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1

Denna riskbedömning är upprättad av Per Johnsson och Niclas Grahn, ÅF 
Infrastructure AB på uppdrag av Sweco Architects AB, Västerås. Analysen 
behandlar risker med avseende på farligt gods på väg 53 och järnväg inför en 
planerad nybyggnation av bostäder med tillhörande service byggnader vid 
Villabacken, Oxelösund. För teknisk kvalitetskontroll svarar Tomas Lackman, 
ÅF. 

Då detaljerade data över den totala mängden farligt godstransporter saknas både 
för landsväg och för järnväg har en förenklad jämförande konsekvensanalys 
genomförts i samråd med Sofia Frindberg vid Sörmlands räddningstjänst i 
Nyköping. 

2
Området, cirka 100 x 50 meter är beläget omedelbart väster om Lokstallsvägen 
mellan järnvägen och väg 53, se bild 1. Bebyggelsen skall uppföras på en tidigare 
obebyggd tomt som två punkthus 23 våningar höga innehållande 130 lägenheter, 
med en lägre servicebyggnad emellan samt ett garage/parkeringsplatser  mot 
järnvägen. Servicebyggnaden avses innehålla gemensamhetsutrymmen som 
samlingssal, kök och reception mm, service för de boende. 

Närmsta avstånd till järnvägen är drygt 50 meter och till väg 53 cirka 100 meter.  

Bild 1: 
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Planområdets relation till ett större omkringliggande bebyggelse kan ses i bild 2.  

Bild 2: Situationsbild över planområdet i Oxelösund, (Eniro/Gula sidorna)

3 Hantering av farligt gods i Oxelösund 
Följande huvudsakliga transporter av farligt gods sker i Oxelösund: 

• Fordonsbränsletransporter sker till OK/Q8 bensinstation vid Styrmansgatan 
och Statoil automatstation på Torggatan i centrala Oxelösund. 

• I Hamnen ligger Svenska foder med 4-5 gasoltransporter för 
spannmålstorkning under höstarna. 

• AGA gas har en anläggning som försörjer delar av södra Sverige med kylt 
kväve och syrgastransporter per landsväg. 

• På järnvägen trafikeras större mängder brännolja via hamnen samt 
gasoltransporter till SSAB 

Oxelösunds kommun har två Sevesoanläggningar i hamn- och industriområdet 
sydost-nordost om centrum. Dessa är SSAB samt AGA gas AB. Länsstyrelsen har 
bedömt verksamheten som Oxelösunds hamn bedriver till att den är att betrakta 
som farlig verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor.(SFS 2003:778 2 kap. 
4 §) 

Mindre mängder av annat farligt gods förekommer både på landsväg och järnväg 
till industriområdet och hamnen samt sjövägen för omlastning. Idag är 
transporterna av ”mycket” farligt gods via hamnen att betrakta som jämförelsevis 
blygsamma. 

Planområde 

OK/Q8
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Det planeras för en LNG terminal i hamnen vilket skulle vara gynnsamt om det 
innebär att transporter av gasol till Svenska foder och SSAB skulle kunna ske 
sjövägen istället för landsvägen. Om terminalen skall försörja närområdet med 
gasol per järnväg så innebär det ökande risker för centrum. Farligt gods bör i 
första hand gå via Aspaleden nordost om Oxelösundscentrum till hamn och 
industriområdet. 

För riskminimering och för att ”bekymmersfritt” möjliggöra vidareutveckling av 
centrum bör man överväga möjligheterna att knyta ihop järnvägen längs med 
Aspaleden och köra farligt godstransporterna där istället. Detta skulle minimera 
konsekvenserna av en olycka även om den är osannolik. 

4 Vägtrafik på riksväg 53 
Riksväg 53 börjar i kurvan söder om planområdet med separata körfält för nord- 
respektive södergående trafik. Om farligt gods skall fortsätta köras genom 
centrum till hamnen och industriområdet bör högsta hastighet i kurvan inte 
överstiga 50 km/h. Detta för att minimera risken för större läckage av gasol i 
samband med avåkningar och kollisioner vid halt väglag. 

Trafikintensiteten är norr om planområdet ca 6000 fordon per dygn varav 400 är 
tunga fordon. 

Topografin är gynnsam då planområdet ligger på en mindre höjd och eventuella 
svåra avåkningar som kommer nära bebyggelsen är inte att förvänta. Däremot 
utgör kurvan på väg 53 söder om planområdet en förväntad avåkningsplats. 

Endast mindre mängder av för denna analys beaktansvärda ämnen, såsom bensin 
och gasoltransporter, förväntas passera på riksväg 53. 

Idag vanligen rekommenderat skyddsavstånd är att 25 meter skall lämnas 
byggnadsfritt invid väg där det planenligt transporteras farligt gods. Med 100 
meter till närmast nybebyggelse i planområdet är det inte meningsfullt att 
detaljstudera individ- och samhällsrisker då dessa blir mycket mindre än vad som 
brukar beaktas för att extra skyddsåtgärder skall behövas vidtas. 

Normalt behöver inte riskutredningar göras för farligt godstransporter om 
bebyggelsen ligger på större avstånd än 50 meter från landsväg. Inga 
kompletterande skyddsåtgärder på nybebyggelsen är nödvändiga med avseende på 
vägtrafiken. 

5 Järnvägstrafik till Oxelösund 
Idag körs 4-6 godståg per dygn på aktuell sträcka. Järnvägen slutar i 
hamnen/industriområdet och stations-/industrispår börjar redan norr om 
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planområdet. Reducerad hastighet råder för tågtrafiken. Allvarliga 
olyckshändelser är därmed inte att förvänta vid urspårningar och 
sammanstötningar. Tankvagnar för gasol och olja är mycket stryktåliga vilket 
visat sig både vid Borlängolyckan 2000 och i Kälarne 1997.  

Olje- och gasoltransporter på järnväg sker varje vecka förbi planområdet. Övriga 
mängder för planområdet farligt gods är små, såsom giftiga tryckkondenserade 
gaser, explosivämnen etc. Den totala godstågtrafiken är idag 4-6 tåg per dygn. 

Vid urspårning hamnar vagnarna i de flesta fall inom en vagnslängd från banan, 
dvs. 25 meter. Endast vid cirka 0,5 % av urspårningarna hamnar vagnarna längre 
än 25 meter från banan. Hastigheten påverkar inte detta avstånd nämnvärt då 
”rörelsekraften” är i tågets färdriktning. Banvallen ligger strax under planområdet 
så risken för att vagnar skall rulla långt från banan kan anses som mycket liten. 

Det är alltid vanskligt att utrymma och genomföra räddningsinsatser i höga hus 
även om ”säkra” utrymningsvägar finns. Att förlägga höghus närmare än 50 meter 
till farligt godsled är inte att rekommendera om hänsyn skall tas även till 
lågfrekventa olycksscenarier. 

6 Betraktade olycksscenarier 
För jämförelse har tre olycksscenarier med variationer valts som ”worst case”, två 
scenarier berör brand vid gasoltransport på järnväg och landsväg och ett scenario 
berör pölbrand från en lastbil med etanol/bensin.  

Så långt som möjligt har sannolikheter, frekvenser, rekommendationer och 
riktlinjer använts från CCPS/AIChE (Center for Chemical Process 
Safety/American Institute of Chemical Engineers), IPS (Intresseföreningen för 
processsäkerhet) och TNO/Nederländerna. Programvaran ALOHA, framtagen av 
de amerikanska myndigheterna Environmental Protection Agency och National 
Oceanic and Atmospheric Administration, har använts för beräkning av 
konsekvenser i den kvantitativa analysen. 

6.1 Riskhanteringsavstånd 

En rad olika riskavstånd till farligt godsled har föreslagits genom åren och av 
olika instanser. Beaktansvärda skyddsavstånd har då varit allt från 25 – 150 meter. 

Vid byggandet av Svealandsbanan så användes 50 meter som skyddsavstånd inom 
vilken riskerna med farligt gods skulle analyseras.

Följande riskavstånd kan förväntas vid större utsläpp: 

• Giftiga kondenserade gaser: är i princip all närvaro inom 100 meter 
omedelbart livsfarligt. Riskområde uppgår då till flera 100 meter och mer. 
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• Påkörning vid urspårning/avåkning: skydd mot demolering av 
vagnar/fordon om 25 meter måste beaktas. 

• Tryckvågor från massexplosiva ämnen: är den direkt livsfarliga zonen från 
järnvägen ca 75 meter 

• ”Vanliga” bränder ger ett farligt avstånd på 25 meter, brandspridning kan 
förväntas ske vid en strålning om 15 kW/m2. 

• Jetbrand från ”normala” utsläpp av kondenserade gaser ger ca 50 meter  

Intill farligt godsväg bör aldrig bostäder/vårdhem/förskolor eller liknande 
förläggas närmare än 50 meter för att få ett gått grundskydd mot avåkning och 
brand i fordon. Vidare bör man eftersträva att inte förlägga ”personintensiva” 
verksamheter som marknader och idrottsarenor inom 50 meters zonen. 

Skydd mot explosivämnen/giftiga gaser eller kondenserade brännbara gaser kan i 
princip inte fås genom säkerhetsavstånd eller rimliga byggnadstekniska åtgärder 
då de kan förväntas kräva 100 – 1000 meter. Skyddet här måste bli genom de 
internationella krav som riktas på fordon och behållare för farligt gods. För att 
minska denna risk ytterligare kan hastighetsbegränsning på godsvägen tillgripas 
liksom avåkningsskydd. 

Olyckor med tryckkondenserad gas som gasol kan ge upphov till en BLEVE, 
gasmolnsexplosion, med skadeverkning med radier om 200 meter. Jetflamma från 
stort hål i trycksatt vagn kan likaså ge mycket stora skador upp till 100 meter från 
tankvagn. 

Det är inte troligt att en olycka som leder till större läckage både hinner 
upptäckas, larmas, och utrymning hinner ske inom 15 minuter vilken är den tid 
som dessa scenarier beräknas pågå.  

6.2 Antaganden 

I de beräkningar som utförts har följande konsekvenskriterier använts; 

Strålningsvärme som motsvarar 1 % dödlighet vid BLEVE, 22 kW/m2 

Utbredningen av gasmoln har beräknats vid LEL (undre 
explosionsgränsen) och 60 % LEL. 60 % LEL har använts för att ta hänsyn 
till att gasmolnet i fickor och nedsänkningar i omgivningen kan ha en 
koncentration mellan LEL-UEL (lägre och övre explosionsgränsen) där 
antändning kan ske. 
Tryckvåg från explosioner som motsvarar 21 kPa antas kunna börja ge 
upphov till dödliga skador på personer utomhus. Byggnader antas förstöras 
vid tryckvågor på 55 kPa samt fönster antas gå sönder vid tryckvåg på 7 
kPa. 

Beräkningarna har gjorts för två väderfall med temperaturer +/- 15°C och 
väderklass F (Svag vind stabil skiktning).  
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Vindriktning i de båda väderfallen har antagits antingen nordostlig/sydvästlig för 
att skapa ett ”worst case” då gasmoln driver in mot bostadsområdet. Vindhastig-
heten har antagits vara < 2,5 m/s. 

6.2.1 Lastbil med etanol 

Etanol har valts för att förenkla antaganden då bensin/brännolja inte är ett rent 
ämne utan består av en blandning av många olika kolväten. Vidare behöver inte 
hänsyn tas till sotbildning i beräkningarna som minkar värmepåverkan. För 
scenario med pölbrand har antagits att en cirkulär pöl bildas (area 200 m2) med 
diametern 16 m och djupet 10 cm vilket genererar en hög flamhöjd och höga 
strålningsnivåer. Scenariot har endast beräknats vid +15°C  och antas vara ”worst 
case”. 

Tankbilen antas ha kolliderat med större läckage och antändning som följd. 
Antagandet om pölbrand är ett mycket konservativt antagande för i verkligheten 
så sprids bensinen över en stor yta och bildar sällan en tjock välbestämd pöl. 
Beräkningen har gjorts för att se om vanliga transorter med brandfarliga vätskor 
innebär en beaktansvärd risk för Villabacken. 

6.2.2 Gasolscenarion 

I beräkningarna har det antagits att järnvägsvagnen alltid har en fyllnadsgrad på 
85 % vilket innebär att tanken under sommaren väger ca 40 ton och under vintern 
ca 44 ton.  

Gällande lastbilen så antas även denna ha konstant fyllnadsgrad på 85 %, vilket 
innebär en last på ca 21 ton vid +15 °C och ca 23 ton vid - 15 °C. 

Hålets diameter som utsläppet strömmar ut genom vid fördröjd 
gasmolnsantändning och jetbrand har uppskattas till 10 centimeter för både 
järnvägsvagn och tankbil. 10 centimeter kan jämföras med normaldiametern på 
slanganslutningen på både lastbil och järnvägsvagn.

I de flesta fall påverkar den termiska strålningen ett större område än den tryckvåg 
som även uppstår vid BLEVE. Detta är skälet till att endast den termiska 
strålningen redovisas eftersom den anses som mest signifikant för detta fall. 
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6.3 Tankbil på väg 53 med etanol 

Scenariot antar att en tankbil med bensin/etanol kolliderar eller på annat sätt 
(exempelvis genom avåkning) medför att ett läckage sker från tanken. Läckaget 
bildar en pöl på ca 16 ton etanol som täcker båda körfälten då pölen har antas ha 
en diameter på 16 m. Pölen antänds sedan och utsätter omgivningen för termisk 
strålning.  

Beräkningar visar att flamhöjden i detta scenario blir 12 meter och att pölbranden 
kommer att fortgå under 49 minuter.  Vare sig scenariot inträffar på väg 53 eller 
på järnvägen kommer en brand innebära någon risk för Villabackens bebyggelse. 

Följande strålningsnivåer från pölbranden har beräknats och visas även i bild 3: 
• 15 meter (22 kW/m2 = 1 % dödlighet = röd) 
• 22 meter (10 kW/ m2 = Potentiellt dödligt inom 60 s = orange) 
• 29 meter (5 kW/ m2 = Andra gradens brännskador inom 60 s = gul) 

Bild 3: Strålningsnivåer vid pölbrand av etanol sommartid. (Ur Google Earth © Google 2013 
© Lantmäteriverket/Metria 2013) 
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6.4 Järnvägsvagn med gasol 

6.4.1 BLEVE 

Skillnader mellan vinter och sommar är nästintill försumbara gällande BLEVE.  
Scenariot bygger på att brand uppstår som kraftigt påverkar en gasolvagn med 
termisk strålning tills den brister och kokande gasol strömmar ut momentant. 

6.4.1.1 Sommar 

Eldklotets diameter blir 199 m och brinner upp på 13 sekunder. 

Följande strålningsnivåer från eldklotet har beräknats och visas även i bild 4: 
• 303 meter (22 kW/m2 = 1 % dödlighet = röd) 
• 458 meter (10 kW/ m2 = Potentiellt dödligt inom 60 s = orange)1

• 646 meter (5 kW/ m2 = Andra gradens brännskador inom 60 s = gul)2

Beräkningarna visar att det inte går att skydda bostadsbebyggelsen mot allvarliga 
skador om hänsyn skall tas till BLEVE på järnvägen om inte skyddsavstånd på 
flera hundra meter inrättas. 

Bild 4: Strålningsnivåer vid BLEVE på järnvägsvagn sommartid. (Ur Google Earth © Google 
2013 © Lantmäteriverket/Metria 2013) 
  
                                                 
1 Ej relevant då eldklotet brinner upp på 13 sekunder
2 Ej relevant då eldklotet brinner upp på 13 sekunder
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6.4.1.2 Vinter 

Eldklotets diameter blir 189 m och brinner upp på 12 sekunder. 

Följande strålningsnivåer från eldklotet har beräknats och redovisas i Bild 5: 
• 318 meter (22 kW/m2 = 1 % dödlighet = röd) 
• 479 meter (10 kW/ m2 = Potentiellt dödligt inom 60 s = orange)3

• 676 meter (5 kW/ m2 = Andra gradens brännskador inom 60 s = gul)4

Beräkningarna visar att det inte går att skydda bostadsbebyggelsen mot allvarliga 
skador om hänsyn skall tas till BLEVE på järnvägen om inte skyddsavstånd på 
flera hundra meter inrättas. 

Bild 5: Strålningsnivåer vid BLEVE på järnvägsvagn vintertid. (Ur Google Earth © Google 
2013 © Lantmäteriverket/Metria 2013)  
  

                                                 
3 Ej relevant då eldklotet brinner upp på 12 sekunder 
4 Ej relevant då eldklotet brinner upp på 12 sekunder 
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6.4.2 Jetbrand 

I scenariot med jetbrand antas att ett läckage uppstår i samband med kollision och 
den trycksatta gasolen strömmar ut genom ett hål motsvarande anslutningsrörets 
diameter (10 centimeter) och antänds. Samtliga strålningsnivåer beräknas nås ca 
10 meter längre under sommaren än under vintern. Tiden som utsläppet beräknas 
pågå är starkt beroende på vätskans/omgivningens temperatur då trycket i en 
behållare med kondenserad gas är mycket större sommartid. Därav nästan halva 
utströmningtiden sommartid mot vinterförhållanden. 

6.4.2.1 Sommar 

Om utsläppet antänds direkt uppstår en jetbrand. Flamlängden väntas bli 57 meter 
och jetbranden sker på 6 minuter. Beräkningar ger följande strålningsnivåer inom 
angivna avstånd från utsläppspunkten som även visas i bild 6: 

• 53 meter (22 kW/m2 = 1 % dödlighet = röd) 
• 89 meter (10 kW/ m2 = Potentiellt dödligt inom 60 s = orange) 
• 129 meter (5 kW/ m2 = Andra gradens brännskador inom 60 s = gul) 

Beräkningarna visar att byggnaderna med brandskyddsåtgärder skulle kunna stå 
emot en jetbrand om tågtrafiken alltid gick på det ostligaste spåret. Men då 
jetbrand förutsätter trycksatt brännbar gas kan inte BLEVE uteslutas. BLEVE och 
Jetbrand har ungefär lika liten/stor sannolikhet att inträffa. D.v.s. det är inte 
meningsfyllt att skydda bostadsbebyggelsen mot Jetbrand om hänsyn skall tas till 
BLEVE. 

Bild 6: Strålningsnivåer vid jetbrand på järnvägsvagn sommartid. (Ur Google Earth © 
Google 2013 © Lantmäteriverket/Metria 2013) 
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6.4.2.2 Vinter 

Om utsläppet antänds direkt uppstår en jetbrand. Flamlängden väntas bli 55 meter 
och jetbranden sker under 11 minuter. Beräkningar ger följande strålningsnivåer 
inom angivna avstånd från utsläppspunkten och visas även i Bild 7: 

• 42 meter (22 kW/m2 = 1 % dödlighet = röd) 
• 74 meter (10 kW/ m2 = Potentiellt dödligt inom 60 s = orange) 
• 110 meter (5 kW/ m2 = Andra gradens brännskador inom 60 s = gul) 

Beräkningarna visar att byggnaderna med brandskyddsåtgärder skulle kunna stå 
emot en jetbrand om tågtrafiken alltid gick på det ostligaste spåret. Men då 
jetbrand förutsätter trycksatt brännbar gas kan inte BLEVE uteslutas. BLEVE och 
Jetbrand har ungefär lika liten/stor sannolikhet att inträffa. D.v.s. det är inte 
meningsfyllt att skydda bostadsbebyggelsen mot Jetbrand om hänsyn skall tas till 
BLEVE. 

Bild 7: Strålningsnivåer vid jetbrand på järnvägsvagn vintertid. (Ur Google Earth © Google 
2013 © Lantmäteriverket/Metria 2013) 

6.4.3 Fördröjd gasmolnsexplosion 

Scenariot antar att gasoltanken går sönder och gasol strömmar ut och bildar ett 
stort gasmoln i omgivningen som sakta driver mot byggnaderna. Gasmolnet 
antänds sent då den nått sin största utbredning. Beräkningar visar att gasmolnets 
utbredning är ca 40 % större under sommartid jämfört med vintertid. Gasmolnet 
blir större sommartid då trycket är större i tanken och utströmningshastigheten är 
större än vintertid. 
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6.4.3.1 Sommar 

Tankens hela volym beräknas läcka ut på 6 minuter. 

Det lägre brännbarhetsområdet (LEL =koncentrationen 2 % för gasol) samt 60 % 
av LEL (där antändning kan ske i fickor där koncentrationen är tillräckligt hög) 
visas i Bild 8 och har beräknats till: 

• 418 m (21000 ppm, LEL = röd) 
• 537 m (12600 ppm, 60 % LEL (flamfickor) = gul) 

Olyckor som innebär stora utsläpp under kort tid kan inte tas om hand då det inte 
finns tid att hinna larma eller ingripa och eventuellt stänga ventilation mm. 
Personer som befinner sig inom LEL vid en antändning dör eller får livshotande 
skador. 

Bild 8: Gasmolnsutredning på järnvägsvagn sommartid. (Ur Google Earth © Google 2013 © 
Lantmäteriverket/Metria 2013) 

Beräkningar visar vidare att inga tryckvågor på 7, 21 eller 55 kPa förväntas i fallet 
då området antas karaktäriseras av öppen urban miljö. 
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Om tät miljö (mycket skog) antas, blir tryckvågor från gasmolnet följande (se 
även bild 9): 

• Uppnås ej (55 kPa = byggnader förstörs = röd) 
• 409 m (21 kPa = Potentiellt dödliga skador på personer utomhus = orange) 
• 548 m (7 kPa = glasrutor går sönder = gul) 

Landskapsmiljöåtgärder som trädridåer och alléer innebär att ett gasmoln som 
spridits in i dessa ger kraftig ökad turbulens vid antändning och stora tryck 
genereras vilket har visat sig vid Buncefieldolyckan. 

Bild 9: Tryckvåg från gasmolnsexplosion på järnvägsvagn sommartid om tät miljö antas. 
(Ur Google Earth © Google 2013 © Lantmäteriverket/Metria 2013) 

  



 RAPPORT 16 (31) 
 2014-02-10 

UppdateradRapport_Farligt_gods_Villabacken_Oxelösund_589917.docx 

6.4.3.2 Vinter 

Tankens hela volym beräknas läcka ut på 10 minuter.

Det lägre brännbarhetsområdet (LEL =koncentrationen 2 % för gasol) samt 60 % 
av LEL (där antändning kan ske i fickor där koncentrationen är tillräckligt hög) 
visas i Bild 10 och har beräknats till: 

• 295 m (21000 ppm, LEL = röd) 
• 375 m (12600 ppm, 60 % LEL (flamfickor)= = gul) 

Bild 10: Gasmolnsutredning på järnvägsvagn vintertid. (Ur Google Earth © Google 2013 © 
Lantmäteriverket/Metria 2013)

Beräkningar visar att inga tryckvågor på 55, 21 eller 7 kPa förväntas i fallet då 
området antas karaktäriseras av öppen urban miljö. 
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Om tät miljö antas blir tryckvågor från gasmolnet följande (se även bild 11): 

• Uppnås ej (55 kPa = byggnader förstörs = röd) 
• 281 m (21 kPa =potentiellt dödliga skador på personer utomhus = orange) 
• 412 m (7 kPa = glasrutor går sönder = gul) 

Bild 11: Tryckvåg från gasmolnsexplosion på järnvägsvagn vintertid om tät miljö antas. (Ur 
Google Earth © Google 2013 © Lantmäteriverket/Metria 2013)

6.5 Tankbil på väg 53 med gasol 

6.5.1 BLEVE 

Skillnader mellan vinter och sommar är nästintill försumbara gällande BLEVE.  
Scenariot bygger på att brand uppstår som kraftigt påverkar en gasollast med 
termisk strålning tills den brister och kokande gasol strömmar ut momentant. 
Olycksscenariot skulle kunna uppstå vid kollision mellan fordon där brand 
utbryter, exempelvis mellan en bensin och gasoltransport. 
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6.5.1.1 Sommar 

Eldklotets diameter blir 129 m och brinner upp på 9 sekunder. 

Följande strålningsnivåer från eldklotet har beräknats och visas även i Bild 12: 
• 200 meter (22 kW/m2 = 1 % dödlighet = röd) 
• 302 meter (10 kW/ m2 = Potentiellt dödligt inom 60 s = orange)5

• 426 meter (5 kW/ m2 = Andra gradens brännskador inom 60 s = gul)6

Bild 12: Strålningsnivåer vid BLEVE på tankbil sommartid. (Ur Google Earth © Google 2013 
© Lantmäteriverket/Metria 2013) 
  

                                                 
5 Ej relevant då eldklotet brinner upp på 9 sekunder
6 Ej relevant då eldklotet brinner upp på 9 sekunder
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6.5.1.2 Vinter 

Eldklotets diameter blir 122 m och brinner upp på 9 sekunder. 

Följande strålningsnivåer från eldklotet har beräknats och visas även i bild 13: 

• 209 meter (22 kW/m2 = 1 % dödlighet = röd) 
• 314 meter (10 kW/ m2 = Potentiellt dödligt inom 60 s = orange)7

• 444 meter (5 kW/ m2 = Andra gradens brännskador inom 60 s = gul)8

Bild 13: Strålningsnivåer vid BLEVE på tankbil vintertid. (Ur Google Earth © Google 2013 © 
Lantmäteriverket/Metria 2013) 
  

                                                 
7 Ej relevant då eldklotet brinner upp på 9 sekunder
8 Ej relevant då eldklotet brinner upp på 9 sekunder
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6.5.2 Jetbrand 

I scenariot med jetbrand antas att ett läckage uppstår i samband med kollision och 
den trycksatta gasolen strömmar ut genom ett hål motsvarande anslutningsrörets 
diameter (10 centimeter) och antänds. Samtliga strålningsnivåer beräknas nå ca 10 
meter längre under sommaren än under vintern.   

6.5.2.1 Sommar 

Om utsläppet direkt antänds uppstår en jetbrand. Flamlängden väntas bli 57 meter 
och jetbranden sker på 2 minuter. Beräkningar visar att följande strålningsnivåer 
finns inom angivna avstånd från utsläppspunkten (se även bild 14): 

• 53 meter (22 kW/m2 = 1 % dödlighet = röd) 
• 89 meter (10 kW/ m2 = Potentiellt dödligt inom 60 s = orange) 
• 128 meter (5 kW/ m2 = Andra gradens brännskador inom 60 s = gul) 

Bild 14: Strålningsnivåer vid jetbrand på tankbil sommartid. (Ur Google Earth © Google 
2013 © Lantmäteriverket/Metria 2013) 
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6.5.2.2 Vinter 

Om utsläppet direkt antänds så att en jetbrand uppstår. Flamlängden väntas bli 55 
meter och jetbranden sker på 3 minuter. Beräkningar visar att följande strålnings-
nivåer finns inom angivna avstånd från utsläppspunkten (se även bild 15): 

• 41 meter (22 kW/m2 = 1 % dödlighet = röd) 
• 74 meter (10 kW/ m2 = Potentiellt dödligt inom 60 s = orange) 
• 109 meter (5 kW/ m2 = Andra gradens brännskador inom 60 s = gul) 
•

Bild 15: Strålningsnivåer vid jetbrand på tankbil vintertid. (Ur Google Earth © Google 2013 
© Lantmäteriverket/Metria 2013)  
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6.5.3 Fördröjd gasmolnsexplosion 

Scenariot antar att gasoltanken går sönder och gasolströmmar ut och bildar ett 
stort gasmoln i omgivningen som sakta driver mot byggnaderna. Gasmolnet 
antänds sent då den nått sin största utbredning. Beräkningar visar att gasmolnets 
utbredning är ca 24 % större under sommartid jämfört med vintertid. 

6.5.3.1 Sommar 

Tankens hela volym beräknas läcka ut på 4 minuter. 

Det lägre brännbarhetsområdet (LEL =koncentrationen 2 % för gasol) samt 60 % 
av LEL (där antändning kan ske i fickor där koncentrationen är tillräckligt hög) 
visas i Bild 16 och har beräknats till: 

• 361 m (21000 ppm, LEL = röd) 
• 448 m (12600 ppm, 60 % LEL (flamfickor)= = gul) 

Bild 16: Gasmolnsutredning på tankbil sommartid. (Ur Google Earth © Google 2013 © 
Lantmäteriverket/Metria 2013) 

Beräkningar visar att inga tryckvågor på 55, 21 eller 7 kPa förväntas i fallet då 
området antas karaktäriseras av öppen urban miljö. 
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Om tät miljö däremot antas fås tryckvågor på följande avstånd (se även bild 17): 

• Uppnås ej (55 kPa = byggnader förstörs = röd) 
• 355 m (21 kPa = potentiellt dödliga skador på personer utomhus = orange) 
• 473 m (7 kPa = glasrutor går sönder = gul) 

Bild 17: Tryckvåg från gasmolnsexplosion på tankbil sommartid om tät miljö antas. (Ur 
Google Earth © Google 2013 © Lantmäteriverket/Metria 2013) 
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6.5.3.2 Vinter 

Tankens hela volym beräknas läcka ut på 6 minuter. 

Det lägre brännbarhetsområdet (LEL =koncentrationen 2 % för gasol) samt 60 % 
av LEL (där antändning kan ske i fickor där koncentrationen är tillräckligt hög) 
visas i bild 18 och har beräknats till: 

• 286 m (21000 ppm, LEL = röd) 
• 360 m (12600 ppm, 60 % LEL (flamfickor)= = gul) 

Bild 18: Gasmolnsutredning på tankbil vintertid. (Ur Google Earth © Google 2013 © 
Lantmäteriverket/Metria 2013) 

Beräkningar visar att inga tryckvågor på 55, 21 eller 7 kPa förväntas i fallet då 
området antas karaktäriseras av öppen urban miljö. 
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Om tät miljö däremot antas fås tryckvågor på följande avstånd (se även bild 19):  

• Uppnås ej (55 kPa = byggnader förstörs = röd) 
• 281 m (21 kPa = potentiellt dödliga skador på personer utomhus = orange) 
• 401 m (7 kPa = glasrutor går sönder = gul) 

Bild 19: Tryckvåg från gasmolnsexplosion på tankbil vintertid om tät miljö antas. (Ur Google Earth © 
Google 2013 © Lantmäteriverket/Metria 2013)

6.6 Skattning av olycksfrekvens med farligt gods 

6.6.1 Järnväg 

En konservativ skattning (d.v.s. beräknad med god marginal) av sannolikheten för 
en järnvägsolycka med farligt gods genom Oxelösund även med en ökad 
transport9 med en framtida LNG-terminal 10har gjorts. 

Antag: 5 gasoltransporter trafikerar sträckan per vecka. 

Antal farligt godståg = 5*52=260 tåg/år 

Planområdet är 100 meter långt mot järnvägen. Studerad sträcka med 100 meters 
marginal blir då 300 m. 

                                                 
9 Under 2013 passerade i genomsnitt 1 gasoltransport i veckan på järn- eller landsväg Oxelösund. 
10 Engelsk akronym för flytande kylkondenserad naturgas 
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Antag: 0,3 km banlängd 

 Farligt godstrafikarbete förbi planområdet =260*0,3=78 tågkm 

Data från Banverkets handbok, BVH 585.30, 1997 för åren 1985-1994 över 
medelolycksfrekvensen med godståg inblandade på grund av (urspårning; 
sammanstötning; brand) är summan av (830; 83; 116)*10E-9 godstågolyckor per 
tågkm 

Antag: Olycksfrekvensen är oförändrad, d.v.s. ingen hänsyn tas till den låga 
hastigheten förbi planområdet, bättre brandsäkerhet, modernare tåg eller 
säkerhetshöjande spårombyggnader. 

 Olycksfrekvensen med godståg = 1029*10E-9 per tågkm 

Om hänsyn tas till var olyckorna inträffar, d.v.s. (på linje, bangård-
stationsområde, växlar) så fås att 2/3 av urspårningar och 3/4 av 
sammanstötningarna sker på bangårdar och stationsområden enligt BVH 585.30. 

Antag: 3/4 av olyckorna kan ske på studerad sträcka varav 1/5 omfattar farligt 
gods. 

 Frekvensen farligt godsolyckor blir då: 
 0,75*0,2*1029*10E-9 = 154*10E-9 tågolyckor per tågkm 

 Sannolikheten för incident med studerat farligt gods på bansträckan förbi 
planområdet =154*10E-9*78=1,2*E-5 incidenter per år

 Av dessa kan uppskattningsvis högst 1/100 antas kunna leda till ett worst 
case scenario. 

Sannolikheten att en allvarlig olycka påverkar omgivningen utanför 50 meters 
zonen från spåret är då <1,2*E-7. Detta är en konservativ skattning, d.v.s. man 
kan förvänta sig att risken är minst en tiopotens lägre. Acceptanskriteriet för 
farligt godsolyckor är 10E-6 vid nybyggnation av farliga anläggningar på 
omgivningen, dvs. 100 gånger större. Risknivån är acceptabel. 

6.6.2 Riksväg 53 

På samma sätt kan man räkna med olyckor på landsväg. Avåkningar med 
gasoltransorter är vanligare på landsväg med brand och utsläpp som följd, men 
trots allt väldigt sällsynta. Enligt uppgift så är det idag endast Svenska foder som 
kör gasoltransporter på landsväg genom Oxelösunds centrum. Då dessa är 5 till 
antalet om året och det antagna gasoltransporterna med gasol i exemplet ovan är 
260 per år så blir sannolikheten för gasololycka på riksväg 53 mindre eller av 
samma storleksgrad än risken med järnvägstransport.
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Acceptanskriteriet för farligt godsolyckor är 10E-6 vid nybyggnation av farliga 
anläggningar på omgivningen. Risknivån är acceptabel. 

7 Skadekonsekvenser och osäkerheter 

7.1 Riskskattningar från farligt gods 

Skattningar från plötslig olycka med farlig godsverksamhet görs antingen från en 
fast anläggnings påverkan på omgivning eller från en transport som rör sig utefter 
en väg. För spridningsberäkningar mm så kan man tänka sig en punktkälla som 
sprider ut ett gasmoln eller eldslåga i sektorer av 360 grader runt, exempelvis för 
8 olika vindriktningar. I denna analys har ingen hänsyn tagits till att ingen 
vindriktning svarar för mer än 30 % av tiden, utan en olycka har alltid antagits 
leda till värsta konsekvensen för bebyggelsen på Villabacken. Likaså har antagits 
att det råder försvårande väderförhållanden som mycket svag vind och stabil 
skiktning som gör att gasmolnet vill spridas långt utefter marken. Ingen hänsyn 
har heller tagits till att regn och dimma utgör en konsekvenslindrande faktor vid 
brand och strålningsscenarior. Därför kan beräkningarna sägas vara 
huvudsakligen konservativa dvs. inte för ”snälla”. 

Ett utsläpp i kuperad terräng med fasta hinder och vegetation beter sig inte så 
idealt som figurerna i beräkningarna i kapitel 6 visar. Man kan snarare förvänta 
sig att ett gasmoln vill dela sig och i större omfattning antingen rinna norr eller 
söder om bebyggelsen. Således kan ett gasmoln bli lite mer oregelbundet än de 
fina ballongformade sektorerna som utritats. 

Även vid en vindhastighet om 1 m/s som vi upplever som vindstilla (asplöv rör 
sig inte) tar det bara mellan 1-3 minuter för ett större gasutsläpp att sprida sig från 
järn- eller landsvägen till Villabacken så för sådana olyckor finns ingen reell tid 
att hinna utrymma eller varna folk om faran. 

För effekter från tryckvåg av en gasmolnsexplosion har inte ett starkt konservativt 
antagande gjorts. Betydligt större tryckverkan skulle kunna fås om en tät 
trädvegetation skulle etableras mellan spåren och runt bebyggelsen. Men då 
området är kuperat, delvis med berg i dagen och med grunt jordtäcke så är inte 
detta scenario att förvänta. 

Skadeutvecklingen är även starkt beroende av var skadan på transporten inträffar 
och en eventuell jetflamma riktas. I analysen har antagits att 1/100 av alla 
incidenter med gasoltransporter alltid leder till värsta scenariot för Villabacken.  
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7.2 Förväntat skadeutfall - samhällsrisk 

Vilken ökad risk för samhället, skador på personer och egendom kan förväntas 
med en etablering på Villabacken brukar beskrivas med ett mått som kallas 
samhällsrisk. Risken för att en farligt godsolycka skall inträffa är däremot 
”konstant” oberoende av om Villabacken bebyggs eller inte  

Om man koncentrerar många personer inom en liten area inom riskområdet för 
riskkällan så ökar i princip risken för skada proportionellt mot antal individer. Om 
man bygger högt ökar persontätheten och skadeutfallet för händelser som jetbrand 
och BLEVE. Om man bygger lågt och sprider ut bebyggelsen så minskar 
skadeutfallet och de främsta byggnaderna kan då utgöra skydd för 
bakomliggande. 

I Villabacken planeras 130 lägenheter i två hus med 23 våningar, dvs ca tre 
lägenheter per våningsplan, antas att 2 personer befinner sig i varje lägenhet så är 
det 260 personer som kan beröras vid en allvarlig olycka. Här antas att 2/3 
befinner sig i lägenheter med utsikt mot olycksplatsen, dvs. cirka 175 personer 
samt 25 personer är utomhus. 

Antalet skadade och omfattning är beroende av om personerna är oskyddade 
utomhus eller delvis skyddade inomhus. Större folksamlingar än 50 personer 
utomhus är inte att förvänta och förekommer i sådana områden i princip bara vid 
sommarfester och bröllop. 

7.2.1 BLEVE, Jetflamma och gasmolnsbrand 

Båda dessa olyckor påverkar i princip lika mycket de två husen oberoende av 
höjden och strålningsvärme och tryckvåg kan förorsaka brand och glassplitter i 
flertalet våningsplan. Människan är av naturen nyfiken så vid dessa scenarier kan 
man förvänta sig många nyfikna blickar genom fönster och allvarliga skador efter 
en tryckvåg från dessa scenarier. Förväntat antal döda: 

Järnväg 
• BLEVE: 2 dödsfall strålning (1 %), 9 dödsfall splitter 5 % inomhus 
• Jetbrand: 1 dödsfall strålning 1 %, brandspridning till byggnad 
• Fördröjd gasmolnsexplosion: 50 döda sommarfest utomhus brandskadade, 5 

personer inomhus tryckvåg.

Landsväg 
• BLEVE: 2 dödsfall strålning (1 %), 9 dödsfall tryckvåg 5 % inomhus 
• Fördröjd gasmolnsexplosion: 50 döda sommarfest utomhus brandskadade, 5 

personer inomhus tryckvåg.
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Fördelat lika på den antagna olycksfrekvensen om 1,2*E-7 så blir varje 
delhändelse ca 2,4*E-8. Se diagramm nedan. 

Med ett mycket konservativt antagande om frekvens, olycksscenario med 
sommarfest blir resultatet ändå godtagbart men utgör en bra illustration till vad en 
farligt godsolycka kan ställa till med. 

8
Transportolyckor med stora gasolutsläpp som leder till BLEVE och jetbrand är 
mycket sällsynta. Vid låga hastigheter är de extremt ovanliga och risken är då så 
liten att man inte bedömer det som beaktansvärt att ta hänsyn till dem i 
detaljplanearbetet. Vanligare förekommande, är transportolyckor som resulterar i 
pölbränder med brandfarlig vara. Som beräkningarna visar avseende pölbrand 
med etanol kommer detta ej att påverka planområdet.  

Skydden mot dessa scenarier är att transportfordonen är robust byggda och att ett 
skyddsavstånd för vanliga bränder och mindre olyckor beaktas, vanligen 50 meter 
till farligt godsväg. Den föreslagna bebyggelsen ligger utanför detta område 
varför risken blir så liten att den kan försummas. 

Om hänsyn skulle tas till konsekvenserna att det värsta fallet i mycket sällsynta 
fall kan leda till dödsolyckor så måste en skyddszon om 400 meter inrättas runt 
farligt godsleder vilket i praktiken skulle omöjliggöra all gasoltransport på lands- 
och järnväg. För giftgasutsläpp krävs ändå större avstånd. 
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Med nuvarande transportarbete på lands- och järnväg är samhälls- och 
individrisken avsevärt lägre än uppställda acceptanskriterier.  

Om man trots allt vill minska riskbilden för sådana olyckor för att möjliggöra ny 
centrumbebyggelse i centrala Oxelösund bör allt farligt gods köras på Aspaleden 
och industrispåret länkas ihop utefter Aspaleden så att man slipper dessa 
transporter genom centrum. 

Visserligen kan några scenariers verkan på byggnaderna tas om hand genom 
byggnadstekniskt brandskydd genom att inte vända balkonger eller ha 
öppningsbara fönster mot järnvägen. Men den låga risken motiverar inte denna 
begränsning så länge man iakttar ett skyddsavstånd på 50 meter till farligt 
godsled. 

Väsentligt är att alltid ha 25 meters skyddszon till skydd mot avåkning och 
tågolycka där inga byggnader tillåts där människor skall uppehålla sig. Inom 50 
meter bör aldrig verksamheter med förskolor, sjukhem eller där sovande personer 
regelbundet uppehåller sig eller liknande tillåtas.

Analysen ger inget stöd för att kräva byggnadstekniska åtgärder mot farligt 
godstransporter så länge bostäder och liknande där människor regelbundet 
stadigvarande befinner sig inte placeras närmare än 50 meter. Inom 25 meter bör 
inga byggnader alls placeras som inte måste vara där. Då bebyggelsen planeras på 
en kulle 5-10 meter över omgivande väg och järnväg så finns ett gott skydd mot 
avåkning. Om man vill påverka riskbilden och friare kunna utveckla Oxelösund 
bör allt farligt gods gå på Aspaleden och industrispåret byggas ut bredvid 
Aspaleden och endast persontrafik gå på nuvarande spår. 
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