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8.3.2 Händelseträd med sannolikheter 
Figur 10 redovisar sannolikhetema i händeiseârädet som används för en olycka som invoaverar ett 
fordon med brandfarlig gas. Dessa sannolikheter motiveras i efterföljande text. 
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Figur 10. Håndeiseirâd med sannoiikheter für ADR«S Hass 2.1.
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B.-4. ADR-S Klass 3 - Brandfarliga vätskor 
ADR-S mass 3 omfattar brandfarliga vätskor, exampeåvis bensin. E85, diesel» och eldmngsoèjor, 
lösningsmedel etc. De flesta transporter av farligt gods utgöra av brandfarliga vätskor. 

8.4.7 Händelsetràd med sannolikheter 
Figur 11 redovisar sannolikheiama givet att en olycka skett med ett fordon lastat med brandfarlig 
vätska_ Dessa sannolikheter motiveras Etexten. 
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Figur H. Hândelseârâd med sannolikheter för I'\DR—S klass 3. Sannolikhet för läckage regleras av index, se Tabell
4 

8.4.1.1. Läckage 
Sannolikheten för art en trafikolycka med en farligt gods-transport inblandad reder till: läckage definieras 
av strackans farligt gods-index. se Tabelk 3. 

8.4.1.2. Láckagestorlek. 

Storleken pa tackaget varierar beroende pa tankbilens storlek och typ. Enligt uppgéféer fran 
transporibolagers, när det galler klass 3-produkter, är det vanlágast att tankbéfzar med sêáap transporterar 
godset §21] §22). Vid läckage fran tankbiä med sâäp fastsåalls sannolikheten för ett liter, mellanstort och 
stort läckage vara 25 “we. 25 ‘ira respektive Si] '7'/a [E] De olika lacrkagen definieras utifrân »fliken pölstorlak 
so-m de ger upphov åill: 50 m3 (met). 200 mi‘ {meifansrorr} samt ¿DO m? {stem}.
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8.4.1.3. Antändning 
Bensin och däesel utgör tifisammans majeritezen av produkierna è ADR-S kEass 3 §23) Sannolikheten 
för antändning av Eäckage med diese! pá vag är mycket lág pa grund av dess höga fiampunkt, medan 
sannolikheâen för anténdning av ett bensiniäckage år större. Föranâdat (och konservatávt) antas 
ssamtâiga transporter av brandfariig vätska vara bensin. Sannoåikheten att anâândning sker give: läckage 
av bensin, oberoende av om de: är Lite?) metlanstort eêiar Storå, är 3,3 ‘Va {Z4}. 

8.4.1.4. F ordonsbrand 
Sannoiikheien fôraît en trafikoêycka Seder ïiEE brand i fordon är cirka 0,4 $3. Forcfortsbranden kan sprida 
sig ä!! testen, ach denna sannoiikhei uppskattas titi 50 %. 

8.5. Ackumulerad olyckspäverkan 
Grundfrekvensen för oiyckorna gääîer för “E km vägsträcka, vilket får tiil tanga att frekvensen måste 
justeras med hänsyn till hur stort konsekvensavsiénd som varje olycksscenario ger upphov m: 
(konsekvensavständ redovisas. i Bilaga C).
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Bilaga C. Konsekvensberäkningar - väg 
l detta avsnitt beskrivs hur konsekvenscsmrádet och det törvántade skadeuttallet för olika klasser 
kvantstierats. Berâknmgama redogörs separat för respektive ADR-S klass. 

G.1. Persontäthet 
Skolan dimaensianeras för ca ?GD elever sann ca 30-90 personal. Fastigheterna area är ca 20008 m3. 
Detta ger en persentathet inom iasügheten på i genomsnitt 49000 persenerlkmï. Kring tastigheten 
finns bostadsområden (primär: vååiabebyggelse) och industriområde. För dessa delar ansätts en 
scnablonsrffra för tätort om: 4'» BD grarsonewkmz gåila {Z}. 

C.2. Antagande om olyckans placering 
Konsekvenser som uppstår vféd olyckssceneriema antas utgå från vâgkant närmast omrâdet 

C.3. ADR-S riskgrupp 2.1 - Brandfarliga gaser 
Vid beräkning av konsekvenserna av ten farligt gods-olycka med utsläpp av brandfarlig gas (gasol) 
uppskattas det grovt at: samtlêp transporter utgörs av tankbilar, och att mängden gas i en tankbêt är 25 
ton. 

Programvaran Spridning Luff (25) används för spridningsberaknêngarna. Läckagestorleken har räknats 
fram utifrån det massflöde av gasol .som anges ‘z §8) för respektive storlek. För varje hästen-ek firms en 
ansatt sannolikhet. 

Tabell å. F ramrä knad läckagesånriek för gasol. 

Läckegestorlek 
i 

Massflöde, Q Läckagestoflek, tz Läckagestorlek, A 
Litet -0,09 kgls 9,32 cm 0,38 cm? 
Meäëanston 0,9 kgia 

m i 

1,03 cm 0,83 cm? 
Storå 1?,9 kgia 4,56 cm 16,4 cm? 

vid beräkningarna har ?följande antaganrten giorts: 

a Gasen antas vara prcipan (gasol). 
o Hålet antas vara intryckt utifrân. 
s En ;etñamma antas vara hariseantell. 

C. 3. 7 BLE VE 
Konsekvenserna av en BLEVE beräknas enligt exempel H /3.2 Vadautslépp av brandfaniiga och 
giftiga gasa-r om vätskor [26]. Antagen mängd gasot är san till 25 ton 's en lasten. Avståndet inom vilket 
man antas omkomma är beräknat till 17i} m. 

C. 3. 2 Jefflamma 
En jetfiamma kan uppstå om ett utsåapp av en brännbar gas antands each förbränns direkt i anslutring 
m; sgálva láckaget. En mycket kraftig staende liamma uppstår da nar gasen trycks ut fran kärlet- 

Kansekvensenäa av en jetflamrna har beräknats utifrân exempel î 1.3.3 r “i/ádaurslåpp av brandfarliga 
och grfáiga gaser och u-'é?!simr[Z61, där läammans iängd och bredd beräknas. Beräkningsgâng i
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Guidelines for Chemical Process Quanfitative Risk Analysis §27] används sedan för att beräkna ett 
riskavstând dit 50 % antas få dödliga skador av strålningen inom tiden t = 10 s. För trekvensreducerång 
med hänsyn m: att en ;etflammas kcsnsekvensomráde inte är cirkuiart används en metod med en 
resresentativ' del av en cirkel, enligt Fig ur ‘£2- 

;Ié.‘f.'I\‘!’;‘.‘3't'f'i‘;Ei*..*V 'Hifi ä? Clïflä‘! 
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Figur 12. Förhåliandet melian konsekvensområde och en represent-anv del av en cirkei för frekvensreducering i 

samba nd med jetfl amma. 

C. 3. 3 Gasmolnsexplo sion 
En gasmolnsexpiosion kan uppstå vid en fördröjd antändning av en utsiäppt gasmassa som hunnit 
sprida sig och inte längre befinner sig under tryck. Konsekvensomrádet beror på hur gasen sprids i 

omgivningen, vitt-tet i sin tur beror pá en mängd faktorer som vind, stabititetsfömáEiande-n, hinder, 
utstrémmande fiöde och densitet, med mera. 
Vid en antändning förbränns heta den gasvolym som befinner sig ¡num brännbametsomrádet. l det 
fysiska omrâde där detta sker blir konsekvenserna mycket alivarliga med dödiiga förhaitanden. Utanför 
detta omrâde förväntas dock konsekvenserna bli lindriga, men strâiningspáverkan kan uppkomma. 
Programvaran Spridning Luft [25] används för spridningsberakningiarna där avståndet till halva den 
undre brännbarhetsgränsen beräknas. Detta avstånd beräknas är för att pá ett konservativt sätt ta 
hänsyn till strálningspátlerkan, som kan ske även utanför den gasvotym som förbränns. 
Gasmolnsexpiosionen beräknas utifrân ett stort läckage. Beräknat konsekvensomráde approximeras 
med en cârkelsektor enligt Figur 12. 

C. 3.4 Konsekvensavstånd ADR-S riskgrupp 2.1 
Nedan sammanstälis de framräknade kdnsekvensavstánden för AOR-S klass 2.1 

o BLEVE 170 meter 
e Liten ietfiamma 5 meter 
o Medetstor jetfiamma 17 meter 
a Stor jetffamma 73 meter 
o Gasmolnsexplasion 42 mater 

C.4. ADR-S klass 3 
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser för omgivningen kan uppkomma när vätskan 
läcker ut och antände.. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt till följd 
av brandspridning till byggnader, antas vara där vannestráiningsnivan överstiger 15 kW/îmï’. Det ;är en 
strálningsnivá som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering {cirka 2-3 sekunder) samt den 
strálningsnivá som bör understigas i minst 3D minuter utan att särskitda atgärder vidtas i fann av 
brandktassad fasad [18] (28).

28



r ' AE?! F,':4:m L:-4‘r$$x.":~ -IW ‘v’ 

213‘?-'.~'-1'J 

De péhtstoriekar som antas kunna béädas vid iäckage av brandfariig väîska har för oiycka pá väg antagits 
mi: 5D mi {tirar}. 2GB m3 (meffa-rvstorï) :respektive 400 m?" (ston). Ari brandfariig vätska (bensin. diese? ach 
E85) amas i beräkningarna utgöras av bensin, vxfkei bedöms vara konservatsvt. 
Stráiningsbefäknångar har gemomfürás med Mât?) av handberébzningar (18) i 'Tabell 7 redovisas 
k-ansekvensomräder: ‘mom vélka personer kan antas omkcyrrnwa vid olika poéstofiet-car. 

T abeii i’. ?avstånd titt kntzsk sirélnnngsnxvé på halva fiamrnans hÖjd (if; xW'1m2) für olika pöêstcrlekar. 

scenario Pölbrand av Avstånd till 
varierande .storiek 15 ¡(ww frán pölkant 

Linie: uåsêåpp 50 m? 12 meter 
Meäaræstort uäsäâpp 2&9 m? 23 meter 
Storå utsläpp 400522 

A ÿ H 
30 meter
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Bilaga D. Frekvensberäkningar —järnväg 
F ör att kunna kvantiñera nskniván i omrâdet behövs ett matt pá frekvensen för de skadescenarier som 
identifierats och bedömts kunna inträffa pá den pianerade jämvágssárâckningen i höjd med studerat 
omrâde. Denna frekvens beräknas eniigt Tratikverkeâs (tidigare Banverkets) Model! för skattning av 
sannolikheten ffirjémvégsolyckor som drabbar omgivningen [29]- Därefter används 
hândeisetrâdsmetodik för att bedöma frekvenserna för de scenarier som kan få konsekvensen att 
minst en person skadas aåivariigt eller omkemmer. Det bör påpekas att det är trekvensen för 
jâmvägsoâyeka (antal olyckor per år; och inte sannolikheten som skadas med -denna madeit 

D.1. Beräkning av grundfrekvens 
De indata som krävs för att kunna skatta frekvensen fair iärnvâgsoiycka år: 

n Den studerade sträckans iângd (km) som bestäms av den sträcka på viiken en eiycka kan 
påverka fastigheten. Sruderad .sträcka är i tiene fait 'E km. 

o Totait antal tåg som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som skattningen 
avser (tágfár) är cirka 25000 {S}. 

- Totalt antal vagnar som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som 
skattninge.-n avser (vagnarlár), vilket år cirka 133006 baserat pá antagande om att persontág i 

genomsnitt utgörs av tre vagnar och godståg av 1? vagnar. 
o Anta! vagnaxiar per vagn, vilket antagits tif! 3 st{1B]. 
o Anta! växlar på den studerade sträckan uppgår {HE 2 st. 

D. 1. 1 Urspàming 
Frekvenser för beräkning av sannolikhet för urspáming av tåg redovisas i Tabeii 8 [2912 

Taibell 8. ingående parametrar vid beräkning av sannolikhet för urspårning. 

Identifierade olyckstyper för urspårning Frekvens (per är) Enhet 
Rälsbrott 5,90--10"‘ vagnaxelkm 
Solkurvor 1,0091 05 spárkm 
Spâriâgesfei 4,00-'1 0"“ vagnaxelkm 
Växe! sliten, trasig 5,90-1 O* antal tágpassager 
Vâxei ur kontroii 7,96-*1 0'3 anta! tágpassager 
Vagnfel 
Personåág 

i i 

9,004 (1-10 vagnaxelkm
i 

Godstág 3,10-109 vagnaxeikm 
Lastförskjuming 4,004 0'” vagnaxelkm (godståg, annat) 
Annan orsak 5,70--10*‘ tágkm 
Okänd orsak 

i 

1,40-10* tágkm 

D. 1. 2 Sammanstötningar 
idenna grupp innefattas sammanstömingar mellan rälsburna fordon, som Lex. sammanstöming meiian 
tvá tåg, meiian tåg och arbetstordon etc. Sannoiikheten för en sammanstötning med tåg pá en linje 
antas vara sa tåg att den inte är signifikant {Z9} och kommer därför inte att beaktas i de fortsatta 
beräkningarna.
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D. 1,4 Växling och rangering 
t höjd med fastrgheien sker inget vfsxiingsarbete eller razmgering. 

D. 1. 5 Resultat 
Frekvensen Eör en e£y.r:i-La med godståg beräknas titt 2,7-r'2E-04 med formeån: 

, .‚ _ „ __ V 
(Foråsrág (sr) _‚ „ ,4 

L‘nrparxzz:zg.§7‘}'e,{"vcszs { perar; › ¿w —-*- 
a en; = Fr'rui.1'er:.r,_grzatsrrcrgxrzij'aka ( perur) 

Tors!! anexa‘! mg {st} 

D. 1.6 Avstånd från spår för urspårande vagnar 
Aiia urspárningar fader inte :EEE negativa konsekvenser för omgivningen. Huruvida personen 
omgivningen skadas elite! e; beror pá hur läng: ?från rätsen en vagn hamnar efter urspårning. l 'Eabeii 9 
nedan redavisas Fésdeiningen ?ör avstånd från spår som vagnar förväntas hamna efter urspårning, 
fördelat på iraükandeiar (=9? ‘K; persontég och 3 FK: godståg) [29]. 
Ta%1eii‘9_ Avstånd från spår {m} för urspárade vagnar. 

Avstånd :från spår 0-1 m 1-5 m 5-15 m 15-25 m >25 m 
Resandeåág 77,53% 1 72989/u 2,25% 2,25% 0,00% 
Godstág. 70,33% î 9,?S% 5,49% 2,20% 2,20% 
Viktat medeâ efñer andel 77,32% ‘i 8,03% '2,‘3-W.» 2,25% 0,06% 

Sannoiikheten an en vagn hamnar så hängt som 25 meter från spåret vid urspårning är mycket liten 
[36]. Enïsgt Taba}! 9 ovan varierar sannolikt; atan. för respektive konsekvensavstármd något beroende på 
viåken tégtyp som gär på det akîueiîa spåret. En sammanvâgning (viidning) av dessa sannoiåkheter 
används tiiêsammams med den t-otaEa urspémingsfrekvensen för både gods- och resandetég för art 
beräkna dskbidrage-t från urspárande tåg. Godsvagnar kan vid urspámêng genereêåt hamna tängre ifran 
spår än vagnen resandet-ag. Med anledning av rådande Szopografi i området, där fasâigheten är beêägen 
lägre än banan, amas at? urspérade vagnar som längst kan hamna uppemot 4G meter från banan (där 
marken mana: m}. Ett hänäeäseîräd som beskriver detta presenteras è Figur 13. 

Avstånd :m: ag år .Meg-as
f 

Ugg. jag_ mot pçvrâáe ¡ü 
s; 15n- 2 3%.‘ 

‚g? 

543 ‘Tu 1 

Fxgur 13. Hänceîs-æäräd med sannaârkheter ?är urspárnmçar.
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D.2. Fördelning mellan de olika RID-S-klasserna 
Fariigt gods är ett samtingsbegrepp för iarllga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de 
kan skada människor, miijö och egendom om det inte hanteras rått under transport. Transport av fartigt 
gods omfattas av regeisamlângar (15) som tagits 'fram i international! samverkan. F artigt gods på 
jâmvâg delas in i nio olika käasser enligt RiD-S-systemet där Kategorisering baseras på den 
dominerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt Detta innebär inte att 
ett ämne 'inte kan ge upphov tiil typkonsekvenser motsvarande de for en annan klass. Tex. 
transporteras vâtefiuorid under klass 8 eftersom dess primära risk utgörs av rråtskador. Ämnet är dock 
mycket giftigt och kan ge upphov till dödliga konsekvenser över relativt stora avstånd. i Tabeii 10 
nedan redovisas kiassindelningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan 
uppstå vid olycka- 

Tabell 10. Kortnosad beskrivning av respektive: farligt 90435421355 samt konsekvensbeskrêvning. 

RlD-S Kategori Beskrivning Konsekvenser 
Klass 1 Explosive: tändmeztei, 0133km Iryckpémrkan, hrárinskador och spinner. Stix 

firmen och: zvnnunifion, etc. Maximal mängd massoxpioslva ärmer: ger skadeomréde med 200 m 
tömma: målen mängd explosive radie (orsakat av tiyckvág). PE:l'§.¥lef kan omkomma både 

ärmer: på våg år 'i6 ton H51. inomhus och Mamma. Övriga explosäva ärmer: och mindre 
mängder massemlosâva ämnen gar smart mala 
konsolrvensornrááon Snittar och armar kan vid store 
explosioner orsaka skador pa uppemot ?CB m 1161. 

¡(las 2 Gase: mena gaser (kväve, argon Férgifumg, brännskador osm vissa fall ttyckpéverkan oi 
etc.) mdderande grym* (syre, fölid av giftigt gasmoln, jetfiamma, eller 

ozon. ett), brandfarliga: gaser BLEVE. över tomas m. Omkomna 
(acetyim, gasa! etc.) osh både inomhus cdi utomhus. 
giftiga case!’ (kim 
svzweldimcid em). _ 

Klass 3 Bnandfadigs Bensin och messi (majoriteten Bråinnskador och iükskador til! följd av - 

'vätskor av klass 3) mrzsponcras i värmestrálning eller giftig rok. Koasc-árverrsomráedai för 
rankar som mmm: maximalt brännskador timmars sig vanligtvis ¡me :ner im arriving 30 
50 ton. m från en pül. Rök kan spridas över betydligt större område. 

Bildanduct av våt-skopa beror på 
underiaigsmatonal och diken etc. 

Klass 4 Brandfarliga Kisoiçárn (nictatlpulvcr). Kamm Brand, stråitning och gistig rök. Konseirvexsena ‘¡animas 
fasta ämnen och vit fosfor. begränsade zm :iâroirirádet hing dyckm. 

Kim 5 Oxidcmnde Natrimficlaat, véxtepc.-zuxudcx Tryckpévcrkan och brimnskadur. Sjélvmtémnmg, 
armen, och iialiumidoraL explosion-annat brandförlopp om vâtcpaoxidlüsningm med 
organiska koncorrtrationcr > Si) 'iriz eller organiska peroxide! som 
paranoia: Ramme: l kontakt med brännbart aggniski 

Kciriselcvensoriirâdm för tryckvågor Laguna: 120 rn. 
Klass 6 Giftiga ¿”amen Arwnik-, tily- och Giftigt mm. Konsekvenserna vanligtvis begrimsaae un 

smm.“eI'3nde Rviczksilvetsallcr, Kauai-ct med s§ålira olydrsfordonet ell! dess erwachen: 
ämnen bekämpningsmedel, etc. nämeL 

Klass 7 Radiomitiva Medicinska preparat. Utsläpp radioaktivt érnne, kroniska cf-inner, mm- 
éxrnncn Vanligtvis små mängder. Konsekvenserna begränsas till närområdet. 

KIaSS 8 Fråtandc Saltsyra, svavelsyra, Utsläpp av tränande éiznnc. Düdliga konsekvenser 
ämnen mipetersyra. natrium- och begränsade till närområdet [14]. Pcrsonskadot kan 

kalåumhydroarid (lut). uppkomma på: längre avstånd. 
Transporterna vanligtvis som 
butkvara. 

Klass 8 Ovnga farliga Godningsáámnm, ashes: Utsläpp. Konsekvensen-ma vanligtvis begränsade tili kontakt 
magnetiska summa} etc. mad sgâlva cilycksfordoncl eller dess omcdelbam närhet 

Enligt tidigare resonemang bedöms inte aiia farligt gods-klasser relevanta vid uppskattning av riskniván 
pá det aktuella området. Sáiedes är de RlD-S-klasser som beaktas mer detaljerat i riskuppskattningen
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dariör explosiva ämnen [ideas t), gaser (klass 2). brandfarliga vätskor (ktass 3} samt oxlderande 
ämnen och orgariska peroxider ¿Mass S). 
Frekvensen för en olycka med godståg är enligt avsnitt D.‘1.5 beräknad till 2,72E›D4 der ar. i 

genomsnitt omfattar en urspårning 3,5 vagnar (31), Farligt gods-vagnar antas utgöra 5 sa av det totaia 
antaiet godsvagnar i entignez med nationellt snitt [32], Sannolikheten att en eller fiera av de inblandade 
godsvagnarna i en urspårning inneháiter farit-gt gods ar då; 

1-(1-O,{}5)3-5 

Frekvensen för att en farligt gods-vagn sparar ur på den aktuelêa sträckan beräknas bli cirka 4,48E-O5 
per år. 

i händetsetrådet, se Figur M, redovisas frekvensen för olycka med transport av aktuetta farligt gods- 
¡Gasset inbiandade utifrân uppskattad andei av respektive Hass. Fordetningen mattan godsklassema 
baseras i aktuellt fait på nationettt snitt [33], da ingen vetskap om framtida transporter firms i dagsîàget 
Antagandet bedöms vara konsenrativt och aläa farligt gods-kiasser förekommer i den nationeiia 
statistiken.

l 

f Gage: messe, ‘ 
[I „ 
If’,-3 Brandfarliga kurägg 

ievanssea "rederiet um-strenswad 
‚a‘

n 
[â
‘ 

Oxldarande BITHIBFI 

Figur 14. Héndeisefizréd med sannoiikhet för olycka med farligt gods. 

D.3. Olycksscenarier - händelseträdsmetodik 
i denna det av bâiagan redovisas trekvensberäknângar som genomförts med hjälp av 
héndelsetrédsmetodék. 

D. 3.1 R!D—S-klass 1 — Explosive ämnen 
inom EU är den maximatt tiåtatna mängden som får transporteras på väg 16 ton, och små mängder 
begränsas tiil 50-100 kg. Dock mâts större mängder pá järnväg, varför 25 ton antagits som maximal 
transportméngd. 

Transport av RIU-S klass t pa jämt-väg är valdigt sparsam. Åren 2D06-20i0 transporterades en sä men 
mängd klass t att siffran som anges awdndats ner till 0 (tusen ton-hår). Summan under tidsperioden för 
kiass 1 utgör endast 0,015 % av den totala mängden farligt gods [34]. Denna siffra gaiiertür Sverige i 

helhet, och en nedbrytning till transporter pa en seecifêk sträcka går inte göra pa :taget enkeit satt. Det 
finns fiera oiâka transportörer och de flesta hänvisar till sekretess. dels iöretagsmassigt och dels 
säkerhetsmâssigt Enligt samtal med ett av de största transportbolagen pa järnväg hade det endast tre 
transporter med Mass ä. under heta 2011. e Sverige_ ingen upagift om total mängd expåosixrer tans att 
tåliga eftersom även ernoailage och annat räknas in itranseortvikten. Uppskattningsvis var ingen av de 
tre transporterna pá mer än 500 kg expiosivt ämne (sag.
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En grov uppskattning är att laster pa 25 ton utgör cirka 2 “ta av antalet transporter med RlD-S klass î, 
och övriga 98 *Sin antas förenklat utgöra mindre laster om 100-150 kg. 
En explosion antas kunna inträffa dais om oiyckan leder titt brand i vagn, dels om de mekaniska 
päkänningarna på vagnen blir *tåtirâcklâgt stora, d.v.s. om lasten utsätts lör stöt. Eftersom det farms 
äeîaëÿerade regler för hur explosiva ämnen ska förpackas och hanteras vid transport görs beciömnángen 
att det är liten sannolikhet för att oiycka via? transport av explosiva ämnen leder till omfattande skaáor 
på det transpcaiterade godset på grund av pâkänningar. 

Sannolikheten för att en vagn inblandad i en olycka ska börja brinna uppskattas till 0,2 "Aa, vilket är 
hälften av meta-svarande sannolikhet för vägolycka {S6} £37]. Därefter antas rett konservativa värna pá 
sannolikheten för att branden sprider sig till det explosiva ämnet till 50 % {B8}. 
Mad stöt avses :sådan stöt som har den intensitet och hastighet att den kan initiera en detonation. Det 
krävs knllisionshastigneter som uppgår till fiera hundra mis [39]. Tiii skillnad från i 'fallet med brand så 
saknas kunskap om hur stort krockvâld som behövs för att initiera detonation i det traktade godset. 
som ett iâmförelsevärde att fâmátta sig till anger HMSO [24] att sannolikheten för en stötinitierad 
cietonasâion via en kollision år mindre än 0,2 %. I Figur 15 redovisas möjliga scenarier. 

âmgvzinmøsmleujggmámne 

hmmm, sums
/ (3,3 

cxmzsivaîærmcn H _ _ _ _ _ Brandgdnnm hl! exglosvt amne 

‘Forum mia-me '3‘-3°‘ 
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Figur 15. Håndelseârâd med sannaiikhet för olycka med explosiva ämnen.
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0.3.2 RfD-S-kiass 2 - Gaser 
Baserat pá transporttlödena som uppmatts 2006 [$531. antas S? “.22. av transporterna inom RED-S-klass 2 
utgöras av branataztiga gaser.. 13 ”za antas vara giftiga gaser. 

Sannolikheten för att en oiycka leder titt iackage av ?artigt gods antas variera bero-ende pa om det rör 
sig om en tunn- etter tjockvaggig vagn. Gas-e: transporteras va niigtxris tryckkondensarade i 

tjockwtággiga tryckkâri och. tankar med hög háilfasthet. Sannolikheten för stort respektive iitet läckage 
fpunktaring) som fölåd av en alycka är för tjockvággiga vagnar 1 ‘t'a i båda fallen [29}-. Sannolikheten för 
inget läckage år föliakttigen 98 ia. 

För brännbara gaser bedöms knnsei-rvensema för manniskor bil påtagiiga först sedan utstâppet 
antånts. Tre scenarier kan antas uppstå beraende av typ av antändning. Om den trycksatta gasen 
.antänds omedelbart vid läckage uppstår en jefilamma. Om gasen inte antänds direkt kan det uppstå ett 
brännbart gasmoln sona sprids med ivinden och kan arrtândas senare. Det tredje scenariot, BLEVE 
(Sailing Liquid Expanding Vapeur Expëosion}, år mycket ovanligt och kan endast inträffa om vagnen 
saknar säkerhetsveniit och tanken utsätts för en omfattande brand. En BLEVE kan dá uppkomma om 
tanken utsatts får kraftig brandgnéverkan under en tängre tid. 

För ett litet utsläpp brânnbar gas (punktering av vagn) ansetts följande sannoéikheter [49] för: 

o omedetbai' antändning fietftamma): 10 ‘Zia 
o fürdrógd antändning (brinnande gasmotn): t) 
o ingen antandning: 9U ‘V; 

Fer ett stort utsläpp (stort hä!) .år motsvarande siffror 2G "pa, 50 % och 30 “Y: [40]. En ÉLEVÉ antas 
enbart kunna uppstå i intiliiéggansde tank om ex-'entueil jetflamma är riktad direkt mot tanken under en 
lang tid. Vid fördröjd antäncining av den brânnbara gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och 
därför inte påverka intiiiiggancie tankar vid antandning. Sannolikheten för att en BLEV E ska uppstå tät! 
följd av,':etfiamma är mycket titan. Konservativt ansetts 'l 

För olycka med giftiga gaser påverkar vlndstyrkan utslágopets. konsekvenser pá omgivningen. 
Vindstyrkan antas vara antingen hög {B rms] eller tag (3 mis) med lika stor sannolikhet. l Figur ‘£6 

redovisas olika scenarier för en otwka med gas.
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Figur 16. Hândelsetrâd för farligt godsfllycka med gas i lasten. 

0.3.3 RID-S-klass 3 — Brandfadiga vätskor 
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och 
antände. Brandfarliga vätskor antas oftast transporteras itunnväggiga tankar, och sannolikheten för ett 
litet lâckage (punktering) respektive Start läckage vid urspårning är 25 % och 5 % [29]. I 7D ‘A: av falten 
förekommer inget läckage. 

Sannolikheten för att ett litet respektive stort läckage av brandfarliga vätskor pá järnväg ska antändas 
antas vara ‘¡Ü ‘A, respektive 30 "la {Z9}. I Figur 17 redovisas olika scenarier för en oiycka med 
brandfarlig vätska. scenariot stor pölbrand bedöms som mycket konservativt om underlaget vid 
iámvägsbanken består av makadam som är ett iattgenomsiáppiigt material. vilket försvårar bildandet 
av påtar vid utsläpp.
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Figur 1?. Händeiseträd för Safiig9:gods-o1yr:3s;a med brandtanég vätska i testen. 

D. 3.4 RID-S-klass 5 — Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
Oxiderande ämnen brukar 'cantigtvis inte testa titt personskador, törutsm om de kommer i kontakt med 
brännbart, organiskt materiei (tex. bensin, ntotorotia etc.) Biandningen kan så leda till siätvantändnêng 
och. kraftiga expiestonstörlepgp. Det är ‘dock inte santttriga oxiderande ämnen som kan sjâivantanda. 
Vattertiösnângar av vateperoxiáer med‘ över EG ?fn vätepercxiá bertöms kunna ieda titt kraftiga brand- 
och exptosionsförtopp och detsamma gäller för organiska peroxid er. Vattenlösningar av väteperoxider 
med mtnáre än ESO % vateperoxid bedöms däremot inte kunna leda titt expiosion. 
Oxiderancte ämnen är branübeträmjande ämnen son: vid avgtvantte av syre (oxidation) kan initiera 
brand eller unctterstödia brand i ancêra ämnen, tex. brand t vegetation kring banvaiien. Exptosion kan 
inträffa 'e vissa fait. 

Wasa organiska peroxider är så känsliga att de endast tar transporteras under temperaturkontrolierade 
förhållanden. Desea ämnen tar ej transporteras pa iârnväg entigt RID. 
Trzanspoztsiafistik {S34} anger att 93 “åt av transporterna i RiD-S-kiass 5 utgörs av oxiderande ämnen, 
och 7 ‘Efe av organiska peroxicier. En huvuddel av de oxiderande ämnen som transporteras i Sverige 
bedöms kunna »sjalvantânda exptcsionsartat vid kontakt med organiskt material. Utifrån detta antas 90 
“A av transporterna med ktass 5 kunna ietta m: exptnsionsartade förlopp. 
Oxiderande ämnen antas bk’: transporterade i tunnväggiga vagnar och sannotikheten för Eáckage är då 
3G ‘Yo (se ovan i avsnitt 5.3.3 avseende tttet respektive stort iäckage). Sanneiikheten för att det uttackta 
ämnet ska komma i kontakt med våt biandat och ergantskt materia? har i aktuettt fait antagits titt 1 "23 

[38]. Givet att blandning skett antas en antändning uppstå med sannolikheten ‘a0 %. 10 ‘¿la av tatien da 
blandningen autant antas gå tiil detonation, medan resterande 9L “fu antas utveckias en kraftig 
brand. i Figur ES redovisas olika scenarier för en eâycka med oxiderande ämnen. 

b. *I
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Figs: 18. Hfindelseirfad für fattigt gods-oiycka med oxiderande åmneni iasâen. 

D.4. Anpassning av sannolikheten att påverkas utifrån 
konsekvensavståndets längd 

För individriskberâkningama görs en frekvenzsreducering med avseende på att vissa scenarier har 
konsekvensavsténd som inte sträcker sig över hela den studerade sirâckan. En specifik plaâs drabbas 
bara av oiyckans konsekvenser om den inträffar på en viss sträcka i närheten. Längden på denna 
sîrâcka antas vara det uppskatiade konsekvensavstándet multiplicerat med en faktor 2. Detta värde 
dividerai med den toiaåa sâuderade sträckan ger därmed en frekvensreduktionsfaktor för respekâive 
scenario. 

Även för samhâllriskberâknâng anpassad till fastigheten tillämpas en typ av freiwensanpassruing. 
Konsekvenserna i antal döda uppskaâtas utifrån .att olyckan inträffar så att konsekvenserna riktas moi 
fastigheten (exempelvis att jemamman eller utsiäppet är riktat mot fastigheien)- Därför kan frelwensen i 

samhällsriskberäkning anpassad till fiastigheten halveras då jetfiarnmor (med flera) som är rikiade mm 
från fastigheten inte ska bidra till gmppnsken för fastigheten. Förfaranáet bedöms vara konservativa då 
vissa scenarier har ett spridningsomráds (andel av cirkulârt omrâde) som är mindre än 50 % - viåkelr de 
i praidiken nu får. För olycksscenarier med cirkulärt konsekvensomréde (ex. explosioner) görs ingen 
sådan reducering.



~ ~ 
Biiaga E. Konsekvensberäkningar - järnväg 
De riskmáti som anvancis i denna riskbedömning är individrisk och samhaiisrisk. indata LEE beräkningar 
är Dia. avsténdet mom vilket personer anias omkomma. med avseencáe .tia respektive skadeseeraarie. 
A223 s<.onsekvensa*»'stémcé för olyckor med iariigt gods har beräknats utifrân en oiyekan inträffar pa 
spåret, från viikeá alla konsekvensavsiand sedan uppskattas. Vid beräkning av mekanisk skada 
orsakad av urspårning har dock ce urspárande vagnarnas avsäánd från spåret beakâats. 

E.1. Persontäthet 
Skolan dimensieneras :för ca mo elever samt ca 80-90 personal. Fastigheiens area är ca 29000 m3. 
Detïa ger en persenâäathet inom fastigheten pá i genomsniât 4000i) personerlkmz. Kring fastigheten 
finns bostadsområden (primärt viiiabebyggeêse) och indusâriomrâde. För ¿esse delar ansäâts en 
schabionsiñra för tätort cm e? D0 personerficm? gäêia [2]. 
Efiersom fastigheten och dess omgivning (inom î km?) inte är homogen: befoikat görs i denna 
utredning en anpassning där en area om 0,1 km? studeras, se vidare Figur 19. För att studerat! yta 
(fárgiagá i figuren} skaEi bedörses på rät: grunder görs en omskaining av vérdenlngskritefiema med en 
faktor (3,1 . 

.............. 
?inom detta umråde uppskattas 
ï 

en homogen persontéthet 

Ë 3 
500 m

i 

'~§‘§“\\\\&1:e&\ 

Ë 500 m 

— . ¿ . . . . . . . . . a . . . . . . . . 4 . . - — a . u a .u 

A: Befolkningshi yta 
S: Planomrâá efskola £40000 persfkrriz] 
Ç: Incusträomràdeÿtätcn (5100 nersikmz) 

Figur 19. Schematisk skiss av studerade zoner och befoikningsåäâneter kring; „Lärnvägen. 

E.2. Mekanisk skada vid urspårning 
i sam band med urspårning-ar antas döciiig påverkan uppstå pa aiia människor som befinner sig inom 
dei avstànü pà virket taget hamnar. Risken för mekanisk påverkan psâ människor eller byggnader ar 
oberoende av em det rör sig om persontag eåier godstég. Riskerna begränsas tm omradet närmast 
banan Vaniigen pâverkas inte omradet beñom ca 3a meiner Med arsiednzng av radanrje Iopegrafi i
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omradet, där fastigheten ar betägen iägre an banan, antas att urspárade vagnar som längst kan hamna 
uppemot 4G meter fran banan (där marken planer ut). 

E.3. Uppskattade konsekvenser för olyckor med farligt gods 
Eftersom egenskaperna hos antnena i de oiika tarligt gods-klasserna skiljer sig mycket från varandra 
har olika metoder använts för att uppskatta konsekvensem-a för de scenarier som beskrivs i Bilaga D. 
Litteratursmdier, simolerângsprogram och handberäkningar âr exempel på olika metoder som har 
använts- 

E. 3.1 RID-S-klass 1 — Explosive ämnen 
Detonationer och de konsekvenser som dessa orsakar är komplexa och kräver beaktande av manga 
faktorer. Konsekvenserna för människor beror bland annat på mängden explosiv vara, omgivningens 
utformning (tiiigáng titt skydd i form av bebyggeise seller liknande) samt hur personer befinner sig i 

förhållande till explosionen. 

Den påverkan som kan uppkomma på människor titt följd av tryckvágor kan delas in i direkta och 
indirekta skador. Vanliga direkta skador är spráckt tmmhinna etter lungskador. De indirekta skadorna 
kan uppstå antingen då människor kastas iväg av explosionen (tertiåra), etter då föremål som splitter 
kastas mot människor (sekundära) [41 I. 
Sannoiikheten för en individ att tränas av splitter år tåg, och antalet omkomna titt föijd av splitterverkan 
bedöms därför bli Site: Sammantaget bedöms riskbidraget fran splitterverkan vara försumbart. Vad 
galler trvckniváer och de direkta skador som de ger upphov till, går gränsen för tungskador vid omkring 
70 kPa och direkt dödliga skador kan uppkomma vid 180 kPa [42]. Detta värde kan dock vara 
missvisande dådet gäller direkt tryckpáverkan, mot vilken den mänskiiga kroppen år reiativt tätig. 
Tertiära skador bedöms leda til! dödstatt vid betydligt lägre tryck än 180 kPa. Dödtiga förhållanden för 
personer utomhus antas i denna riskbedömning uppstå redan vid 70 kPa (gräns för lungskador) då 
även sekundära effekter inkiuderas. Enligt Göteborgs fördiupade översiktsptan för .sektorn transporter 
av fariigt gods blir konsekvensavstándet da cirka 12D meter för en 25 ton laddning. För en 150 kg 
laddning blir motsvarande avstånd omkring 30 meter 1381. 

Byggnader har normalt en relativt tåg trycktálighet och skadas svårt eller rasar vid tryck på t5-40 kPa 
(40 kPa för moderna byggnader). I F ÖP Göteborg [38] anges att väggar kan förväntas raseras i 

moderna byggnader på upp till 250 meters avstånd från en 25 tons explosion. vid en ‘I50 kg exptosion 
uppkommer 40 kPa på omkring 25 meters avstånd. 

E. 3.2 RlD-S-klass 2 — Gaser 
Gaser indelasi brännbarar inerta och giftiga. Det är endast de brännbara (R20-‘S-klass 2.1) och giftiga 
gaserna (RID-Sqklass 2.3) som antas kunna innebära dödliga konsekvenser för omgivningen vid 
olycka. 

E.3.2.1. Brännbar gas, RlD-S-ktass 2.1 
Konservativt antas att det ar tryckkondenserad gasol i samttiga vagnar, eftersom gasol har en låg 
brännbarhetsgråns, vilket antas medföra att antandning kommer att kunna inträffa på ett tängre 
avstånd frán olycksplatsen. Mängden gas i en iämvägsvagn antas till cirka 40 ton (43). 
Utsläppsstortekarna (förjetftamma och gasmoln) antas till: punktering (nálstoriek 2D mm) och stort häl 
(halstorlek me mm} 544]. För respektive utsläppsstorlek beräknas. med simuleringsprogrammet Gasol
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1451, dels eventuell jzetttammes längd vad omedetbar aniändning. dets det brännbara gasmoêneâs volym 
sann omrâdet som pâverkas vid en BLEVE. Forjeâflamma och brännande gasmoin varierar 
skedeomradet med iaekageetorlekr direkt aiternativøt fordrdjâgd anten-dning samt vindnastighet. Beroende 
pe om êäœage inträffar i tanken i. gastas, s gastas nära xrätsketee euer} -vaisizefas kan utslänpets storlek 
och konsekveneomrâde variera, De värsta konsekvenserna bedröms uppstå om utsläppet sker nere 
vi-‘atskeytan och därför antas det konsewativt att detta år faltet. 

För värmeseâlning antas en rimlig kritisk nivå där människor fâwäntats arm-zomma vara 15 kW!m3 
[vi§i~:e1 orsakar outhârdêig smärta efter kort exponering). 

De ¡mata som använts i Gasot för sitt simulera konsekvensomréden f—€ir§etf£arnma och gasmoin 
presenteras nedan; 

n Lagringstemperatur; ?FC 
o Lagfingstryck: 7 bar üveitryck 
o Utstnâimmângskoefflctent {Cd}: 13,53 (Rektangelen häl med kanterna tiäkta utåt) 
o Tenkdämeter: 2,5 m (wg) 
n Tanklângd: 19 m üvg} 
a Tankfyfinadsgrad: Si} ‘ya 
a Tankens vikt tom: 50 0-DO kg 
o Designtryck: 15 bar övertng-ck 
o Brismingstrycl-C 4' des igntrycket 
a Lutmyck: 750 mmHg 
- ümgivnêngetemperatur: 15°C 
- Relativ fuktighet 5G ‘se. 
n Molmghet: Dag och Mart" . 

o Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus (tätoitsförhállenden) 

tTabeêt 11 visas. de avstånd inom vilka persane: antas omkomma får respektive scenario vid olika 
typer ev utsëäpp. För jetfllamma den brinnande gasmotn bli: inte skadeomrâdet cirkulär: runt 
olycksplatsen utan mer plymtormet. För brinnande gasmoln antas det att gasmolnet antände då det 
fortfarande befinner sig vid tanken och inte har hunnit epädas ut ytterligare. Det brännbara mot-nets 
volym. bedöms där vara som störst Det skadedrabba-áe omrâdet, med avseende pá brinnande 
gaemoln, uppskattas vara molnete storlek plus avståndet där tredje grad-ens brännskada kan uppnås 
frán gasmolnsfronten. 

"¡abel! ‘H Konseiwensavstfand där personer förväntas omkomma, för -olika scenarier med brännbara gaser. 
scenario Källstyrka An tändnîng Konsekvensavstând 
BLEVE - - Ciikulärt 20D m radie 

_ 
.lettlamma 

i 

'E8 m 
Prunktenng 2,4 kgäs __ Gasmoln ”§8 m 

__ _ 
Jetfiamma 

H 
9î m 

Stort hat b0 kg/s Gasmoln 2% m 

E.3.2.2. Giftig gas, RlD-S-klass 2.3 

Den ficke brännbare men giftige gasen antas vara into: som är en av de gzftigaste gaserna som 
transporteras pá gämväg i Sverige. Att använda klor som representativt ämne bedöms vara 
konservetivt, jämfört med exempeivis ammoniak eller svaveldioxid. Med simutenngspregrammet
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Spridning luft [46] beräknas storleken så det omrâde där koncentrationen klor antas vara dödlig 
(utomhus). Använt gränsvärde för dödliga skador (Lcsez) för klor är 250 ppm. 

Mängden i en jåmvågsvagn antas till 65 ton §48). Utsläppsstorlekama uppskattas till litet läckage 
(punktenng 0,45 kgia) och stort läckage [stort hat 112 kgia) (461. 

Gasens spridning beror biand annat på vindstyrka, bebyggeise och tid på dygnet. Spridning luft visar 
spridningskurvor och uppskaâmingar av hur stor andel av befoikningen inom området som förväntas 
omkomma. Denna andel avtar med avståndet både i längd med och vinkelrätt mot gasmolnets riktning, 
se Tabell 12- 

De indata som använts i Spridning luft for att simulera konsekvensomráden för utsläpp av giftig gas 
presenteras nedan. Vindstyrkan kommer att varieras från 3-8 mils och simuleringar kommer att göras 
med olika stora utsiäppsmängder, men i övrigt hâiis faktorerna konstanta: 

o Kemikaiie: Klor 
o Emballage: Jämvâgsvagn (65 000 kg) 
- Bebyggelse: Bebyggt 
s Lagringstemperatur. 15°C 
o Omgivningstemperatur: 15°C 
o Molnighet: var, dag och klart 

Tabell 12 Konsekvensavsténd där personer förväntas omkomma vid farligt godsoiycka med giftig gas i lasten. 

scenario Källstyrka Vindstyrka Konsekvensavstánd 
. 3 mis 38 m Punktenng DAS kg/s 8 WS 34 m 

‚ 3 mis 755 ‘m 
Stort ha! 112 kg/s 8 WS 880 m 

E. 3.3 RID-S-klass 3 - Brandfarliga vätskor 
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och 
antände. Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt som följd av 
brandsp-ri dning till byggnader, antas vara där vârrnestrálningsnivân överstiger 15 k’WfmZ,. vilket är en 
stralningsnivá som orsakar outhardlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den 
strálningsnivá som bör understigas i minst 30 minuter uten att särskilda atgärder vidtas i form av 
brandklassad fasad [44]. 

Vid beräkning av konsekvensen av en farligt gods-olycka med brandfarlig vätska antas tanken rymma 
bensin. Uppskattningsvis rymmer en järnvagsstank cirka 45 ton bensin. Vanligtvis är tankar dock 
uppdelade i mindre fack, och därför är sannolikheten för att all bensin läcker ut mycket liten. Beroende 
på utslappsstorleken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas, vilket leder till olika mängder 
varmestrálning. Ett stort läckage antas bilda en 400 m? pol medan en pnnktering grovt antas biida en 
100 m‘? pöl. 

Strálningsberäkningama har genomförts med niäip av handberäkningar. Använda formler och 
samband är etabierade och har använts under många är vid bedömning av olika typer av brandförlopp 
[47]. 

l Tabell 13 redovisas skadeomráden inom vilka personer kan omkomma vrid olika stora pölbránder. 
Eftersom stralningsberakningarna utgår fran polens kant ar det viktigt att även räkna med pöiradåen for 

2 *Jardm for mar-traska exporterar] via mlaaiation under 3U mmutc:-.1.
d2
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att rs det aktuella avståndet med utgångspunkt frän olycksplatsen. eftersom den brandfarliga vatskan 
kan spridas över ett relativt ston område beroende pá topazsgrafi med eventuella diken osv. l detta fali 

antas. konservativ‘: att ¡salen breda ut cirkulärt med centrum vid otycksplatsen på spåret. 

Tabell 13 Skadedmbbat omrâde, inom vilket peraener .förväntas omkemrna_ lör oåika scenarier vid iarllgt 
godsoîycka med brandtaråig vätskan lasten. 

Avstånd från pölkant 
scenario Pölradie _ _ _ _ , . _ Konsekvensomrâde 

till kritisk stralmngsniva 
Liten pötbrand bensin (109 m?) 5,6 m t? ni 22 m 
Stor pölbrand bensin (400 m?) 1€ m 29 m 40 m 

i det fait en barriär uppförs melian lekalväg nen skata, i enlighet med atgärdstörslageri i denna 
riskbedömning., antas pölutbredningen vid urspårning och vâtskeläckage, i riktning mot fastigheten. 
stanna på lokatvägen och inte ledas ner vidare mot byggnaden. Lokalvägen faller dessutom mot norr 
och av denna anledning fönâántas en liten pöibrand om ca 100 m2 och ett konsekvensavstând om 
maximalt ca 25 meter uppstå, från bantaren räknat. 

E. 3.4 RID-S-klass 5 - Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
Via olycka med klass 5 antas personer i omgivningen kunna omkomrna om det oxiderande ämnet 
kommen kontakt med organiskt material och ger upphov tili förbränning. Förbränning antas leda titi 
exploslonsartacle föncxpp alternativt tili kraftiga bränder i vegetation eller liknande i banvallens närhet.. 

Vid transport kan en vagn med 25 ton guds av RiD-S-klass 5 vid urspårning koiiidera .med en vagn 
innehálâande någon form av brännbart ämne som tex. bensin. Den biandning som då bäidas kan 
motsvara 251cm massexploaiv vara och leda till samma typ av konsekvenser som- vid olycka med 
massexplosiva varor 138}, se vidare avsnitt 0.3.1. 

Om det utlâckande gedsret inte exploderar utan istället fungerar brandunderstödiande och bidrar till 
vegetationsbrand etc. antas konsekvensomrédet bii liknande det för stor pölbrand enligt avsnitt D. 3.3. 

'Tabell M Kansekvertsuppskafirningar dxiderande ämnen och organiska percxkjer. 
Scenario Avstånd till dödliga förhållanden 
Explosion 25 ton 250 m 
Grássbrand etc. 40 m
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E.4. Bedömning av antal omkomna i respektive scenario 
För att uppskatta antaiet omkomna i respektive oiycksscenario, enligt avsnitt 0.3, multipliceras aktuellt 
konsekvensomráde. enligt avsnitt E3, med den persontatitet som antagits i omradet, enligt avsnitt E1. 
De personer som befinner sig inomhus antas erhátta ett visst skydd gentemot visse av de identifierade 
risksoenarierna. l grundberakningen har 50 ‘bé. av antaâet personer antagits vistas iämnt tördeiat inom 
ytorna inomhus och resterande 5B *iévjämt tördeiat på ytorna utomhus. Samtiiga personer inom den 
area som utsätts för dödiiga konsekvenser antas ornkomma utomhus. inomhus har skyddsgrad enligt 
Tabell l5 tiliskrivits de personer som vistas inom area som utsätts för dödliga konsekvenser. 
Tabell §5. Antagen skyddsgrad av att vistas inomhus för identifierade rtskscenarier. 

Konsekvens- Oiycksscenario -Grundberåkning Med vidtagna 
klass åtgärder 

n M 
Urspárning < 5 m, 

i 

0% i 

0% 
Urspâming 5-15 0% 0% 
Urspåming 15-25 0% 0% 
urspårning 25-40 0% 100% 

1 Explosiva ämnen, 25 ton 33% 33% 
Explosiva ämnenflm kg 33% .33% 

2-1 BLEVE 90% 99% 
Jetflamma, punktering 90% 99% 
Gasmoln, punktering 90% 99%: 
Jetfiamma, stort hål 90% 99% 
Gasmoln, stort hal 90% 99% 

2.3 Punktering giftig gas, svag vind 2 mis 67% 90% 
Punktering giftig gas, stark vind 8 mis 67% 90% 
Stort hä! giftig gas, svag vind 2 m/s 67% 90% 
Stort 'hål giftig gas, stark vind 8 mis 67% 90% 

3 Liten pölbrand 90% 99% 
Stor pölbrand 90% 99% 

5 Explosion oxiderande ämnen, 25 ton 33% 33% 
Gräsbrand oxiderande ämnen 98% 99% 

De antaganden som gjorts vid skattning av skyddsgrad inomhus år: 
- Byggnadens omslutande konstruktion antas begränsa spridning av kaststytken och splitter 

samt delvis minska tryckvág vrid expiosioner. Skadeomfattningen bedöms därmed reduceras 
med ca 113 gentemot att vistas i det fria. 

- Byggnadens omslutande konstruktion antas begränsa straining från bränder: inledningsskedet 
av denna oiyckstyp. En stor del av de som vistas inomhus antas hinna utrymme byggnaden. 
Skadeomfattningen bedöms därmed reduceras med ca 911 D gentemot att vistas i det fria. 

- Byggnadens omslutande konstruktion antas begränsa inläckage av giftiga byggnader tiil viss 
det. Skadeomtattningen bedöms därmed reduceras med ca 9;! 10 gentemot att vistas i det fria 
(10).
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Bilaga F. Känslighetsanalys 
Som noterats i kapitel 6 töretâgger amid osakametar wg denna typ av utredningar.. Oeakerhetema 
påverkar resultatet av mredstingen t snäll-ta stor onttatming. 

Den osäk erhet som bedöms vara störst i aktuetl' tttreánlng galler ntfangder och typ av fattigt gods på 
järnvägen i framtiden. Gmndberákntngen bygger på Trafrkverkets prognos för år 204o, vilken innebär 
6B persontég och 2 godståg per dygn. En kénslighetsanalys har därför utförts för att kontrollera 
skillnaden om godstratlken skulle bEî större än prognosen och beräkningar utförs med B6 persontâg och 
1G godståg per dygn. 

En annan osäkerhet getter huruvida effekt av fürestagna zlsttreducerande atgärder är tillrâckäg 
avseende ristcsituatictnen för fastigheten. Av denna anledning har en. översiktlig beräkning; utförts med 
antaganden om skyddsettekt enligt tittande: 

- En banta: antas kunna dimensieneras för att helt motverka mekanisk skada bortom 30 meter 
från spår. 

›- Brandktaesade fasader, tak och förts-ter antas öka sêtyddaeftekt avseende byggnadens 
omslutande konstruktion från grundberâknlaagens antagande om 90 ‘.4 till 99 “A: skyddaettekt 
gâltande bränder. . 

- Högt placerade ach bortvända friskiuftsiniag antas öka skyddseftekt avseende byggnadens 
omslutande konstmktian från gmndberakningens antagande om 87 åt; till 90 % skyddsefiekt 
gåttande inlâckage av giftêga gaser. 

Resultatet av känstlghetsanalysen redovisas í Figur 29. 
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Figur 20. Känslëghetäanælys avseende samhältsrisk för fastigheten. 

¿figuren kan utläsas att rtekniván vid kénstighetsarxaiysens 10 godståg per dag innebar en oacceptabet 
risksituation för fastigheten och understzytçer kravet avseende riskreduktlon. 

t figuren kan även uttasas att effekten av de rekommenderade nskreducerande åtgärderna ger en 
nsknlvá pa nedre halvan av ALAFtP-omradet, vilket per definition skutle kunna accepteras om nyttan 
med expleaten ngen bedöma vara stor samtidigt som samtliga rimliga riakreducerande åtgärder anses 
ha victtagits.

45



‘~"-':*» ‘~.~.r,\'v; r -...-›" m}; 

\ \ \ 
I 
) K. E.-gar-.»:-r. ‘ Fredrik Larsson 

>2--..IE'~ '-m.?._r.\: 

io2£»:fLu'7 
I 

2317.12.19 

Bilaga G. Referenser 

i1] Länsstyreêsema i Skåne, Stockholms och 'västra Götalands lån, Riskhantenngi 
Deialfpflanprocessen, Länsstyrelserna i Skane, Stockholms och Västra Götaåa nds län, 2006. 

§2] Länsstryrelsen i Skåne Län, Riktlinjer för risiahansyrt i samhälfspianedngen (RIK TSAM1, 2907. 

§3] WSP, "Situationsplan - förhandskopiaf 2017. 

{4} Hanna F aming, ;Ronneby kommun, "E--postf 2017-09-21. 

§5] Trañkverket, 'NVDB - Nationen vägdatabasf 2012. [Online]. Available: 
https 'jlnvdb201 Zlrafikverkeisei. 

{e} Tratikverket, Stefan Gmdenmo, 'Prognos tégtrafikdata,” e-post 2B1 7-92-07. 

{T} G. Davidsson, M. .Lindgren och L. Matt, Värdering av risk, Statens Räddningsverk, 199?. 

i8] Räddningsverket, Statens räddningsverk, 1996. 

[9] S. Fredén, *Modell 'för skattning av sannolikheten för iârnvâgsolyckor som drabbar omgivningen? 
Banverket, Borlänge, 2001. 

{m} Räddningsverket och Boverket, ükemetshöjende åtgärden' detafiplaner - Végfedningsrapport 
2006, Statens Räddningsverk, Eoverket, 2006. 

§1 1] Väg- och transporttorskningsinstitutet, VT! rapport 38?:1, 1994. 

[12] EEC, international .Standard 60300-3-9, Geneve: international Electrotechnlcal Comission, 1995. 

[13] ISO, Risk management - Vocabulary, Entemational Organization for Standardizetlon, 2002. 

§14] VTI, Konsekvensanaiys av oiika olyckscenarier vid transport av farligt gods på väg och fann/ag, 
Väg- och transportforskningsinstitutet, 1994. 

[15] MSB, Myndigheten för samhâêisskydd och beredskap, 2009. 

[16] Räddningsverket, Förvaring av explosiva varor, Karlstad, 2006. 

[17] S. Halmemies, Räddningsverket, 2000. 

{i8} Stadsbyggnadskontoret Goteborg, Stadsbyggnadskontoret Goteborg, 199T. 

{19} J. Wahlqvist, Murztligen 2010-07-68, Statoil, 2010. 

§20] G. Purdy , 'Risk analysis ot the transport of dangerous goods by road and rail,‘ Joumal of 
Hazardous Materials, vol. 3 (1993), pp. 229-259, 1993. 

i211 R. Lindström, Munfligen; 2010-07-08, Statoil, 20-10. 

122] T. Gammelgáárd, fvfuntiigen: 2010-07-09, O KGB, 2010. 

123) SPI, Leveranser bränslen per ménad. [Elektronisk] Hémrad 2010-8 7-08, 2 U10. 

§24] HMSO, Advisory Commrtee on Dangerous Substances Health a Safety Commission? 1991.

46



\ \ \ ) v<-. 313779" ‘ AEF-l; Preem Lasses 
,Mraz _,_ 

1 
viv’; n 

[25] M38. Myndigheten for Samhäéåsskydd och Beredskap. 2010. 

§25] PGA, [Törsvareås forskningsanstaêi, ‘i997. 

§27] CEPS. Center for Chemical Process Safety. î 999. 

§28] BBR, Bovterket, 2006. 

[29] S. Freden, ‘künden für skattning av sannolikheten för ÿämvägsoîyckor som drabbar omgivningen,“ 
Banverket, Borlänge, 2001. 

[30] Banverket och Räddningsverket ”Säkra iåmvågstransporter av farligt gods,“ 2004. 

m] Väg- och transportforskningsênsümtet, "Om sannolikhet för jämvågsolyckor med fariigt gods, VT‘!- 
rapporl 387:2,‘ 1994. 

[32] TRAFA, “Bantrafik 20H och Bantrafik 20'E2". 

[33] MSB, “Trafikflôdet på järnväg - 2008.," 2Dî3—08-09. 

[34] Trafik analys - TRAFA. ‘Bantrafik 2010, Statistik 2011124," 2011. 

[35] J. Pettersson_ interviewee, Sékerh-etsanm/an‘g Green Cargo. [Intervju] 2012. 

[36] SERA, Staïens institui för kommunikaâionsanaiys, .2001. 

[37] Wi, Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS), Statens Väg- och 
trafilezforskningsânstituâ, 2003. 

[38] Stadsbyggnadskonâoret Göteborgs Stad, 'Översiktplan för Göteborg, fördjupad för sektorn 
TRANSPORTER AV FARLEGT GODS,’ 1 997. 

[39] S. Lamnevik, Explosivanmeskunskap, Institutionen för energetiska material Försvarets 
forskrxingsanstait {FDA}, 2000. 

[40] G. Purdy, ‘Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and raiL' Journal of 
Hazardous materials, 33, 1993. 

[41] Stefan Lamnevêk AB, “Verkan av explosioner i det fria,“ 2010. 

[42] Försvarets forskningsanstalt, Avdelningen för vapen och skydd: Fischer mfl., 'Vådautsläpp av 
brandfariiga och giñlga gaser och vätskor - Metoder för bedömning av risken' Tum ba, 1997. 

§43] Svenska gasföreningen, 'Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter,’ 2004. 

[44] Vág- och transportforskningsinsáitutet, "Konsekvensanalys av olika olycksscenarior vid transport 
av farligt gods på väg och järnväg, VTI-rapport 387:4,‘ 1994. 

[45] Brandteknik, Lama Teknsska Högskola, 'Datorprogrammet Gasol”. 

§46] RIB, Siemens räddningsverk. Spridning luft. Simulering av kemikalieuzsfäpp, version 1113319887. 
en de! av F~?acfo‘ningsverke€s fnfonnarionsbank. 

§47] Brandteknik, Lunâs tekniska högskola, “Brandskyddshandboken. Rapport 316-1,“ Lund, 2012.

47



\\\|) 

v: ÄR WSP 

ws? Sverige AB 
121 83 Stodd\dm—GL'.>ben 
Besok: Arenavägen 7 

T: +46 10 7225000 
Org nr. 5560574880 
Styrelsens säte: Stockholm 
wsp.com 

\\\|) 

~ 7r€~J.'iI Larason 

:fps: 
251742-19 

WSP är ett av världens äedande aznalys- och 
teknikkonsuttféretag. V: verkar på våra kekaia marknader 
med stöd av globai experâis. Som ?tekniska experter och 
sirategiska rådgivare har vi :ingång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, mredare och miljöspecialêster Eiizsom 
professioneifia projektérer, konstruktörer och projektledare. 
V": emjuder hållbara iösnêngar inom Hus 8. Industri, Transport 
a. Infrastruktur och Miljfs 8. Energi. Med drygt 36 500 
medarbeiare pá 5DG kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hâèêbar samhäêfsutveckling. I Sverige har vi omkring 3 70D 
medarbetare. www.wsp.<:om




