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INLEDNING 
I denna bilaga beräknas frekvensen för de olycksrisker (skadescenarier) som bedömts kunna 
påverka risknivån för den nya detaljplanen. 

 

FREKVENSBERÄKNINGAR Aringevägen 
Indata 
Detaljplanområdet angränsar mot Arningevägen. Vägen ligger där stadsdelscentrum 
planeras (där kommer befolkningstätheten att vara om högst inom området) i ungefär samma 
nivå som dess omgivning.  
 
Arningevägen utgör en rekommenderad sekundär transportled för farligt gods. Information 
om mängder av respektive klasser av farligt gods har erhållits från MSB (tidigare 
Räddningsverket) och omfattar tidsintervall september år 2006 1, se tabell 1 
 
Tabell 1. Uppmätta mängder farligt gods för en månad Arningevägen utifrån kartläggningar från 2006. 

ADR-klass Flöde av farligt gods 

(antal ton) 

Flöde av farligt gods 

(%) 

1 Explosiva ämnen och föremål 0,001 

2.1 Brandfarliga gaser 0,001 

2.2 Icke brandfarliga, icke giftiga gaser 0,001 

2.3 Giftiga gaser 0,001 

3 Brandfarliga vätskor 57 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen, 

självreaktiva ämnen  

       och okänsliggjorda explosiva 

ämnen 

0,001 

4.2 Självantändande ämnen 0,001 

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig 

gas vid  

      kontakt med vatten 

0,001 

5.1 Oxiderande ämnen 1,7 

5.2 Organiska peroxider 0,001 

6.1 Giftiga ämnen 0,001 

6.2 Smittförande ämnen 0,5 

7 Radioaktiva ämnen 0,001 

8 Frätande ämnen 0,001 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 40 

Totalt 100% 
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Dagens transportmängd av farligt gods har uppskattats utifrån ett schablonvärde på ca 1,7 
promille5 av den totala trafiken. Fördelningen uppskattas utifrån de uppmätta 
transportmängderna på Arningevägen för idag. Transporterna med farligt gods förväntas inte 
öka nämnvärt i framtiden. 
 

Framtid  

År 2010 hade Arningevägen ett trafikflöde på ca 11300 fordon per dygn. År 2020 uppskattas 

att trafikflödet till ca 18800 fordon per dygn. För år 2030 uppskattas att trafikflödet till ca 

30100 fordon per dygn2. 

 

Beräkningar  
För att beräkna sannolikheten för en olycka med farligt gods har Farligt gods – 

Riskbedömning vid transport, Räddningsverket, använts. 

Transporter med farligt gods sker främst med tunga fordon. Det är inte sannolikt att en 

kollision med fotgängare, cyklist eller vilt åstadkommer sådana skador att godset kan läcka 

ut. Därför betraktas inte dessa olyckor utan endast singelolyckor med tungt fordon, kollision 

mellan tungt fordon och annat tungt fordon samt kollision mellan tungt fordon och annat 

fordon. 

Antalet olyckor är direkt proportionerligt mot det totala trafikarbetet. För att avgöra totalt 

förväntat antal olyckor används olyckskvoter (antal olyckor per miljon fordonskilometer) för 

olika väg och trafikmiljöer. Olyckskvoterna innebär att antalet inträffade olyckor på en viss 

vägtyp divideras med det totala trafikarbetet på denna vägtyp för en viss tidsperiod. 

Olyckskvotens storlek samvarierar med ett antal olika faktorer som vägtyp (motorväg, 

stadsgata, grusväg etc.), hastighetsgräns, vägbredd, tätort/landsbygd, siktförhållanden och 

väglag. 

Förväntat antal olyckor med fordon som är skyltade med farligt gods beräknas enligt formeln: 

 

E=O((Y*X)+(1-Y)(2X-X2)) 

 

Där  

O= Antalet trafikolyckor på aktuell vägsträcka per år  

Y= Andelen singelolyckor på vägdelen  

X= Andelen fordon skyltade med farligt gods  

 
 
I tabell 2 redovisas den förväntade frekvensen för trafikolycka med farligt gods på 
respektive vägavsnitt utifrån det uppskattade antalet transporter på Arningevägen. 
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Tabell 2. Indata samt beräkning av antalet olyckor med farligt gods för E4. 

Arningevägen Idag (2010) Prognos 2020 Prognos 2030 

Miljö Tätort (stad) Tätort (stad) Tätort (stad) 

Vägtyp Gata/väg Gata/väg Gata/väg 

Hastighet (km/h) 80 km/h  80 km/h 80 km/h 

Längd (a) Ca 2 km 

(beräknas för 1 

km 

transportled) 

Ca 2 km (beräknas 

för 1 km 

transportled) 

Ca 2 km 

(beräknas för 1 

km transportled) 

ÅDT (b) Ca 11300 Ca 18800 Ca 30100 

Trafikarbete (c=a*b*365*10-6 ) 4,1245 6,8620 10,9865 

Antal olyckor (O) 2,6809 4,4603 7,1412 

Olyckskvot (O/c) (tabellvärde) 0,65 0,65 0,65 

Andel singelolyckor (Y) 

(tabellvärde) 

0,25 0,25 0,25 

Index för farligtgodsolycka (i) 

(tabellvärde) 

0,11 0,11 0,11 

Antal fordon med FG/dygn (d) 19 20 20 

Andel fordon med FG (X=d/b)  0,0017 0,0011 0,0007 

Antal fordon med FG i trafikolycka 

(E) 0,00797 0,00829 0,008301 

Antal farligtgodsolyckor 

(modell*index) 0,000877 0,000913 0,000913 

 
 
Vid frekvensberäkningen antas det att sannolikheten för trafikolycka är oberoende av vilken 
last som ryms i lastbilen, d.v.s. sannolikheten för att en transport med farligt gods är 
inblandad är direkt kopplad till hur stor andel av det totala antalet transporter som rymmer 
farligt gods. Fördelningen av olyckor mellan de olika klasserna antas därför vara densamma 
som andelen av respektive klass.  
 

Konsekvenser för omgivningen kan främst hänföras till ADR-klass 1,2,3,5,6 och 8. 

Brandfarliga fasta ämnen i ADR-klass 4, radioaktiva ämnen i ADR-klass 7 och övriga ämnen 

i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvenserna koncentreras till 

fordonets närhet. 
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Tabell.3. Sammanställning frekvensberäkningar trafikolycka med farligt gods på 
Arningevägen 

Idag (2010) Prognos 2020 Prognos 2030 

1,59E-10 1,66E-10 1,66E-10 

6,47E-13 6,74E-13 6,74E-13 

1,94E-11 2,02E-11 2,02E-11 

4,46E-11 4,65E-11 4,65E-11 

8,06E-13 8,39E-13 8,39E-13 

2,42E-11 2,52E-11 2,52E-11 

5,56E-11 5,79E-11 5,79E-11 

7,26E-11 7,56E-11 7,56E-11 

2,39E-10 2,49E-10 2,49E-10 

6,83E-06 7,11E-06 7,11E-06 

8,50E-06 8,86E-06 8,86E-06 

2,56E-05 2,66E-05 2,66E-05 

2,85E-07 2,96E-07 2,96E-07 

1,14E-08 1,19E-08 1,19E-08 

1,20E-07 1,24E-07 1,25E-07 

7,89E-10 8,22E-10 8,22E-10 

 
 

Händelseträdsanalys och antaganden  

Ett händelseträd används för att beskriva olika scenerier som följer efter det att en 

skadehändelse har inträffat. För att kunna bygga upp träden krävs antaganden av olika slag, 

dock med statistik eller vetenskap som grund. Nedan beskrivs klasserna och därmed de 

utvalda scenarierna i ytterligare detalj. 

 

Klass 1 Explosiva ämnen 

För att en olycka med transport av explosiva ämnen ska leda till allvarliga konsekvenser för 

omgivningen är det nödvändigt att godset utgörs av massexplosiva varor. Vid eventuell 

olycka sker antändning och detonation mycket sällan (1/50). 
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Klass 2 Gaser 

Utsläpp vid farligt gods med ämnen tillhörande klass 2 bedöms ske som stort, medelstort 

eller litet utsläpp beroende på hur stort hål i tanken som eventuellt uppstår vid olycka. 

Utsläpp av denna klass uppskattas till 3 % av fallen vid olycka. 1/10 transporter av klass 2 

består av giftiga gaser. Icke giftiga och icke brännbara gaser (klass 2.2) utgör sådan gas 

som normalt inte orsakar personskador vid utsläpp mer än i det direkta närområdet. Därför 

beaktas inte dessa gaser i analysen. 

 

Fördelning av hålstorlekar antas vara 62,5 % för litet utsläpp, 20,8 % för medelstort utsläpp 

och 16,7 % för stort utsläpp5. Dock är det endast ett stort eller medelstort utsläpp som 

bedöms leda till konsekvenser för personer eller miljö. 

 

Ett gasolutsläpp kan antändas och ge kraftiga konsekvenser för omgivning. För vägtransport 

bedöms antändning ske i 18 % av fallen vid stort och medelstort utsläpp3. Antändning kan 

ske på tre sätt med fördelning inom parentes.  

 

 Omedelbar antändning/jetflamma (30 %) 

 Fördröjd antändning/brinnande gasmoln (69 %) 

 BLEVE (1 %) 
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Scenario Frekvens (per år) 

Arningevägen 

Idag (2010) Prognos 2020 Prognos 2030 

Brännbar gas:  

Stort utsläpp/BLEVE 

 

6,47E-13 6,74E-13 6,74E-13 

Brännbar gas: 

Stort 

utsläpp/jetflamma 

1,94E-11 2,02E-11 2,02E-11 

Brännbar gas:  

Stort 

utsläpp/brinnande 

gasmoln 

4,46E-11 4,65E-11 4,65E-11 

Brännbar gas:  

Medelstort 

utsläpp/BLEVE 

8,06E-13 8,39E-13 8,39E-13 

Brännbar gas:  

Medelstort 

utsläpp/jetflamma 

2,42E-11 2,52E-11 2,52E-11 

Brännbar gas:  

Medelstort 

utsläpp/brinnande 

gasmoln 

5,56E-11 5,79E-11 5,79E-11 

Brännbar gas:  

Litet 

utsläpp/jetflamma 

7,26E-11 7,56E-11 7,56E-11 

Utsläpp av giftig gas 

 
2,39E-10 2,49E-10 2,49E-10 

 

Klass 3. Brandfarliga vätskor 

Ett utsläpp av brännbar vätska som antänds bedöms leda till svåra skador eller dödsfall inom 

det närmsta området. Utsläpp vid farligt gods med ämnen tillhörande klass 3 bedöms ske 

som stort, medelstort eller litet utsläpp beroende på hur stort hål i tanken som eventuellt 

uppstår vid olycka. Utsläpp antas ske i 30 % av fallen. Fördelning av hålstorlekar antas vara 

62,5 % för litet utsläpp, 20,8 % för medelstort utsläpp och 16,7 % för stort utsläpp5. Dock är 
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det endast ett stort eller medelstort utsläpp som bedöms leda till konsekvenser för personer 

eller miljö. Sannolikheten för antändning antas vara 3 %5. 

 

Idag (2010) Prognos 2020 Prognos 2030 

6,83E-06 7,11E-06 7,11E-06 

8,50E-06 8,86E-06 8,86E-06 

2,56E-05 2,66E-05 2,66E-05 

Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

Oxiderande ämnen och organiska peroxider brukar vanligtvis inte leda till personskador, 
förutom om de kommer i kontakt med brännbart, organiskt material (t ex bensin, motorolja 
etc.). Blandningen kan då leda till självantändning och kraftiga explosionsförlopp. Det är dock 
inte samtliga oxiderande ämnen som kan självantända och enbart en begränsad andel kan 
leda till explosionsartade brandförlopp vid blandning med brännbart material. 
 
De ämnen inom klass 5 som kan leda till kraftiga brand- och explosionsförlopp är i huvudsak 
ammoniumnitrater, ej stabiliserade väteperoxider, vattenlösningar av väteperoxider med över 
60 % väteperoxid samt organiska peroxider. T.ex. vattenlösningar av väteperoxider med 
mindre än 60 % väteperoxid bedöms däremot inte kunna leda till explosion. 
 
Enligt ADR är det inte tillåtet att transportera ej stabiliserade (d.v.s. utan 
flegmatiseringsmedel) väteperoxider eller vattenlösningar med över 60 % väteperoxid på 
väg4. Det är inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara 
ämnen (inklusive alla organiska ämnen som kolekvivalent), utom när det utgör beståndsdel i 
ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen). Utifrån detta så bedöms andelen av 
transporter av ämnen ur klass 5 på den aktuella vägsträckan som rymmer ämnen som kan 
självantända explosionsartat vid utsläpp vara mycket begränsad. Det antas grovt att 50 % av 
det totala antalet transporter med ämnen ur klass 5 utgör ämnen som kan självantända 
explosionsartat vid kontakt med organiskt material. 
 
Oxiderande ämnen och organiska peroxider transporteras i tunnväggiga vagnar och 
sannolikheten för läckage är då 42 % 5. Sannolikheten för att det utläckta ämnet ska komma i 
kontakt med brännbart material bedöms vara relativt hög (antaget 50 %). Ovanstående 
resonemang kring förbud och stabilisering innebär dock att sannolikheten för ett 
explosionsartat brandförlopp bedöms vara lägre än 1 %. Detta antagande gäller både för 
oxiderande ämnen och organiska peroxider.  
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Scenario Frekvens (per år) 

Arningevägen 

Idag (2010) Prognos 2020 Prognos 2020 

Oxiderande ämnen 

och Organiska 

peroxider:  

Explosionsartad 

självantändning 

2,85E-07 2,96E-07 2,96E-07 

Oxiderande ämnen 

och Organiska 

peroxider:  

Blandningen antänds 

av fordonsbrand 

1,14E-08 1,19E-08 1,19E-08 

 

Klass 6 Giftiga ämnen och smittförande ämnen 

Utsläpp antas ske i 3 % av fallen (tjockväggig tank)5. 

 

Klass 8 Frätande ämnen 

Utsläpp antas ske i 3 % av fallen (tjockväggig tank)5. 

 

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål 

Utgör normalt ingen fara för omgivningen då konsekvenserna koncentreras till fordonets 

närhet. 
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