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BERÄKNING AV INDIVIDRISK OCH SAMHÄLLSRISK 
För detaljplanområdet presenteras risken dels genom att beräkna den platsspecifika 
individrisken och dels genom att beräkna samhällsrisken för alla individer. Detta görs i form 
av individriskprofiler respektive F/N-diagram. Individriskprofiler anger den avståndsberoende 
frekvensen för att en fiktiv person ska omkomma till följd av en olycka från de studerade 
riskkällorna. F/N-diagram anger frekvensen för att flera individer ska omkomma till följd av en 
olycka, oavsett var personerna befinner sig inom detaljplaneområdet. 
 
Vid redovisning av individrisken och samhällsrisken är det ett par faktorer som behöver 
beaktas, dels var en olycka antas inträffa och dels skadeområdets utbredning.  
 
För vissa olycksscenarier förknippade med gaser (både brännbara och giftiga) blir dessutom 
inte skadeområdet cirkulärt. Detta innebär i sin tur att det inte är givet att personer som 
befinner sig inom det kritiska området omkommer. För dessa scenarier reduceras vinkeln 
alfa med avseende på gasplymens/jetflammans spridningsvinkel. 
 
I och med att vägen går vid sidan av detaljplaneområdet och inte igenom medför det att vid 
olycksscenarier där skadeområdet är cirkulärt påverkas hälften så stort område som om 
vägen gick igenom detaljplaneområdet. För dessa scenarier reduceras vinkeln alfa. 
 

Individrisken beräknas utifrån formeln nedan: 
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där 

f = frekvensen för resp. scenario (år-1·km-1) 

r = riskavstånd (m) 

a = avstånd från transportled (m) 

L = längd på analyserat område, den sträcka som frekvensen beräknats för (m) 

α = spridningsvinkel (°) 

 

Grundfrekvensen (f) gäller för den längd som är analyserat. Spridningsvinkeln kompenserar 

för att spridningen sker i en riktning. För explosion, pölbrand och BLEVE sker påverkan i 

samtliga riktningar (360°). Eftersom planområdet endast ligger på den ena sidan av 

järnvägen har vinkeln för påverkan på planområdet i det här fallet satts till 180° för scenario 

explosion, pölbrand och BLEVE.  
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Schematisk beskrivning av ingående parametrar för beräkning av individrisk. 

 

En individ som befinner sig på ett avstånd, a från vägkanten kommer inte att påverkas av ett 

utsläpp längs hela den analyserade sträckan. 
222 ar  anger den sträcka som påverkar 

en individ på avståndet (a) från transportleden. 

Indata i form av ovanstående variabler krävs därför för att beräkna individrisken. Frekvensen 

(f) består dels i frekvens för olycka med farligt gods, dels för sannolikhet för 

omgivningspåverkan (utläckage). Riskavståndet (r) representerar avståndet för 

omgivningspåverkan och spridningsvinkeln (α) scenariots spridning. 

 

För att beräkna samhällsrisk beräknas antalet omkomna genom: 

 

       
 

   
    

 

där 

n= antalet omkomna 

r= riskavståndet i km 

α= spridningsvinkeln 

N= populationstätheten (inv/km²) 

 

För att kunna beräkna samhällsrisken krävs kunskap om persontätheten i planområdet. Här 

krävs en del antaganden. Hela detaljplaneområdet är ca 0,85 km2 stort och maximalt 

bedöms det som att 4420 individer kan bli att vistas i området. Det ger ca 5200 

personer/km2. 

Bara för att en olycka sker behöver inte alla personer inom konsekvensområdet (som 
redovisas i Bilaga 2) omkomma. Därför antas det att endast de personer som befinner sig 
utomhus vid en olycka omkomma. Generellt förväntas 20 % vistas utomhus och 80 % 
inomhus inom detaljplaneområdet. Det medför att 20 % av alla individer inom 
konsekvensområdet förväntas omkomma vid en olycka med farligt gods på Arningevägen.  
Underlaget som använts för beräkningarna av individrisk och samhällsrisk redovisas i tabell 
1. 
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Tabell 1. Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk 
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Källor 


