gods och bensinstation.  

Riskkälla Åtgärder/kommentar 

 

Påfyllningsplats på bensinstation Inom 40 m från bensinstationens 

påfyllningsplats ska markytan utföras 

så att den ej uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse.  

 

Cykelväg, parkering och ytor för 

tillfällig vistelse godtas. 

 

Vägkant Inom 25 m från vägen ska markytan 

utföras så att den ej uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse.  

 

Cykelväg, parkering och ytor för 

tillfällig vistelse godtas.  
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Figur 7 visar exempel på bebyggelsefria ytor (rödmarkering), 35 m från påfyllningsplats 

på bensinstation och 15 m från vägkant.  

7 Slutsats 

Förutsatt att de föreslagna åtgärderna genomförs vid nybyggnation och att 

övriga verksamheter (bostäder, handel) inom detaljplanområdet inte förändras 

väsentligt bör detaljplanförslagen anses som godtagbara ur risksynpunkt.  
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Bilaga A – Frekvensberäkningar 

Frekvensberäkningarna är uppdelade i två delmoment. Inledningsvis beräknas 

en grundfrekvens för hur ofta ett utsläpp sker. Grundfrekvensen tas fram både 

vid transport och vid hantering av brandfarlig vara på bensinstationen. Därefter 

beräknas möjliga sluthändelser genom användande av händelseträd.  

 

A1 – Olycksfrekvens vid fago-transport 

Primära farligt godsleder i närheten av Strängnäs utgörs av väg 55 samt E 20, 

se Figur 8. Transport av farligt gods till och från bensinstationen genom tätort 

sker dock via Södertäljevägen och Finningevägen. Dessa vägar är att betrakta 

som sekundära leder för farligt-godstrafik. Hastighetsbegränsningen är satt till 

40 km/timme.  

  

 
Figur 8 visar primära leder för farligt gods, klass 3. Det kan utläsas att de grönmarkerade 

vägarna utgörs av väg 55 samt E 20 [5].  

 

Transport till och från bensinstationen sker ca 100 gånger per år (2 ggr/vecka). 

Då det är troligt att flera tankbilar passerar vägavsnittet med annat mål än den 

studerade bensinstationen ansätts ett tio gånger högre frekvensvärde i följande 

beräkningar. Grundfrekvens av fago-transporter ansätts således till 1000 

fordon per år.  

 

Olyckskvoten, alltså det förväntade antalet singel- och kollisionsolyckor med 

enbart bilar inblandade per miljon fordonskilometer, är 1,20 för den aktuella 

vägtypen [6]. Antalet fordonskilometer med farligt gods på den aktuella 

sträckan är 500 fordonskilometer/år (1000 fordon per år * 0,5 kilometer). I 

praktiken innebär en olycka på vägsträckan 500 m inte att samtliga individer 

påverkas, då konsekvensområdet uppgår till ca 35 m för stor pölbrand. 

Framräknad frekvens bygger därmed på konservativa antaganden.  
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Antalet olyckor med farligt godstransporter på sträckan blir följaktligen:  

 
1,20 ∙ 500

1 000 000
= 0,0006 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑 𝑖𝑛𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡/å𝑟 

Antalet trafikolyckor med farligt godstransporter som faktiskt leder till en farligt 

godsolycka (utsläpp av brandfarlig vätska) beräknas med index för farligt 

godsolycka [6].  

 

0,0006 ∙ 0,03 = 0,000018 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑔𝑜𝑑𝑠𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑜𝑟/å𝑟 

 

Enligt statistik från [7] står utsläpp på mindre än 500 liter för 50 % av utsläppen 

över 100 liter, utsläpp på 500-1500 liter står för 25 % av utsläppen och utsläpp 

på över 1500 liter står för 25 % av utsläppen.  

 

Enligt [8] är sannolikheten 6 % att en bensinpöl antänds efter utsläpp. 

 

Händelseträdet nedan illustrerar sannolikheten för olika scenarier givet att ett 

läckage inträffar. 
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A2 – Olycksfrekvens vid hantering av brandfarlig vara på bensinstationen.  

 

Enligt rapporten Riskanalysmodell för bensinstationer bildas vid utsläpp av 

bensin pölar med ett djup på 8-10 mm. Detta ger en lämplig indelning i små, 

medelstora och stora spill i med volymerna 100-500 liter, 500-1500 liter och 

>1500 liter. Dessa volymer motsvarar pölareor så att små utsläpp ger upphov 

till pölar med arean 20 m2, mellanstora utsläpp resulterar i pölareor på ungefär 

100 m2 och för stora utsläpp har en maximal pölarea på 300 m2 antagits.  

 

En uträkning av frekvensen för olika utsläpp har genomförts.  

 

Enligt statistik från [9]sker det vid 8000 lossningar per vecka av farligt gods 

årligen 20 spill med en utsläppt volym större än 100 liter. Denna statistik är 

framtagen för lossningar vid bensinstationer. 

 

Enligt statistik från [7] står utsläpp på mindre än 500 liter för 50 % av utsläppen 

över 100 liter, utsläpp på 500-1500 liter står för 25 % av utsläppen och utsläpp 

på över 1500 liter står för 25 % av utsläppen.  

 

Vid den aktuella bensinstationen bedöms att det per år sker ca 104 påfyllningar 

av brandfarligt bränsle, dvs 2 gånger i veckan under ett års tid.  

 

Ovanstående data ger olycksfrekvensen per år som: 
104 ∙20

52 ∙8000
 = 0,005 år-1 

 

Enligt [8] är sannolikheten 6 % att en bensinpöl antänds efter utsläpp.  

 

Händelseträdet nedan illustrerar sannolikheten för olika scenarier givet att ett 

läckage inträffar. 
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Frekvenserna för de olika scenarierna är summan av frekvenserna för de grenar 

i händelseträdet ovan som resulterar i respektive scenario. Således blir 

frekvensen för  

 

liten pölbrand:  𝟏, 𝟓 ∙  𝟏𝟎−𝟒 

mellanstor pölbrand:  𝟕, 𝟓 ∙  𝟏𝟎−𝟓 

stor pölbrand:   𝟕, 𝟓 ∙  𝟏𝟎−𝟓 
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Bilaga B – Konsekvensberäkningar 

B1 Olycka med brandfarlig vätska.  

 

Brandfarliga vätskor kan potentiellt göra skada på människor i 

planområdet då de vid antändning ger värmestrålning. I detta avsnitt 

beräknas strålningens intensitet för de olika utsläppscenarierna med 

brandfarlig vätska, samt antal personer som omkommer. 

 

Strålningen från pölen beräknas enligt beräkningsmodell från FOA [10]. Data 

har valts för Bensin detta då bensin har högst energivärde och 

förbränningshastighet av de olika typer av bränsle som kan vara aktuella vilket 

gör beräkningen konservativ.  

 

Konsekvenserna för tre storlekar på utsläpp som antänds har beräknats. Dessa 

storlekar har antagits utifrån förutsättningarna angivna i bilaga A. Ett stort 

läckage bedöms kunna ge en pölarea på 300m2 och ett mellanstort på 150m2.  

 

Följande data gäller för bensin [10]: 

 Förbränningshastighet 𝑏′ = 0,048 
𝑘g

𝑚2𝑠
 

 Energivärde ℎ𝑐 = 43,7 ∙ 106   
𝐽

𝑘𝑔
  

 

Vid en pölbrand med en cirkulär pöl approximeras flammans geometri med en 

cylinder där flammans diameter, 𝑑𝑓 är lika stor som pölens diameter, 𝑑𝑝. 

Flammans höjd, ℎ𝑓, kan beräknas enligt: 

ℎ𝑓 = 𝑑𝑝 ∙ 42 ∙ (
𝑏′

𝜌𝑎√𝑔 ∙ 𝑑𝑝

)

0,61

 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶1 

 

där 𝑏′ = förbränningshastigheten i 
𝑘𝑔

𝑚2𝑠
 enligt ovan, 

𝜌𝑎  = luftens densitet = 1,29 
𝑘𝑔

𝑚3 

𝑔 = tyngdaccelerationen = 9,81 
𝑚

𝑠2 

 

Denna formel gäller under förutsättning att 0,8 < ℎ𝑓 / 𝑑𝑓 < 4. 

 

Flamman fluktuerar naturligt och den höjd som beräknas är den genomsnittliga 

flamhöjden under brandförloppet. Då pölen antas vara är cirkulär och 

flamgeometrin en cylinder är 𝑑𝑓 = 𝑑𝑝 och beräknas utifrån grundläggande 

cirkelgeometri.  Detta ger 𝑑𝑓 = 𝑑𝑝 = 5,0 m för en pölbrand med arean 20 m2, 

13,8 m för en pölbrand om 150 𝑚2 samt 19,5 m för en pölbrand om 300 𝑚2. 

 

Strålningen per ytenhet från flamman beräknas enligt: 
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𝑃 =
0,35 ∙ 𝑏′ ∙ ℎ𝑐

1 + 4ℎ𝑓/ 𝑑𝑓  
 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶2 

 

där ℎ𝑐 = energivärdet i 
𝐽

𝑘𝑔
 enligt ovan. Faktorn 0,35 utgör den andel av den 

totala energin som omsätts till strålningsvärme. 

 

Vidare beräknas strålningen från en ideal svartkropp blir enligt Stefan-

Boltzmanns lag: 

 

𝑃𝑠 = 𝜎 ∙ 𝑇4 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶3 

där 𝑃𝑠 = utstrålad effekt [
𝑊

𝑚2 ], 

𝜎 = 5,67*10-8 [
𝑊

𝑚2𝐾4] (Stefan-Boltmanns konstant) och 

𝑇 = temperaturen [𝐾]. 

 

Approximationen med strålning från svartkropp ger konservativa värden på 

värmestrålning. Vid större pölbränder antas strålningen normalt ha sitt 

ursprung i flammas mitt och här ligger emissionsfaktorn (𝜀) nära 1 varför denna 

approximation anses rimlig. Närmare flammans mantelyta minskar 

emissiviteten snabbt. En beräkning baserad på att all strålning kommer från 

flammans mitt är därför konservativt. 

 

Värmestrålningen från en yta 1 som faller in mot en yta 2 på ett visst avstånd 

kan då beräknas som: 

𝑃12 = 𝑃1 ∙ 𝜏𝑎 ∙ 𝐹12 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶4 

 

Där 𝑃12 = infallande strålning från 1 till 2 [
𝑊

𝑚2 ] 

𝑃1 = strålningen från yta 1 [
𝑊

𝑚2
] 

𝐹12 = vinkelkoefficienten för 1 mot 2. 

 

Den atmosfäriska tranmissionsförmågan, 𝜏𝑎, har att göra med det faktum att 

den utsända strålningen delvis absorberas av luften mellan strålkällan och 

mottagaren. Den atmosfäriska transmissionsförmågan kan skrivas enligt: 

 

τ𝑎  =  1 − α𝑤 − α𝑐   𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 𝐶5 

Där α𝑤  = absorptionsfaktorn för vattenånga och 

α𝑐  = absorptionsfaktorn för koldioxid. 

 

Båda faktorerna beror på respektive ämnes partialtryck, avståndet som 

strålningen färdas från den strålande ytan till mottagaren, strålningens 

temperatur och omgivningens temperatur. 
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𝛼𝑤 och 𝛼𝑐 bestäms grafiskt utifrån flamtemperaturen och partialtryck från figur 

11.2 i [10]. 

 

Vinkelkoefficienten (𝐹) definieras som den andelen av strålningen från en yta i 

alla riktningar som träffar en annan yta (vid fullständig transmissionsförmåga). 

Den är en rent geometrisk faktor som kan bestämmas för varje ytkonfiguration. 

Vinkelkoefficienten bestäms grafiskt för en cylinder från figur 11.3 i [10]. 

Beräkningar utförs vidare utifrån ovanstående förutsättningar för de tre olika 

pölareorna. 

 

Flamhöjd ges av formel C1, utfallande strålning av formel C2 och temperatur 

genom att stoppa in resultat från C2 i formel C3. Resultaten samlas i  

tabell 4.  
 

Tabell 4. Initial egenskapsberäkning för pölbrand 

Pölbrandsarea Flamhöjd 

(m) 

Utfallande 

strålning 

(kW/m2) 

Temperatur på den strålande 

ytan/flammans mitt (K) 

20 m2 8,6 93 1132 

150 m2 17,4 124 1217 

300 m2 22,2 136 1243 

 

Mättad vattenångas tryck vid 100 % luftfuktighet och 20 °C är 𝑝𝑤 = 2340 Pa. 

Luftfuktighet på 50 % antas vilket ger 𝑝𝑤 = 1170 Pa. Absorptionsfaktorer och 

transmissionsförmåga bestäms för detta värde i kombination med flammans 

temperatur. Utifrån höjden på flammorna, pölens radie och avståndet till 

mottagaren bestäms ett antal olika vinkelkoefficienter. Värmestrålning på olika 

avstånd beräknas sedan enligt formel C4. 

 

Skadenivån bestäms förutom av strålningsnivån även av strålningens 

varaktighet. För beräkning av skador på människor redovisas i tabell C4 nedan 

en varaktighet på 10 s som en rimlig tid tills man satt sig i säkerhet. 

 

Sambandet mellan strålningens varaktighet och skador på människan beskrivs 

av probitfunktionen t ∗ P
4

3
.  

Om denna tidsvägda strålningsdos är över 3 ∙ 106 𝑠 ∙  (𝑊 𝑚2⁄ )4 3⁄  finns en risk 

för 2:a gradens brännskador. Risken ökar sedan exponentiellt med ökad 

strålning. Sannolikheten för andra gradens brännskador utläses sedan ur figur 

11.9 i [10]. 

 

Den andel av människokroppen som är oskyddad vid normalt påklädda 

personer (huvud, nacke, händer och underarmar) är ca 20 % av kroppen. I de 

fall då 20 % av kroppen får brännskador antas att ca 15 % av befolkningen med 

en jämn åldersfördelning dör av skadorna [10]. Således beräknas först andelen 
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som får andra gradens brännskador, därefter antas 15 % av dessa omkomma 

av skadorna. Beräkningsresultat sammanställs i Tabell 5. Resultaten bygger på 

konservativa antaganden då personer som befinner sig inomhus i praktiken 

skyddas av byggnadens fasader.  
 

Tabell 5. Beräkningsresultat strålning och konsekvens av pölbrand. 

Brand L w c 𝝉a Fmax P12 

 

t*P4/3x106 

 

2:a gr 

bränn-

skada  

(%) 

Andel 

döda 

(%) 

20 m2 

10 0,11 0,02 0,87 0,25 20 5 8 1,2 

15 0,14 0,02 0,84 0,11 9 2 2 0,3 

20 0,16 0,03 0,81 0,08 6 1 1 0 

25 0,17 0,03 0,80 0,05 4 0,6 1 0 

30 0,18 0,03 0,79 0,03 2 0 0 0 

35 0,20 0,03 0,77 0,02 1 0 0 0 

40 0,22 0,03 0,75 0,02 1 0 0 0 

50 0,23 0,03 0,74 0,01 1 0 0 0 

150 

m2 

10  0,11 0,02 0,87 0,45 48,6 17,7 99 15 

15 0,14 0,02 0,84 0,27 28,2 8,6 60 9 

20 0,16 0,03 0,81 0,20 20,1 5,5 10 1,5 

25 0,17 0,03 0,8 0,14 13,9 3,3 2 0,3 

30 0,18 0,03 0,79 0,09 8,8 1,8 0 0 

35 0,20 0,03 0,77 0,08 7,7 1,5 0 0 

40 0,22 0,03 0,75 0,06 5,6 1,0 0 0 

50 0,23 0,03 0,74 0,04 3,7 0,6 0 0 

300 

m2 

 

10  0,11 0,02 0,87 1 118 58 100 15 

15 0,14 0,02 0,84 0,4 46 16 95 14 

20 0,16 0,03 0,81 0,3 33 11 80 12 

25 0,17 0,03 0,8 0,25 27 8 50 7,5 

30 0,18 0,03 0,79 0,17 18 5 8 1,2 

35 0,20 0,03 0,77 0,15 16 4 3 0,5 

40 0,22 0,03 0,75 0,10 10 2 0 0 

50 0,23 0,03 0,74 0,08 8 2 0 0 
L = Avstånd från pölbrandens mittpunkt  

w, c = absorptionsfaktorer för vattenånga och koldioxid  

𝝉a = transmissionsförmåga  

Fmax = vinkelkoefficient  

P12 = infallande strålning  

Grå markering = avstånd där dödsfall kan inträffa 

Vid en stor pölbrand kan dödsfall inträffa upp till ca 35 avstånd från flammans 

mittpunkt. Godtagbar strålningsintensitet mot byggnader [15kW/m2] uppnås 

vid ca 35 m.  

 

Motsvarande avstånd där dödsfall kan inträffa uppgår till 20-25 m för en 

medelstor pölbrand. För en liten pölbrand påverkas varken människor eller 

byggnader på längre avstånd än 15 m.  
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Bilaga C – Områdesbeskrivning  

Nedan redovisas ett antal figurer och skisser som beskriver området, se Figur 9 

och Figur 10. 

 

  
Figur 9 visar var det berörda området är beläget (Järpen).  

 

 
Figur 10 visar bensinstationens placering (röd ring), möjlig transportväg för farligt gods 

(prickad linje) och möjlig plats för nya byggnader för kv Järpen (vita byggnader).  

 


