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Sammanfattning 
Stadsmiljöavdelningen i Karlshamns kommun utför planprogramarbete för området Sjölyckan i 

Karlshamn. Planområdet gränsar i norr till Ronnebyvägen och i nordost till en befintlig automatstation 

(INGO). På Ronnebyvägen gäller generellt förbud mot transporter av farligt gods, men drivmedel till 

automatstationen undantas från detta förbud. WSP har fått i uppdrag av Stadsmiljöavdelningen att 

upprätta en detaljerad riskbedömning som underlag för planprogrammet med avseende på transport av 

farligt gods på väg samt hantering av brandfarliga varor vid automatstation.  

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

markanvändning med hänsyn till risk. Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten med 

planerad markanvändning utifrån riskpåverkan samt att vid behov föreslå riskreducerande åtgärder.  

De olycksrisker som har identifierats för programområdet är förknippade med hanteringen av 

brandfarliga vätskor inom automatstationen samt med transporterna av drivmedel till denna 

anläggning.  

Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna visar att risknivåerna inom programområdet, 

orsakade av plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor), är att betrakta som låga och acceptabla och 

inga ytterligare behov av riskreducerande åtgärder föreligger. 
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1 Inledning 
WSP har fått i uppdrag av Stadsmiljöavdelningen i Karlshamns kommun att upprätta en detaljerad 

riskbedömning för programområdet Sjölyckan med avseende på transport av farligt gods på väg samt 

hantering av brandfarliga varor på närliggande automatstation (INGO). Riskbedömningen avser att 

beskriva riskbilden för programområdet och därmed utgöra en grund för att bedöma lämpligheten med 

planprogrammet, samt vid behov ge förslag på riskreducerande åtgärder. 

1.1 Bakgrund 

I nordväst angränsar programområdet till en befintlig automatstation (INGO), på ett avstånd om ca 30 

meter. Direkt norr om programområdet löper Ronnebyvägen. På Ronnebyvägen råder generellt förbud 

mot transporter av farligt gods, men leveranser av drivmedel till automatstationen undantas från 

förbudet. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna riskbedömning är att utgöra underlag för planprogrammet med avsikt att uppfylla 

Plan- och bygglagens (2010:900) krav på lämplig markanvändning med hänsyn till risk.  

Målet med riskbedömningen är att utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån 

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

1.3 Avgränsningar 

I riskbedömningen belyses risker förknippade med hantering av brandfarlig vara vid automatstationen 

samt de transporter av drivmedel som förekommer till denna via Ronnebyvägen. 

De risker som har beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande 

konsekvenser för tredje man, d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. Egendomsskador, 

eventuella skador på naturmiljön eller skador orsakade av långvarig exponering för buller eller 

avgaser/emissioner har inte beaktats.  

Enligt Lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 7 § ska den som bedriver 

en tillståndspliktig verksamhet lämna in en riskutredning där automatstationens risker för olyckor och 

skador på liv, hälsa, miljö eller egendom studeras. Det förutsätts att automatstationen uppfyller 

gällande regler för hur automatstationer ska utformas. 

Resultatet av riskbedömningen gäller under angivna förutsättningar. Vid förändring av 

förutsättningarna behöver riskbedömningen uppdateras  

1.4 Styrande dokument 

Plan- och bygglagen (2010:900) anger följande: 

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och 

byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till:  

1. människors hälsa och säkerhet, … (2 kap. 5§)   

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk 

utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till:  

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser, … 

(2 kap. 6§). 
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1.4.1 Generella skyddsavstånd kring automatstation 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut en handbok avseende hantering av 

brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer [1]. I denna anges lämpliga skyddsavstånd mellan 

ingående komponenter inom anläggningen och omgivande verksamheter, se vidare avsnitt 4.1.2.  

1.5 Underlagsmaterial  

Arbetet baseras på bland annat följande underlag: 

 Förfrågan, Riskanalys för Planprogram för Sjölyckan, Karlshamns kommun, Blekinge län, 

Dnr 2016/3997, daterat 2017-01-26 [2]. 

 Grundkarta med markhöjder, Karlshamns kommun [3]. 

 Exploateringsskiss, Karlshamns kommun [4].  

 Trafikmätningar, ÅDT, Karlshamns kommun [5]. 

1.6 Revidering 

Denna handling utgör en första version och saknar därmed revideringar.  

1.7 Internkontroll 

Rapporten är utförd av Fredrik Larsson (Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering). I enlighet 

med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas 

denna handling av krav på internkontroll. Detta innebär bland annat att en från projektet fristående 

person granskar förutsättningar och resultat i rapporten. Ansvarig för denna granskning har varit 

Emelie Laurin (Brandingenjör och Civilingenjör i Riskhantering).  
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2 Områdesbeskrivning 
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av programområdet med dess omgivning. 

2.1 Programområdet 

Området avgränsas i norr av Ronnebyvägen, i söder av Hunnemaravägen och i öster av Idrottsvägen 

och omfattar ett höjdparti cirka 700 meter öster om centrum i närheten av Väggaområdets 

idrottsanläggningar. Befintliga verksamheter inom området är Colorama och Coop. Enligt 

översiktsplanen pekas Sjölyckan ut som ett utvecklingsområde för tätortsbebyggelse och 

kransbebyggelse med möjlighet till förtätning. I nordost gränsar programområdet till en befintlig 

automattankstation (INGO), markerad med röd stjärna i Figur 1 och nedan. I korsningen mellan 

Ronnebyvägen och Idrottsvägen planeras för en cirkulationsplats, markerad med svart ellips i Figur 1. 

 

Figur 1. Skiss över programområdet och dess omgivning.  

2.2 Ronnebyvägen 

På Ronnebyvägen råder generellt förbud mot transporter med farligt gods. Undantag medges dock för 

transport av farligt gods på kortast möjliga, lämpliga väg för lastning och/eller lossning vid företag, 

terminal eller annan godsmottagare eller godsavlämnare inom förbudsområdet eller intill förbjuden 

väg [6]. Vid kontakter med INGO har framkommit att transporter till automatstationen sker via 

Ronnebyvägen österifrån [7]. Inga andra målpunkter för kontinuerliga leveranser av farligt gods har 

identifierats i programområdets närhet. Därmed bedöms farligt gods inte transporteras på 

Ronnebyvägen förbi programområdets norra delar, annat än i den nordöstra delen där intransport från 

Ronnebyvägen via Idrottsvägen till stationsområdet sker.  

ÅDT (Årsmedeldygnstrafiken) på Ronnebyvägen uppgick vid en mätning år 2005 till ca 5100 fordon 

per dygn, varav 3,8 % utgjordes av tung trafik. I Karlshamns kommun räknas med en årlig ökning av 

ÅDT om ca 0,5 % fram till horisontår 2030, vilket innebär en ÅDT om ca 5800 fordon per dygn år 

2030. 

Ronnebyvägen 



 

 

http://ams.corp.pbwan.net/projects/10247232/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/170302_RB_DP_Sjölyckan_Karlshamn.docx 

Uppdragsnummer: 10247232   
Datum: 2017-03-02 8 | 28  
Rev: -   

Detaljerad riskbedömning för planprogram – Sjölyckan, Karlshamns kommun 
   

   

2.3 INGO automatstation 

Sydost om korsningen mellan Ronnebyvägen och Idrottsvägen är INGO automatstation belägen. 

Stationen är obemannad. Aktuella drivmedel som saluförs vid anläggningen är bensin, diesel och E85, 

vilka alla utgör brandfarliga vätskor. Cisterner är placerade i mark. Påfyllningsplats är belägen i norra 

delen av området i riktning mot Ronnebyvägen [7]. Avstånd från automatstationens tomtgräns och 

programområdet uppgår till knappt 10 meter. Avstånd från påfyllningsplatsen till programområdet 

uppgår till ca 30 meter. Till befintlig och planerad bebyggelse inom programområdet är avståndet från 

påfyllningsplatsen ca 45 meter. 

Till stationen sker drivmedelsleveranser ca 3 gånger per vecka och transporter sker med bil och släp. 

Detta innebär en transportvolym om uppemot 50 m3 per leverans (ca 20 m3 i dragbilen och ca 30 m3 i 

släpet). Drivmedelsleveranser sker alltid via Ronnebyvägen österifrån och därefter söderut via 

Idrottsvägen och in på stationsområdet via Pilvägen, se vidare Figur 2 [7].  

Ytorna inom stationsområdet är asfalterade och försedda med dagvattenbrunnar anslutna till 

oljeavskiljare.  

 

Figur 2. Situationsplan för INGO automatstation, där även körriktning för drivmedelsleverans är markerad (blå 

streckad linje). Nummer 1-6 i figuren markerar plats för mätarskåp. Nummer 7 markerar plats för cisternpåfyllning 

och avluftningsrör [7].   
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3 Omfattning av riskhantering och metod 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av begrepp och definitioner, arbetsgång och omfattning av 

riskhantering i projektet samt de metoder som använts. 

3.1 Begrepp och definitioner 

Begreppet risk avser kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.  

Riskanalys omfattar, i enlighet med de internationella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska 

system [8] [9], riskidentifiering och riskuppskattning, se Figur 3. Riskidentifieringen är en inventering 

av händelseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade konsekvenser, medan riskuppskattningen 

omfattar en kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av sannolikhet och konsekvens för respektive 

scenario. 

Sannolikhet och frekvens används ofta synonymt, trots att det finns en skillnad mellan begreppen. 

Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under en viss tidsperiod, t.ex. antalet bränder per år, och 

kan därigenom anta värden som är både större och mindre än 1. Sannolikheten anger istället hur troligt 

det är att en viss händelse kommer att inträffa och anges som ett värde mellan 0 och 1. Kopplingen 

mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att den senare kan beräknas om den första är känd. 

Riskhantering

Riskbedömning

Riskreduktion/ 
-kontroll

Beslutsfattande 
Genomförande 

Övervakning

Riskanalys
Avgränsning

 Identifiera risker 
Riskuppskattning

Riskvärdering
Acceptabel risk

Analys av alternativ

 

Figur 3. Riskhanteringsprocessen.  

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej. 

Som en del av riskvärderingen kan det även ingå förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering 

av olika alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/-

kontroll. I det skedet fattas beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka 

riskreducerande åtgärder som ska vidtas. 

Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/-kontroll, medan 

riskbedömning enbart avser analys och värdering av riskerna. 

3.2 Metod för riskuppskattning 

Riskbedömningen genomförs i aktuellt fall som en kvantitativ bedömning där de skadescenerier som 

kan inträffa vid transport av farligt gods på Ronnebyvägen samt vid automatstation analyseras enligt 

uppdragets omfattning. Kvantitativa metoder är helt numeriska och beskriver således risker med 

kvantitativa termer, exempelvis förväntat antal omkomna per år [10]. 

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

för aktuella vägavsnitt använts som indata. Med hjälp av Räddningsverkets (nuvarande Myndigheten 
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för samhällsskydd och beredskap) skrift Farligt gods – riskbedömning vid transport [11] beräknas 

frekvensen för att en trafikolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på aktuellt vägavsnitt. För 

beräkning av frekvenser/sannolikheter för respektive skadescenario används händelseträdsanalys, se 

Bilaga B.  

Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och 

handberäkningar. Konsekvensuppskattningar redovisas mer omfattande i Bilaga C. 

I denna detaljerade riskbedömning har riskmåtten individrisk och samhällsrisk använts för att 

uppskatta risknivån med avseende på identifierade risker förknippade med farligt gods-transporter på 

Ronnebyvägen samt hanteringen av brandfarliga vätskor på automatstationen. 

3.2.1 Individrisk 

Individrisken är sannolikheten att omkomma för en person som kontinuerligt vistas på en specifik 

plats, t.ex. på ett visst avstånd från en industri eller transportled, oftast utomhus [12]. Individrisken är 

platsspecifik och är oberoende av hur många personer som vistas i det givna området. Syftet med 

riskmåttet är att se till att enskilda individer inte utsätts för oacceptabla risknivåer.   

Individrisken kan redovisas i form av en individriskprofil, som visar frekvensen att omkomma per år 

som funktion av avståndet från riskkällan, se Figur 4. 

 

Figur 4. Exempel på individriskprofil. 
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3.2.2 Samhällsrisk 

Riskmåttet samhällsrisk beaktar även hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet 

personer som påverkas vid olika skadescenarier. Hänsyn kan därmed tas till befolkningssituationen 

inom det aktuella området, i form av befolkningsmängd och persontäthet. Hänsyn tas även till 

eventuella tidsvariationer, som t.ex. att persontätheten i området kan vara hög under en begränsad tid 

på dygnet eller året och låg under andra tider. 

Samhällsrisken redovisas ofta med en F/N-kurva (Frequency/Number), se Figur 5, som visar den 

ackumulerade frekvensen för N eller fler omkomna till följd av de antagna olycksscenarierna. 

 

Figur 5. Exempel på F/N-kurva för beskrivning av samhällsrisk. 

I F/N-kurvan illustreras hur ofta olyckor sker med ett givet antal omkomna personer, och det går 

således att särskilja på frekvensen av olyckor med en liten konsekvens och olyckor med stor 

konsekvens. 

3.3 Metod för riskvärdering 

Det är nödvändigt att använda sig av båda riskmåtten, individrisk och samhällsrisk, vid uppskattning 

av risknivån i ett område så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande 

(individperspektiv), samtidigt som hänsyn tas till hur stora konsekvenserna kan bli med avseende på 

antalet personer som samtidigt påverkas (samhällsperspektiv)..  

3.3.1 Riskkriterier, individ- och samhällsrisk 

I Sverige finns inget nationellt beslut om vilket tillvägagångssätt eller vilka kriterier som ska tillämpas 

vid riskvärdering inom planprocessen. Praxis vid riskvärderingen är att använda Det Norske Veritas 

(DNV) förslag på riskkriterier [12] gällande individ- och samhällsrisk. Risker kan kategoriskt indelas i 

tre grupper; acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla, se Figur 6. 
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Figur 6. Princip för värdering av risk vid fysisk planering. 

Följande förslag till tolkning rekommenderas [12]: 

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

risker kan vara möjliga att reducera genom att åtgärder vidtas.  

 De risker som bedöms tillhöra den andra kategorin värderas som acceptabla om alla rimliga 

åtgärder är vidtagna. Risker i denna kategori ska behandlas med ALARP-principen (As Low As 

Reasonably Practicable). Risker som ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker, 

accepteras endast om nyttan med verksamheten anses mycket stor, och det är praktiskt omöjligt att 

vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör inte lika hårda krav ställas på 

riskreduktion, men möjliga åtgärder till riskreduktion ska beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som 

är rimliga åtgärder kan erhållas genom kostnads-nyttoanalys.  

 De risker som kategoriseras som låga kan värderas som acceptabla. Dock ska möjligheter för 

ytterligare riskreduktion undersökas. Riskreducerande åtgärder, som med hänsyn till kostnad kan 

anses rimliga att genomföra, ska genomföras. 

För individrisk föreslår DNV [12] följande kriterier: 

 Övre gräns för område där risker, under vissa förutsättningar, kan accepteras: 10-5 per år 

 Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga:   10-7 per år 

För samhällsrisk föreslår DNV [12] följande kriterier: 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: F=10-4 per år  

för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 

 Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga:   F=10-6 per år  

för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 

Ovanstående kriterier återfinns i riskvärderingen för bedömning av huruvida risknivån år acceptabel 

eller ej. Den övre gränsen markeras med röd streckad linje, och den undre med grön, se Figur 7. 
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Figur 7. Föreslagna kriterier för individrisk samt samhällsrisk enligt DNV [12]. 

3.4 Metod för identifiering av riskreducerande åtgärder 

Om risknivån bedöms som ej acceptabel ska riskreducerande åtgärder identifieras och föreslås. 

Exempel på vanligt förekommande riskreducerande åtgärder anges i Boverkets och Räddningsverkets 

(nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rapport Säkerhetshöjande åtgärder i 

detaljplaner [13], vilken är lämplig att använda som utgångspunkt. Åtgärder redovisas som kan 

eliminera eller begränsa effekterna av de identifierade scenarier som bedöms ge störst bidrag till 

risknivån utifrån de lokala förutsättningarna. För att rangordna och värdera åtgärders effekt kan med 

fördel kostnads-effekt- eller kostnads-nyttoanalys användas. Riskbilden efter de valda åtgärdernas 

genomförande bör verifieras.  
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4 Riskidentifiering 
I detta kapitel presenteras identifierade riskkällor samt en sammanställning av de olycksscenarier som 

beaktas vidare i rapporten. 

4.1 Identifiering och beskrivning av riskkällor 

De risker som har identifierats för planområdet är förknippade med hantering av brandfarlig vara vid 

automatstationen samt drivmedelsleveranser till denna via Ronnebyvägen. Inga övriga riskkällor, 

farliga verksamheter, Sevesoverksamheter etcetera har identifierats i områdets närhet. 

4.1.1 Transport av farligt gods på Ronnebyvägen 

Som tidigare redovisats i avsnitt 2.2 råder förbud mot farligt gods-transporter på Ronnebyvägen. 

Drivmedelsleveranser till automatstationen undantas från förbudet. Det sker ca 3 drivmedelsleveranser 

per vecka, vilket innebär i genomsnitt ca 0,4 leveranser per dag. Samtliga utgörs av ADR-S-klass 3 

(brandfarliga vätskor).  

Konsekvenser vid olycka med ADR-S-klass 3 utgörs primärt av brännskador och rökskador till följd 

av pölbrand, värmestrålning eller giftig rök. Konsekvensområden för brännskador utbreder sig 

vanligtvis inte mer än omkring 30 m från en pöl. Rök kan spridas över betydligt större område. 

Bildandet av vätskepöl beror på vägutformning, underlagsmaterial och diken etc. 

4.1.2 Hantering av farligt gods vid INGO automatstation 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har givit ut en handbok avseende hantering av 

brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer [1]. I denna anges lämpliga skyddsavstånd mellan 

ingående komponenter inom anläggningen och omgivande verksamheter. 

Avstånden är inte specifikt framtagna som skyddsavstånd att tillämpa i samhällsplaneringen kring en 

bensinstation, men kan likväl användas som riktvärden, se vidare i Tabell 1. Avstånden är primärt 

framtagna för att tändkällor i omgivningen inte ska hamna för nära ingående komponenter inom 

anläggningen. 

Tabell 1. Skyddsavstånd (i urval) mellan komponenter inom bensinstation och omgivande verksamheter [1]. 

Objekt/riskkälla 
Påfyllnings-

anslutning till 
cistern 

Mätarskåp 
Pejl-

förskruvning 

Cisternav-
luftningens 

mynning 

Plats där människor vanligen vistas 
(t.ex. bostad, kontor, gatukök, butik, 
servering, busshållplats), 
verksamheter och objekt med stor 
brandbelastning, verkstad eller 
annan lokal där gnistbildande 
verksamhet eller öppen eld 
förekommer 

251 181 6 12 

Byggnad där människor vanligen 
inte vistas (t.ex. fristående förråd, 
garage) eller objekt med låg 
brandbelastning 

9 3 3 3 

Starkt trafikerad väg eller gata 3 3 3 3 

Parkeringsplatser 6 3 3 6 

1 Busshållplats kan placeras minst 18 m från påfyllningsanslutning till cistern. 
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Samtliga avstånd i Tabell 1 uppfylls till etablering inom det aktuella programområdet. Noteras kan 

dock att busshållplats belägen norr om stationsområdet (utanför programområdet) ligger inom det 

rekommenderade skyddsavståndet om 18 meter. 

Antalet leveranser till den aktuella automatstationen uppgår till cirka 3 transporter per vecka 

innehållande brandfarlig vätska (ADR-S klass 3) [7]. Förekommande drivmedel vid stationen är 

bensin, diesel och E85. 

En av de faktorer som påverkar konsekvensen av ett utsläpp av brandfarlig vätska är utsläppets storlek. 

Inom spillzonen runt mätarskåpen och lossningsplatsen på automatstationen är marken försedd med 

spillplattor i betong och kring dessa är övriga ytor asfalterade. Inom respektive spillzon finns brunnar 

som leder vidare till oljeavskiljare. Vid påfyllningsanslutningarna finns ett spilltråg med volym på 

cirka 150 liter, vilket ska kunna samla upp läckage från anslutningen mellan slang och 

påfyllningsledning. Slangen från tankbilen rymmer cirka 100 liter. 

4.1.2.1 Olycka i samband med intransport och lossning av brandfarlig vätska 

Vid lossning av bensin, diesel och E85 finns det alltid en person som bevakar förloppet och 

sannolikheten för att en överspolning ska ske och bli stor innan några åtgärder vidtas bedöms vara 

relativt låg. Runt lossningsplatsen för bensin, diesel och E85 finns dessutom ett uppsamlingskärl som 

begränsar pölarean vid mindre utsläpp. Ett utsläpp i samband med lossning delas in i mindre utsläpp 

som ryms inom uppsamlingskärlet (3 m2, antas uppkomma vid läckage i/vid lossningsslangen), ett 

mellanstort utsläpp (50 m2, antas uppkomma vid brott på lossningsslangen) och ett stort utsläpp (pölen 

antas motsvara 300 m2 i riktlinje med [14], d.v.s. cirka 10 meter radie), antas uppkomma vid utsläpp 

direkt vid tanken). Konsekvensområdet från en pölbrand utbreder sig cirka 30 meter från pölkanten. 

Hastighetsbegränsningen på Ronnebyvägen kommer att sänkas till 40 km/h. Från den planerade 

cirkulationsplatsen, se vidare i Figur 1, till tillfartsvägen för automatstationen är avståndet knappt 150 

meter (via Idrottsvägen och Pilvägen). Därmed kan hastigheten vid intransport till stationsområdet 

antas vara låg till följd av att accelerationssträckan kommer att vara kort. Det bedöms vara osannolikt 

att utsläpp av brandfarlig vätska kommer att ske till följd av eventuell olycka då hastigheten är låg. 

Därmed beaktas inte riskerna avseende farlig gods-transporter på Idrottsvägen och Pilvägen vidare.  

Utifrån markhöjder görs bedömningen att programområdet generellt är placerat högre än vägbanan 

och automatstationen vilket är positivt ur ett riskperspektiv. Vid en eventuell olycka med brandfarlig 

vätska kommer utsläppet att rinna från programområdet mot automatstationen. 

4.1.2.2 Olycka i samband med tankning av brandfarlig vätska 

De utsläpp som kan antas inträffa i samband med tankning är exempelvis då någon glömmer att hänga 

tillbaka pistolhandtaget på mätarskåpet efter avslutad tankning, låser pistolhandtaget men inte ansluter 

handtaget till bilens drivmedelstank etc. Enligt Räddningsverkets (nuvarande MSB) handbok skall 

mätarskåp förses med flödesbegränsare som stoppar vid cirka 100 liter för att minska riskerna vid 

oavsiktligt utflöde av drivmedel från mätarskåpen [15]. En maximal uppkommen pölyta vid läckage 

kan antas ha en radie på cirka 4 meter (50 m2) . 

4.2 Sammanställning av olycksscenarier 

De olycksscenarion som bedöms relevanta att beakta för programområdet Sjölyckan utgörs enligt 

ovanstående avsnitt av pölbränder som kan uppkomma dels på Ronnebyvägen i samband med 

drivmedelsleveranser, dels vid hantering av brandfarliga vätskor inom automatstationens fastighet.   
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5 Riskuppskattning och riskvärdering 
I detta kapitel redovisas individrisknivån och samhällsrisknivån för programområdet med avseende på 

identifierade riskscenarier förknippade med hantering av brandfarlig vara vid automatstationen samt 

avseende drivmedelsleveranser via Ronnebyvägen. Individ- och samhällsrisknivå värderas sedan med 

hjälp av de acceptanskriterier som angivits i avsnitt 3.3.1.  

5.1 Individrisknivå kring identifierade riskkällor 

I följande avsnitt redovisas den beräknade individrisknivån kring Ronnebyvägen och 

automatstationen. De heldragna vågräta linjerna markerar övre och undre gräns för ALARP-området, 

se avsnitt 3.3.1. 

5.1.1 Ronnebyvägen 

 

Figur 8. Individrisknivå med avseende på drivmedelstransporter på Ronnebyvägen där avståndet är från vägkant. 

I Figur 8 illustreras individrisknivån längs Ronnebyvägen. Risknivån är i sin helhet att betrakta som 

låg och acceptabel.  
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5.1.2 INGO automatstation 

 

Figur 9. Individrisknivå avseende läckage på automatstationen där avståndet är från automatstationens 

påfyllningsplats. 

Inom 27 meter från automatstationens påfyllningsplats i den norra delen av stationsområdet är 

individrisknivån oacceptabelt hög. Bortom 27 meter är risknivån acceptabel.  

I Figur 10 åskådliggörs resultatet från Figur 9. Utanför rödmarkerat område är individrisknivån att 

betrakta som låg och acceptabel. Kring Ronnebyvägen alstras inga oacceptabla risknivåer på några 

avstånd med anledning av farligt gods-transporter. Detta innebär att individrisknivån inom 

programområdet sammantaget är att betrakta som låg och acceptabel. 

 

Figur 10. Utanför rödmarkerat område är individrisknivån att betrakta som låg och acceptabel.  

r=27m 
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5.2 Samhällsrisknivå avseende identifierade riskkällor 

Samhällsriskmåttet inkluderar hur många personer i riskkällans omgivning som kan förväntas 

omkomma till följd av inträffad olycka. I aktuellt fall ger varken transporter på Ronnebyvägen eller 

hantering av brandfarliga vätskor inom automatstationen upphov till olyckor med 

konsekvensutbredning in i programområdet. Därmed bedöms samhällsrisken inom programområdet 

vara acceptabel.  

5.3 Känslighetsanalys 

För att verifiera hur stor inverkan gjorda antaganden har på resultatet av beräkningarna och för att ta 

höjd för osäkerheter i det statistiska underlaget samt för eventuella framtida förändringar genomförs 

känslighetsanalyser.  

En känslighetsanalys har genomförts där beräkningar även utförts med dubblerad mängd 

drivmedelsleveranser till automatstationen. Resultatet av känslighetsanalysen påvisar dock likvärdiga 

resultat med de som anges i avsnitten ovan. Därmed bedöms en säkerhetsmarginal finnas i utförda 

antaganden och beräkningar. 

En beräkning av individrisk har även utförts avseende den del av Idrottsvägen där intransport av 

drivmedel sker till automatstationen. Resultatet av dessa beräkningar indikerar ett likvärdigt resultat 

med det angivet i Figur 8. Detta styrker tidigare bedömning av att individrisken kring Idrottsvägen är 

att betrakta som låg och acceptabel. 
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6 Riskreducerande åtgärder 
Risknivåerna inom programområdet är att betrakta som låga och acceptabla tack vare rådande avstånd 

mellan riskkällor och skyddsobjekt. Med andra ord föreligger inga ytterligare behov av 

riskreducerande åtgärder för programområdet. 
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7 Diskussion 
Riskbedömningar av detta slag är alltid förknippade med osäkerheter, om än i olika stor utsträckning. 

Osäkerheter som kan påverka resultatet kan vara förknippade med bl.a. det underlagsmaterial och de 

beräkningsmodeller som analysens resultat är baserat på. De beräkningar, antaganden och 

förutsättningar som generellt är belagda med störst osäkerheter är: 

 Personantal inom området,  

 utformning och disposition av etableringar,  

 farligt gods-transporter förbi planområdet, 

 schablonmodeller som har använts vid sannolikhetsberäkningar och 

 antal personer som förväntas omkomma vid respektive skadescenario. 

De antaganden som har gjorts har varit konservativa så att risknivån inom området inte ska 

underskattas. Känslighetsanalyser har därtill utförts med avsikt att verifiera hur stor inverkan gjorda 

antaganden har på resultatet av beräkningarna och för att ta höjd för osäkerheter i det statistiska 

underlaget samt för eventuella framtida förändringar.  

Vid analyser av detta slag råder ibland brist på relevanta data, behov av att göra antaganden och 

förenklingar och svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter som dessutom är mer eller mindre 

osäkra. Dessa svårigheter innebär att olika riskanalyser/riskanalytiker ibland kan komma fram till 

motstridiga resultat på grund av skillnader i antaganden, metoder och/eller ingångsdata. [16] 

Det finns flera skäl till varför systematiska riskanalyser är att föredra framför andra mer informella 

eller intuitiva sätt att hantera den stora, men långt ifrån fullständiga, kunskapsmassa som finns 

beträffande riskerna med farligt gods. Användning av riskanalysmetoder av den typ som presenteras i 

VTI Rapport 389:1 och som använts i detta projekt innebär att befintlig kunskap insamlas, struktureras 

och sammanställs på ett systematiskt sätt så att kunskapsluckor kan identifieras. Detta medför att 

analysens förutsättningar kan prövas, ifrågasättas och korrigeras av oberoende. Metoden innebär också 

att de antaganden och värderingar som ligger till grund för olika skattningar tydliggörs för att undvika 

missförstånd vid information, diskussion och förhandling mellan beslutsfattare, transportörer och 

allmänhet. Riskanalyser utgör därigenom ett viktigt led i den demokratiska process som omger 

transporter av farligt gods i samhället. [16] 
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8 Slutsatser 
De risker som har identifierats för programområdet är förknippade med hanteringen av brandfarliga 

vätskor inom automatstationen samt med transporterna av drivmedel till denna anläggning.  

Resultatet av individ- och samhällsriskberäkningarna visar att risknivåerna inom programområdet är 

att betrakta som låga och acceptabla och inga ytterligare behov av riskreducerande åtgärder föreligger. 
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Bilaga A. Statistiskt underlag 
I denna bilaga redovisas det statistiska underlaget för transporter av farligt gods som ligger till grund 

för kommande bedömningar och beräkningar.  

A.1. Beräkning av olycksfrekvens 

I Räddningsverkets (nuv. MSB) rapport Farligt gods – riskbedömning vid transport [11] presenteras 

metoder för beräkning av frekvens för trafikolycka samt trafikolycka med farligt gods-transport på 

väg. Rapporten är en sammanfattning av Väg och- transportforskningsinstitutets rapport [17] och den 

beskrivna metoden benämns VTI-modellen. VTI-modellen analyserar och kvantifierar sannolikheter 

för olycksscenarier med transport av farligt gods mot bakgrund av svenska förhållanden. Vid 

uppskattning av frekvensen för farligt gods-olycka på en specifik vägsträcka kan två olika metoder 

användas. Antingen kan en olyckskvot uppskattas utifrån specifik olycksstatistik för sträckan, eller 

utifrån nationell statistik över liknande vägsträckor. I denna riskanalys används det andra av dessa 

alternativ. Olyckskvotens storlek beror på ett antal faktorer såsom vägtyp, hastighetsgräns, 

siktförhållanden samt vägens utformning och sträckning. 

 

Tabell 2. Trafikflöde, indata i beräkningsmodellen samt beräknat antal olyckor involverande ADR-S klassad 

transport för Ronnebyvägen. 

 

Endast ADR-S-klass 3 (brandfarliga vätskor) har identifierats förekomma på aktuell del av 

Ronnebyvägen. 

 

  

0,0004 
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Bilaga B. Frekvensberäkningar 
I frekvensberäkningarna beräknas en grundfrekvens för olyckor med transporter av farligt gods på en 1 

km lång vägsträcka enligt VTI-modellen. Med hjälp av händelseträdsmetodik beräknas sedan 

frekvenser för respektive olycksscenario för de olika klasserna. Händelseträd utvecklas i kommande 

avsnitt för ADR-S-klass 3.  

B.1. ADR-S Klass 3 – Brandfarliga vätskor 

ADR-S klass 3 omfattar brandfarliga vätskor, exempelvis bensin, E85, diesel- och eldningsoljor, 

lösningsmedel etc. I aktuellt fall förekommer transporter av bensin, diesel och E85 på vägen.  

B.1.1 Händelseträd med sannolikheter 

Figur 11 redovisar sannolikheterna givet att en olycka skett med ett fordon lastat med brandfarlig 

vätska. Dessa sannolikheter motiveras i texten. 

 
Figur 11. Händelseträd med sannolikheter för ADR-S klass 3.  

B.1.1.1. Läckage 

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

vara 2 % [11]. 

B.1.1.2. Läckagestorlek 

Storleken på läckaget varierar beroende på tankbilens storlek och typ. Enligt uppgifter från 

transportbolagen, när det gäller klass 3-produkter, är det vanligast att tankbilar med släp transporterar 

godset [18] [19]. Vid läckage från tankbil med släp fastställs sannolikheten för ett litet, mellanstort och 
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stort läckage vara 25 %, 25 % respektive 50 % [11]. De olika läckagen definieras utifrån vilken 

pölstorlek som de ger upphov till: 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) samt 400 m2 (stort). 

B.1.1.3. Antändning 

Bensin och diesel utgör tillsammans majoriteten av produkterna i ADR-S klass 3 [20]. Sannolikheten 

för antändning av läckage med diesel på väg är mycket låg på grund av dess höga flampunkt, medan 

sannolikheten för antändning av ett bensinläckage är större. Förenklat (och konservativt) antas 

samtliga transporter av brandfarlig vätska vara bensin. Sannolikheten att antändning sker givet läckage 

av bensin, oberoende av om det är litet, mellanstort eller stort, är 3,3 % [21]. 

B.1.1.4. Fordonsbrand 

De brandscenarier som kan leda till påverkan på lasten bedöms i huvudsak kunna uppkomma om 

transporten är involverad i en olycka som föranleder brand eller till följd av fordonsfel som leder till 

brand, till exempel överhettade bromsar eller elektriska fel. 

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

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

fordonsbrand per 10 miljoner fordonskilometer [22]. Enligt svensk statistik är sannolikheten för att ett 

fordon inblandat i trafikolycka ska börja brinna cirka 0,4 % [23] [24]. Fordonsbranden kan sprida sig 

till lasten, och denna sannolikhet uppskattas till 50 %. 

B.2. Hantering av brandfarlig vätska på automatstation 

Antalet leveranser till automatstationen förväntas vara cirka 3 transporter per vecka innehållande 

brandfarlig vätska (ADR-S klass 3) [7]. Antalet transporter per år blir därmed 156 stycken. Dragbilen 

rymmer cirka 20 m3 drivmedel och ett eventuellt släp ytterligare ca 30 m3. Både bil och släp är 

uppdelade i fack om vardera cirka 5 m3. Beställning av drivmedel görs automatiskt med automatisk 

tankmätning (ATM). Vid planering av leverans har transportledaren tillgång till lagerstatus för 

automatstationens olika cisterner och kan därmed planera en korrekt volym som ska transporteras till 

automatstationen.  

De frekvenser som används för de olika utsläppen är de som används för lossning av lastbilar i 

Guideline for quantitative risk assessment, purple book, CPR 18E [25]. Lossning av bränsle tar enligt 

uppgift i medeltal cirka 45 minuter och frekvensen för de olika scenarierna presenteras i Tabell 3. 

 

Tabell 3. Frekvenser för olika utsläpp. 

Beteckning från purple book Frekvens Uppdaterad frekvens olycka/år 

G.2 (Stort utsläpp = 300 m2) 5E-7 olycka/år 5E-7  

L.1 (mellan utsläpp = 50 m2) 4E-6 olycka/timma 4E-6 (156*(3/4))=4,68E-4  

L.2 (Litet utsläpp = 3 m2) 4E-5 olycka/timma 4E-5 (156*(3/4))=4,68E-3  

Enligt statistik från Svenska Petroleum Institutet rapporterades år 2003, 28 spill om cirka 2591 liter 

[26] vilket ger ett ”snittutsläpp” på 92,5 liter.  

Mängden brandfarlig vätska som rinner över vid en överspolning kan variera från enbart någon liter 

upp till flera kubikmeter. Vid lossning av bensin, diesel och E85 finns det alltid en person som 

bevakar förloppet och sannolikheten för att överspolningen ska bli stor innan några åtgärder vidtas 

bedöms vara relativt låg. Runt lossningsplatsen för bensin, diesel och E85 finns dessutom ett 

uppsamlingskärl som begränsar pölarean, vid mindre utsläpp. Ett utsläpp i samband med lossning 

delas in i mindre utsläpp som ryms inom uppsamlingskärlet (3m2, antas uppkomma vid läckage i/vid 

lossningsslangen), ett mellan utsläpp (50 m2, antas uppkomma vid brott på lossningsslangen) och ett 



 

 

http://ams.corp.pbwan.net/projects/10247232/Document/3_Dokument/36_PM_Rapport/170302_RB_DP_Sjölyckan_Karlshamn.docx 

Uppdragsnummer: 10247232   
Datum: 2017-03-02 25 | 28  
Rev: -   

Detaljerad riskbedömning för planprogram – Sjölyckan, Karlshamns kommun 
   

   

stort utsläpp (pölen antas motsvara 300 m2 i riktlinje med Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar 

och järnvägar med transport av farligt gods samt bensinstationer 2000:01 [14], d.v.s. 9,7 meter radie, 

antas uppkomma vid utsläpp direkt vid tanken). 

Sannolikheten för att utläckt brandfarlig vätska (bensin, diesel etc.) ska antändas antas vara 3,3 % 

[21]. Detta kan antas vara ett konservativt antagande då detta värde är för antändning vid olycka vid 

transport av de aktuella ämnena. Förenklat (och konservativt) antas samtliga transporter av brandfarlig 

vätska vara bensin likt tidigare. Resultaten presenteras i Figur 12. 

 

Figur 12. Händelseträd för överspolning av brandfarlig vätska vid lossning. 

B.3. Ackumulerad olyckspåverkan 

Grundfrekvensen för olyckorna gäller för 1 km vägsträcka, vilket får till följd att frekvensen måste 

justeras med hänsyn till hur stort konsekvensavstånd som varje olycksscenario ger upphov till 

(konsekvensavstånd redovisas i Bilaga C).  
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Bilaga C. Konsekvensberäkningar 

C.1. ADR-S klass 3 

För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan uppkomma när vätskan 

läcker ut och antänds. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt till 

följd av brandspridning till byggnader, antas vara där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2. Det 

är en strålningsnivå som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den 

strålningsnivå som bör understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av 

brandklassad fasad [27] [28]. 

De pölstorlekar som antas kunna bildas vid läckage av brandfarlig vätska har för olycka på väg 

antagits till 50 m2 (litet), 200 m2 (mellanstort) respektive 400 m2 (stort). För olyckor vid lossning av 

brandfarlig vätska vid automatstation har pölstorlekarna enligt tidigare antagits till 3, 50 och 300 m2. 

All brandfarlig vätska (bensin, diesel och E85) antas i beräkningarna utgöras av bensin, vilket bedöms 

vara konservativt. 

Strålningsberäkningar har genomförts med hjälp av handberäkningar [27]. I Tabell 4 redovisas 

konsekvensområden inom vilka personer kan antas omkomma vid olika pölstorlekar.  

Tabell 4. Avstånd till kritisk strålningsnivå på halva flammans höjd (15 kW/m2) för olika pölstorlekar. 

Pölbrand av 
varierande storlek 

Infallande strålning  
> 15 kW/m2  

3 m2 3,7 m 

50 m2 12 m 

300 m2 27 m 
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