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EXAMENSARBETE 

Riskanalys av transporter med farligt gods inom 
Vänersborgs tätort samt riksväg 45 

Peter Johansson 
Calle Svensson 

Sammanfattning 
Årsskiftet 2003/2004 trädde Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Därmed 
upphävdes Räddningstjänstlagen. Lagtexten kräver att kommuner skall upprätta en 
riskhanteringsplan för tänkbara olyckstillfällen. Vänersborgs kommun har beslutat göra 
så och en del i detta arbete är att sammanställa en riskanalys. Denna rapport innehåller 
en riskanalys för farligt gods inom Vänersborgs tätort samt riksväg 45. Exempel på 
farligt gods är brandfarliga vätskor, frätande ämnen och gaser. 

Vid en riskanalys identifieras alla de risker som kan tänkas vara aktuella. Sannolikheten 
och konsekvenserna av dessa risker vägs samman till en risknivå, vilken kan 
åskådliggöras i t.ex. en riskmatris. Med risknivåerna som grund görs en riskvärdering, 
där storheter omvandlas till dimensionslösa värden (2 döda per 100 år blir t.ex. ”låg 
risk”). Utifrån de värderade riskerna kan beslut tas om eventuella riskreducerande 
åtgärder. 

Inom ramen för denna rapport innebär riskerna avåkning eller kollision med läckage av 
gas, brandfarliga vätskor eller frätande ämnen som följd. Konsekvenserna av detta kan 
bli toxicitet, frätskador, brand, gasexplosion eller i extrema fall ”Boiling Liquid 
Expanding Vapour Explosion” (BLEVE). 
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Summary 
In January 2004 the law (2003:778) concerning protection against accidents became 
active. In doing so, Räddningstjänstlagen was invalidated. The law stipulates, amongst 
other things, that municipalities shall establish a risk management plan for conceivable 
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From the assessed risks, decisions on possible risk reducing actions are made. 

Within the framework of this report, the risks consist of driving of the road or collision, 
with a leakage of gases, inflammable liquids or corrosive substances as a result. The 
consequences of this could be toxicity, corrosion damage, fire, gas explosion or, in 
extreme cases, “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” (BLEVE). 
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1 Inledning 

1.1 Läsanvisningar 
För den oinsatte kan det räcka med att läsa kapitel 3.2, 3.3, 4.2 samt bilaga A. Om 
läsaren däremot avser arbeta med den typ av problematik som rapporten behandlar, bör 
resterande delar av rapporten beaktas, i synnerhet kapitlen 2.1, 2.3 samt 4.1. 

1.2 Bakgrund 
Vid årsskiftet 2003/2004 trädde Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor in. Därmed 
upphävdes den gamla Räddningstjänstlagen. Den nya lagtexten lägger ett större ansvar 
på kommunerna att förhindra att olyckor sker, men säger även att det ska finnas en 
riskhanteringsplan för de olyckstillfällen som kan tänkas uppkomma. 

Om man läser 3 kap 3 § Lag (2003:778) återfinns följande stycke: ”En kommun skall ha 
ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet." I programmet skall anges målet 
för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som 
kan leda till räddningsinsatser…” 

För att kunna uppfylla denna paragraf krävs av kommunen att man författar någon form 
av skrivelse, där det klart och tydligt redogörs för vilka olycksmöjligheter det finns, 
samt vad konsekvenserna av dessa skulle bli. Således är det av stor vikt att 
sammanställa en riskanalys, i vilken det detaljerat återfinns vilka risker som finns, samt 
vad konsekvenserna för människors hälsa, miljö och bebyggelse kan tänkas bli om 
olyckan skulle vara framme. 

1.3 Syfte 
Vänersborgs kommun har beslutat sammanställa en riskhanteringsplan för hela 
kommunen. I nuläget finns ingen aktuell riskanalys som rör transporter av farligt gods 
inom Vänersborgs kommun. Denna rapport är tänkt att utgöra grunden för en riskanalys 
som gäller för transporter av farligt gods. Exempel på farligt gods är brandfarliga 
vätskor, gaser och frätande ämnen. 

Efter ett introduktionsmöte med berörda parter bestämdes det att arbetet skall begränsas 
till att endast omfatta vägtransporter i Vänersborgs tätort samt riksväg 45. Således 
kommer denna rapport även att utgöra en hjälp inför kommunens fortsatta arbete med 
att kartlägga vilka risker som finns inom kommunen. 
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1.4 Avgränsningar 
• Farligt gods av radioaktiva ämnen (klass 7) tas ej upp i denna rapport dels p.g.a. 

sekretessen till dessa transportföretag (Oscarsson, 2000), dels då data inte finns 
tillgänglig. 

• Rapportern behandlar endast vägtransporter i Vänersborgs tätort samt riksväg 
45. Kanaltrafiken och järnvägstransporter behandlas ej i denna rapport, p.g.a. 
tidsmässiga skäl. 

• Endast olyckor av typen avåkning eller kollision behandlas, uppställda 
transportfordon inkluderas ej. 

2 Teori, riskanalys 
Vid riskanalys skall sannolikhet och konsekvens av de identifierade skadehändelserna 
(riskerna) bedömas och vägas samman till en risknivå. Inom ramen för denna studie 
kommer endast konsekvenserna att bedömas. För ett fortsatt arbete är dock 
sannolikheter av intresse, varför teorin kring denna också tas upp. 

De data som använts är empiriska skattningar, dvs. studier av tidigare olycksstatistik. 

Syftet med riskanalyser är ”att belysa var och hur olyckor, tillbud och störningar kan 
inträffa, hur ofta de kan tänkas ske och vilka konsekvenser som kan uppstå” 
(Davidsson, 2003 s. 53). Analysen görs ofta i samband med ett mer omfattande arbete 
med riskhantering. 

Riskhantering är en process som ofta anses innehålla delarna: 

• Definiera mål och omfattning. 

• Inventera och identifiera risker. 

• Analysera risker, innefattande bedömning av sannolikhet och konsekvens. 

2.1 Definiera mål och avgränsningar 
Mål och avgränsningar är nödvändiga vid arbete med riskanalyser. De bör baseras på 
övergripande mål och policies hos organisationen. Utifrån arbetets mål kan arbetets 
syfte, omfattning samt avgränsningar tas fram. Arbetet bör således utformas så att det 
blir ändamålsenligt. Förutom målen med arbetet så bör det även anpassas till de resurser 
(pengar, personal, tid m.m.) som finns tillhanda (Davidsson, 2003). 

2.2 Inventera och identifiera risker 
Här identifieras och listats de risker som skall behandlas i riskanalysen. Med risker 
menas här skadehändelser. Det är viktigt att samtliga risker identifieras. Det är viktigt 
att identifieringen av risker är kunskapsbaserad, dvs. att man tar hänsyn till tidigare 
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olyckor samt liknande erfarenheter. Vidare så är det viktigt att kunskaper från flera olika 
områden beaktas (Davidsson, 2003). 

Det är också lämpligt att processen kring riskidentifieringen är granskningsbar, med 
detta avses att processen bör vara väldokumenterad för att underlätta senare granskning. 
Vidare krävs en god struktur samt att processen bör fokusera på viktiga problem 
(Davidsson, 2003). 

2.3 Analysera risker, innefattande bedömning av sannolikhet 
och konsekvens 

Den tredje punkten i riskhanteringsprocessen är en tvåstegsraket. Här behandlas dels hur 
sannolikheten för identifierade risker värderas. Det finns tre huvudsakliga sätt att 
bedöma riskerna på. Det första är empiriska skattningar som bygger på studier av 
tidigare olycksstatistik. Det andra är logiska system där man försöker uppskatta 
sannolikheterna utifrån orsakssamband. Den tredje metoden är expertbedömningar 
(Davidsson, 2003). 

Beskrivning av konsekvenserna av de skador som kan tänkas uppkomma från en 
eventuell olycka är det andra steget. Här bedöms vilka skador som kan tänkas 
uppkomma på såväl människa, som på miljö och egendom (Davidsson, 2003). 

2.4 Val av analysmetod 

2.4.1 Analysens detaljrikedom 

Vid genomförande av riskanalyser bestäms först hur detaljerad analysen skall vara. I 
vissa fall är det fullt tillräckligt att göra en grov riskidentifiering, och i andra fall är det 
lämpligare att gå in på närmare detaljer som exempelvis komponenter i tekniska system 
(Davidsson, 2003). 

Detaljrikedomen i en analys bestäms i enlighet med analysens syfte, tillgängliga 
resurser samt hur långt riskanalysen för den berörda organisationen har kommit. Är 
arbetet i en inledningsfas är grövre analyser mer passande (Davidsson, 2003). 

I detta arbete är det lämpligast att göra en grövre identifiering, då detta är nog för att 
uppnå syftet. 

2.4.2 Deterministiska metoder och riskbaserade metoder 

Deterministiska, dvs. konsekvensbaserade, metoder utgår från vilka skadehändelser som 
kan inträffa och vilka konsekvenser dessa får. Fördelen med denna metod är att den är 
enkel att genomföra och kommunicera till utomstående. Skadehändelserna kan 
exempelvis presenteras som värsta tänkbara skadehändelse. Konsekvensbaserade 
metoder har dock svagheter. Metoden kan t.ex. resultera i att stora resurser läggs ned för 
att förhindra att mycket osannolika olyckor inträffar (Davidsson, 2003). 
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Riskbaserade eller probabilistiska metoder bygger på sannolikheter för att 
skadehändelser skall inträffa. Därefter bedöms sannolikheter för att givna konsekvenser 
skall inträffa. En väl genomförd probabilistisk analys kan vara väl lämpat som 
beslutsunderlag och ge en god beskrivning av risker. Nackdelar med riskbaserade 
analyser är att de kräver stora resurser och riskerar att bli missvisande om information 
eller uppgifter är osäkra (Davidsson, 2003). 

För detta arbete har en kombination av de båda analysmetoderna ansetts vara mest 
lämpligt. 

2.5 Bedömning av risknivå 
Efter det att man genomfört en riskidentifiering, samt en konsekvensbedömning, är man 
nästan redo att väga samman dessa till en risknivå. Dock krävs ytterligare information 
innan man kan ta ställning till huruvida den analyserade situationen kan accepteras, eller 
om åtgärder för att reducera riskerna behöver vidtas. De val man behöver ta ställning till 
innefattar bl.a. hur man vill presentera resultatet av den genomförda riskanalysen 
(Davidsson, 2003). 

2.5.1 Konsekvensorienterad presentation 

Vid denna typ av layout fokuseras på vilka konsekvenser som kan förväntas inträffa om 
vissa olyckor skulle inträffa. Här beaktas olyckor som varande av typen värsta tänkbara 
skadehändelse eller dimensionerad skadehändelse. Den första typen är tämligen 
självbeskrivande, medan dimensionerad skadehändelse kräver mer ingående 
beskrivning. Dimensionerad skadehändelse definieras som ”… den händelse som har 
den största omfattning som bedöms möjlig med hänsyn till de riskreducerande åtgärder 
som genomförts” (Davidsson, 2003, s. 60). Vid planering av skadebegränsande åtgärder 
ligger ofta de dimensionerade skadehändelserna till grund (Davidsson, 2003). 

2.5.2 Riskorienterad presentation 

Om man vill ge en mer informativ presentation av risksituationen, kan detta vara det 
rätta valet. Här ses inte bara till konsekvenserna, utan även sannolikheten att en 
skadehändelse inträffar. Att göra en riskmatris, där sannolikheter och konsekvenser 
uppskattas inom olika kategorier är ett enkelt sätt att förmedla resultat (se figur 2.1 på 
nästa sida) (Davidsson, 2003). 
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>1 gång per 
år 

     

1 gång per 1-
10 år 

     

1 gång per 10-
100 år 

     

<1 gång per 
100 år 

     

Hälsa Övergående 
lindriga 
obehag 

Enstaka 
skadade, 
varaktiga 
obehag 

Enstaka svårt 
skadade, svåra 
obehag 

Enstaka 
dödsfall, flera 
svårt skadade 

Flera döda, 
tiotals svårt 
skadade 

Miljö Ingen 
sanering, liten 
utbredning 

Enkel 
sanering, liten 
utbredning 

Enkel 
sanering, stor 
utbredning 

Svår sanering, 
liten 
utbredning 

Svår sanering, 
stor utbredning 

Egendom <0,1 mkr 0,1-1 mkr 1-5 mkr 5-20 mkr >20 mkr 

Figur 2.1 – exempel på riskmatris (Davidsson, 2003) 

Matrisen kan innehålla alltifrån enkla uppskattningar till avancerade sannolikhets- och 
konsekvensberäkningar. Som synes i figur 2.1, utgör de skadehändelser som återfinns i 
det övre högra hörnet sådana som omedelbart kräver riskreducerande åtgärder, medan 
de i matrisens nedre vänstra hörn troligen inte behöver åtgärdas (Davidsson, 2003). 

2.5.3 Riskvärdering 

I och med att risknivån fastställts, har man tagit fram en siffra på hur stor risken är att en 
specifik skadehändelse inträffar. För att därifrån kunna ta ställning till vilka åtgärder 
som bör vidtas, måste risken värderas. Fram till nu har riskanalysen varit av 
vetenskaplig karaktär, med objektiva värden till grund. Men i och med riskvärderingen 
väcks en del nya frågor. Hur uppfattar den enskilda individen den aktuella risken?  
Vilken nytta har verksamheten som ger upphov till risken? Vilken är riskens karaktär? 
(Davidsson, 2003). 

Att göra en riskvärdering innebär konkret att man omvandlar de rent numeriska 
riskuppskattningarna (t.ex. 2 skadade per 10 år) till dimensionslösa värdebedömningar 
(t.ex. hög risk). En värdering av riskerna är nödvändig, då osannolika olyckor med stora 
konsekvenser kan komma att ställas mot mer sannolika olyckor med mindre 
konsekvenser (Davidsson, 2003). 
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För att underlätta bedömningen kan det hjälpa om beslutsfattarna redan innan kommit 
överens om vissa vägledande riskkriterier. Dessa kan utformas efter några olika 
principer (Davidsson, 2003): 

• Rimlighetsprincipen. En verksamhet bör inte innebära risker som kan undvikas 
eller minskas med vad som kan anses vara rimliga medel. 

• Fördelningsprincipen. Riskerna bör fördelas i relation till fördelar som 
verksamheten medför. 

• Proportionalitetsprincipen. Riskerna bör vara i proportion till nyttan (tjänster, 
produkter intäkter m.m.) med verksamheten. 

• Principen om undvikande av katastrofer. Riskerna bör realiseras i olyckor 
med begränsade konsekvenser, vilka kan hanteras av tillgängliga 
räddningsresurser, snarare än stora katastrofer. 

2.5.4 Riskreduktion 

Om man inte helt kan eliminera risken, finns det tre angreppssätt som kan tillämpas. 
Dels kan man arbeta mot att reducera sannolikheten för olyckan, dels minska 
konsekvenserna. Givetvis innebär det tredje angreppssättet en kombination av dessa. 

För att riskreducerande åtgärder ska ha effekt, måste de påverka orsakerna till 
skadehändelserna. Därför är en systematisk och förutsättningslös orsakskartläggning 
nödvändig (Davidsson, 2003). 

2.6 Farligt gods 
Farligt gods definieras som ”… ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller 
fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på människor, djur, miljö och egendom” 
(Räddningsverket, 2005). 

Enligt Lagen (1982:821) om transport av farligt gods, omfattas farligt gods av: 

• Explosiva ämnen och föremål (klass 1) 

• Gaser (klass 2) 

• Brandfarliga vätskor (klass 3) 

• Brandfarliga fasta ämnen (klass 4.1) 

• Självantändande ämnen (klass 4.2) 

• Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten (klass 4.3) 

• Oxiderande ämnen (klass 5.1) 

• Organiska peroxider (klass 5.2) 

• Giftiga ämnen (klass 6.1) 
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• Smittförande ämnen (klass 6.2) 

• Radioaktiva ämnen (klass 7) 

• Frätande ämnen (klass 8) 

• Övriga farliga ämnen (klass 9) 

Parenteser anger klassificering (Räddningsverket, 2005). 

3 Resultat 

3.1 Riskidentifiering 
Med den metodik som Davidsson berör som grund, har här tagits fram vilka 
olycksrisker som finns vid vägtransport av farligt gods. För att det farliga godset skall 
kunna orsaka någon skada krävs det att dess behållare skadas så att den börjar läcka. 
Detta kräver i sin tur att transportfordonet råkar ut för någon sorts olycka – i realiteten 
innebär detta avåkning eller kollision. 

Av avgränsningsmässiga skäl tas här inte upp de övriga olycksriskerna som kan 
förknippas med transporter överlag (t.ex. viltolyckor, krockar där behållaren förblir 
intakt etc.), utan endast de olyckor (kollisioner och avåkningar) där behållaren springer 
läck. 

Sannolikhet användes för att motivera vilka risker som behandlats. En tabell har 
sammanställts, där värsta tänkbara skadehändelse för de mer sannolika 
skadehändelserna listas. 

3.1.1 Frekvens av farligt gods 

Frakten av farligt gods i Sverige uppskattades till 12 971 000 ton under 2003. Av denna 
mängd stod brandfarliga vätskor (klass 3) för 9 781 000 ton (drygt 75 % av den totala 
mängden). Resterande fördelade sig som följer (SIKA): 

• Explosiva ämnen, 1,1 % 

• Gaser, 7,1 % 

• Brandfarliga fasta ämnen, 0,4 % 

• Oxiderande ämnen, 1,6 % 

• Organiska peroxider, 0,5 % 

• Giftiga ämnen, 0,3 % 

• Frätande ämnen, 12,0 % 

• Övriga farliga ämnen, 1,1 % 
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Då inga exakta data rörande Vänersborg har kunnat frambringas, har projektgruppen 
gjort en uppskattad beräkning av mängderna transporterat gods på riksväg 45 genom 
Vänersborgs kommun. Projektgruppen har utifrån Kartläggning av transporter med 
farligt gods uppskattat de transporterade mängderna farligt gods i Vänersborg till 
20 000 - 50 000 ton. Av dessa utgörs 20 000 – 50 000 ton av klass 3. Projektgruppen 
anser att dessa siffror stöder antagandet om att en mycket stor del av den transporterade 
volymen farligt gods består av klass 3 gods. 

Andelen transporterat gods i Vänersborg skiljer sig för vissa klasser avsevärt från 
andelen för hela landet.  I dessa fall har projektgruppen beräknat andelen genom att 
nyttja siffror tagna ur Kartläggning av transporter med farligt gods. Samtliga data i 
denna skrift har presenterats som intervall. Projektgruppen har valt att arbeta utifrån det 
mittersta värdet inom dessa intervall. Dessa beräknade siffror har nyttjats vid senare 
uträkningar. De nya beräknade klasserna är: 

• klass 4.3 uppskattas till 2 % 

• klass 5.1 uppskattas till 5 % 

• klass 6.1 uppskattas till 5 % 

3.1.2 Identifierade risker 

Utsläpp av/läckage i behållare (Davidsson, 2003) relevanta för denna rapport: 

• Brännbara gaser (klass 2.1) 

• Giftiga gaser (klass 2.2) 

• Brandfarliga vätskor (klass 3) 

• Frätande ämnen (klass 8) 

Valet av farligt godskategorier har gjorts utifrån ”Kartläggning av vägtransporter med 
farligt gods” (Oscarsson, 2000). Övriga kategorier av farligt gods ryms inte inom 
ramarna för detta arbete, men är intressanta för ett fortsatt arbete. Dessa är: 

• Explosiva ämnen (klass 1) 

• Brandfarliga fasta ämnen m.m. (klass 4) 

• Oxiderande ämnen, organiska peroxider (klass 5) 

• Giftiga ämnen m.m. (klass 6) 

• Radioaktiva ämnen (klass 7) 

• Övrigt (klass 9) 

Utav ovan nämnda kategorier har följande inte bedömts vara aktuella inom Vänersborg. 
Anledningen till detta är att de transporterade mängderna är försumbara (Oscarsson, 
2000). 
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• Brandfarliga fasta ämnen (klass 4.1 samt 4.2) 

• Oxiderande ämnen, organiska peroxider (klass 5.2) 

• Radioaktiva ämnen (klass 7) 

3.1.3 Identifierade skadehändelser 

De risker som identifierats i ovanstående stycke kan leda till ett antal olika 
skadeförlopp. Här nedan förklarar författarna vilka dessa är: 

• Toxicitet = Giftighet, exempelvis gaser som är hälsovådliga att inandas, eller 
medel med skadlig inverkan på vattenlevande organismer. 

• Gasmolnsexplosion = Ett moln av brännbar gas som antänds, med ett explosivt 
brandförlopp som följd. 

• Jetflamma = Trycksatt, brännbar gas som läcker ut ur en mindre spricka och 
antänds. På grund av trycket kan flamman nå så långt som upp till 20 meter. 

• BLEVE = Trycksatt, flytande ämne (exempelvis butan), som förångas genom 
upphettning. När behållaren når ett kritiskt tryck exploderar den, ofta med 
förödande konsekvenser. Skada sker genom tryckvåg, splitter och 
värmestrålning. 

• Poolbrand = Pöl av brandfarlig vätska som antänds. 

• Utsläpp = Läckage av brandfarligt eller giftigt ämne till omgivningen. 

3.2 Riskbedömning 
Utifrån de data som framkommit har en tabell sammanställts (se nästa sida), visande de 
generella skattade sannolikheterna och konsekvenserna av olycka innefattande farligt 
gods i Vänersborgs tätort samt på riksväg 45. Märk väl att sannolikheterna för 
skadehändelserna bortses ifrån. Det är alltså sannolikheterna för konsekvenserna som 
behandlas. Tabellens skattningar är framtagna utifrån värsta tänkbara scenario. 

Resultatet presenteras som en siffra mellan 1-5 (där 1 = ”liten” och 5 = ”katastrofal”). 
Kriterierna för skattningen har varit följande: 

• Antalet personer som kan komma att skadas.  
(1 = enstaka lindriga skador, 5 = flertal dödsfall) 

• Konsekvens för egendom 
(1 = enstaka lindriga skador, 5 = förödande ekonomiska konsekvenser) 

• Skada på miljön. 
(1 = liten påverkan, 5 = katastrofal påverkan) 
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• Hur stort område som påverkas, även inräknat bebyggelsestruktur samt hur stort 
avstånd ifrån olycksplatsen som skadehändelser kan uppstå. 
(1 = direkt närområde, gles bebyggelse, 5 = enorm yta, tätort) 

• Sannolikhetsklass för respektive skadehändelse 
(1 = ytterst osannolikt, 5 = mycket sannolikt) 

Det bör poängteras att denna skattning är projektgruppens egen och är därför inte 
objektiv, utan tjänar mer som ett belysande exempel. 

Risk Skade-
händelse 

Sannolikhets-
klass 

Konsekvens 
för 
människa 

Konsekvens 
för 
egendom 

Konsekvens 
för miljö 

Område 

Toxicitet 4 4 1 3 5 

Gasmolns-
explosion 

2 3 4 2 3 

Jetflamma 2 3 3 1 2 

Gasläckage (klass 
2.1, 2.2) 

BLEVE 0,5 (se 3.3.1) 5 5 3 3 

Poolbrand 2 3 4 3 2 

Utsläpp 5 1 1 4 2 

Läckage av 
brandfarliga 
vätskor (klass 3) 

BLEVE 0,5 (se 3.3.1) 5 5 3 3 

Utsläpp av frätande 
ämnen (klass 8) 

Direkt-
kontakt 
med ämnet 

2 2 1 2 1 

Läckage av ämnen 
som utvecklar… 
(klass 4.3) 

Brand- 
värme 
strålning 

2 3 4 2 2 

Läckage av 
oxiderande ämnen 
(klass 5.1) 

Brand- 
värme 
strålning 

2 3 4 2 2 

Läckage av giftiga 
ämnen (klass 6.1) 

Toxicitet 4 4 1 2 2 

Figur 3.1 – Matris över tänkbara konsekvenser. 

För att göra matrisen mer lättöverskådlig, har projektgruppen valt att göra en 
sammanvägning av sannolikhet och konsekvens till två risktal. Det första talet är 
framräknat ur sannolikhetsklassen multiplicerat med var och en utav konsekvenserna 
multiplicerat med område, vilket maximalt kan ge ett risktal på 3125. I det andra talet 
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har hänsyn tagits till hur stor andel av den totala transporterade mängden farligt gods 
som rör respektive läckage, genom att multiplicera denna andel med det första risktalet. 
Med detta menas exempelvis att risktalet för gasläckage multipliceras med 
procentsatsen 7,1 (se avsnitt 3.1.2 för övriga procentsatser). Resultatet visas i matrisen 
här nedan, som utgör studiens huvudresultat. 

Risk Skadehändelse Risktal 

(max 3125) 

Risktal med hänsyn tagen till 
transporterad mängd gods 

Toxicitet 240 17,0 Låg 

Gasmolnsexplosion 144 10,2 Låg 

Jetflamma 36 2,6 Låg 

Gasläckage (klass 2.1,  2.2) 
7,1 % 

BLEVE 112,5 5,6 Låg 

Poolbrand 144 108,0 Mycket hög 

Utsläpp 40 30,0 Ganska hög 

Läckage av brandfarliga 
vätskor (klass 3) 
 75 % 

BLEVE 112,5 84,4 Mycket hög 

Utsläpp av frätande ämnen 
(klass 8) 
12,0 % 

Direktkontakt med ämnet 8 1,0 Låg 

Läckage av ämnen som 
utvecklar brandfarlig gas vid 
kontakt med vatten (klass 4.3) 
2 % 

Brand - värmestrålning 96 1,92 Låg 

Läckage av oxiderande ämnen 
(klass 5.1) 
5 % 

Brand - värmestrålning 96 4,8 Låg 

Läckage av giftiga ämnen 
(klass 6.1) 
5 % 

Toxiska effekter 64 3,2 Låg 

Figur 3.2 – Matris över risktal och bedömning. Kursiverade procenttal är andel av total transporterad 
mängd gods. 
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Pga. att risktalet beräknas som en produkt kommer resultatet att upplevas olinjärt. En 
risk som skattats genomsnittlig i alla fem bedömningskriterier får risktalet 35=243 
medan skattningen 5 på alla kriterier skulle ge risktalet 55=3125. Utifrån denna matris 
har projektgruppen infört en grov indelning av riskklasser, som synes i figur 3.3. Skälet 
till denna indelning var att på ett enkelt sätt kunna dela upp riskerna i mer överskådliga 
klasser. Tanken bakom var att det kan kännas lättare att arbeta utifrån en särskild klass 
av risker, hellre än att beta av en lång lista uppifrån och ned. Bedömningen är subjektiv. 

 

Risktal med hänsyn tagen till 
transporterad mängd gods 

Riskklass 

≤ 20 Låg 

21-49 Ganska hög 

50-69 Hög 

≥ 70 Mycket hög 

Figur 3.3 – Matris över riskklasser och bedömningskriterier. 

3.3 Konsekvens av utsläpp 

3.3.1 Klass 2.1, Brännbar Gas 

Antändningen av läckande gas kan leda till tre olika skadeförlopp. Om gasen antänds 
direkt uppstår en jetflamma som kan uppgå till flera meter. Det resulterar i betydande 
värmestrålning som kan påverka människor och byggnader, denna strålning är avsevärt 
kraftigare i jetflammans riktning. 

Om gasen inte antänds direkt driver den oftast iväg i ett gasmoln från olycksplatsen. Då 
finns risken att gasen antänds vid ett senare tillfälle. En sådan fördröjd antändning 
påverkar områden som är långt från olycksplatsen. I värsta fall kan det ske i 
tätbefolkade områden. 

Den tredje skadehändelsen som riskerar att inträffa är en s.k. BLEVE eller ”Boiling 
Liquid Expanding Vapor Explosion”. BLEVE kan inträffa då en intakt behållare för 
tryckkondenserad gas värms upp till dess att trycket blir så stort att behållaren brister 
och resulterar i ett stort eldklot. Uppvärmningen kan exempelvis komma ifrån en annan 
tank som har sprungit läck och börjat brinna (Davidsson, 2003). Observera att 
sannolikheten att BLEVE inträffar är mycket låg, men om det inträffar kan 
konsekvenserna bli extremt allvarliga. Sannolikheten för att BLEVE skall inträffa beror 
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huvudsakligen på utsläppets storlek – större utsläpp ger större sannolikhet (Sanglén, 
2005). 

3.3.2 Klass 2.2, Giftig Gas 

Läckage av giftig gas kan skada människor och djur på mycket stora avstånd från den 
läckande behållaren. Skador och risker varierar kraftigt beroende på mängden utsläpp, 
gasens koncentration i luften, gasens egenskaper, topografin i området samt atmosfärens 
egenskaper (Davidsson, 2003). 

3.3.3 Klass 3, Brandfarliga vätskor 

Läckage av en behållare för brandfarliga vätskor leder till att vätskorna bildar en pöl 
som därefter kan antändas (poolbrand). Pölens storlek avgör hur stort område som 
påverkas av eventuell poolbrand samt flammornas höjd. Det kan antas att det är 50 % 
sannolikhet att en större pöl med ungefär 20m i diameter bildas vid läckage i behållare 
för brandfarliga vätskor (Sanglén, 2005). Personskador till följd av poolbrand är oftast 
begränsade till närområdet (Davidsson, 2003). 

Läckage av drivmedel kan också ge allvarliga lokala skador på miljön som kan kräva 
saneringsarbete med ingrepp i naturen som följd (Sandström, 2005). 

Bränder kan även de ge stora effekter på miljö och ekosystem. Statistik för 
industriolyckor med kemikalier i Sverige och utomlands visar att skador på miljön kan 
bli omfattande. Bränder i lösningsmedel har orsakat skador på mark, grundvatten och 
djur i omgivningen flera år efter olyckan. Utsläpp av diesel och olja har resulterat i 
utslagna vattentäkter. 

Förutom ovanstående händelser, kan även här ske en BLEVE (se 3.3.1). 

3.3.4 Klass 8, Frätande ämnen  

Den dominerande risken vid utsläpp av frätande ämnen är frätskador som åsamkas av 
kontakt med ämnet ifråga. Dessa skador är begränsade till den läckande behållarens 
omedelbara närhet (Davidsson 2003). Under denna klass ryms ej frätande gaser. 
Därmed är sannolikheten för direktkontakt med ämnet vid olycka ytterst marginell. 

4 Analys av resultat 
Denna rapport är på intet vis en heltäckande riskanalys över Vänersborgs tätort och 
riksväg 45. Istället har det varit författarnas mening att skapa en sorts mall eller 
metodbeskrivning, utifrån vilken Vänersborgs kommun kan fortsätta arbetet. Rapporten 
ger sålunda en grund att stå på. 

På grund av att pålitliga och specifika data för Vänersborgs tätort och riksväg 45 ej 
kunnat inhämtas, blir rapportens validitet lidande. Hade mer exakta siffror stått att finna, 
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skulle resultatet ha blivit mer precist och därför mer användbart. De mest lämpliga 
siffrorna som har erhållits är hämtade ur Kartläggning av transporter med farligt gods. 
Dessa är dock mycket grova då samtliga siffror presenteras som ett intervall. 

Störst osäkerhet föreligger vid bedömning av konsekvenser för miljön. Trots att 
riskanalys som verktyg är avsett att även behandla miljörelaterade skaderisker så har 
författarna inte funnit några rekommenderade metoder eller befintliga riskanalyser som 
behandlar miljörisker.  

4.1 Analys av riskbedömning 
Något som bör poängteras gällande de framtagna risktalen är att dessa är 
sammanvägningar av sannolikheten för en viss skadehändelse och graden på de 
konsekvenser som följer. Således kan det vara av stor vikt, beroende på vilken typ av 
beslut som ska fattas, att bryta ner risktalen i dess beståndsdelar. 

Värt att nämna är att sannolikhet samt de olika konsekvenserna har bedömts vara av lika 
stor vikt. Detta måste beaktas då man avser att nyttja dessa resultat. Vid beslut av 
åtgärder eller liknande kan det exempelvis vara lämpligt att ”Konsekvenser för 
människa” ges en större betydelse i förhållande till övriga konsekvenser. 

Den första matrisen i avsnittet riskbedömning är en subjektiv bedömning av diverse 
skadehändelser. Matrisen över tänkbara konsekvenser anses vara mest relevant att 
studera närmare. Sammanvägning till ett risktal ger en alltför generell skattning av 
riskerna för respektive konsekvens. Detta är i synnerhet sant om enbart risk för antingen 
människor, miljö eller egendom skall behandlas, då risktalet är en produkt av dessa. 

Även risktalen där hänsyn tagits till andel transporterat farligt gods bör beaktas 
noggrant. Detta då det första risktalet inte tar hänsyn till sannolikheten för respektive 
utsläpp. Exempelvis är det större sannolikhet att en transport med brandfarliga vätskor 
springer läck, än att ett gasläckage inträffar. Risktalen som projektgruppen beräknat är 
dock teoretiska, då de baseras på siffror som gör sig gällande för hela landet. För att få 
ett mer precist risktal, erfordras att en ordentlig undersökning görs, där det tydligt 
framgår hur mycket av respektive ADR-klass som faktiskt transporteras i Vänersborgs 
kommun.  

4.2 Bedömning av risktalens farlighet 
Det är alltid vanskligt att göra en korrekt bedömning av exakt hur farliga 
konsekvenserna av en viss risk är. Oavsett expertis är det i slutändan upp till kommunen 
att bestämma vilka värden som är viktiga och hur stora risktal man är villig att 
acceptera. Det är självklart att man inte vill att människor ska bli förgiftade av ett 
gasutsläpp, men risken för det bleknar i jämförelse med den överhängande risken för en 
bensinbrand. Paradoxalt nog är det så, att vi människor ofta är mer rädda för de olyckor 
som är mindre sannolikt att de inträffar. Vi kan till exempel vara oroligare för en 
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kärnkraftsolycka, än för att krocka på vägen till arbetet. I denna rapport har författarna 
vägt samman transportfrekvensen för varje kategori farligt gods med konsekvenserna av 
en eventuell olycka. Därför kan en olycka med låg frekvens ändå få ett högt risktal 
(exempelvis BLEVE), jämfört med en olycka av mindre magnitud, men betydligt högre 
frekvens (exempelvis poolbrand). Om man väljer att se bortom siffrorna – det är alltid 
viktigt att se kritiskt på statistik – hamnar man lätt i en avvägning mellan frekvens och 
konsekvens. Hur resultatet av denna blir är omöjligt att sia om, det är upp till 
kommunen att ta ställning till. 

4.3 Rekommendationer till fortsatt arbete 
För att få ett säkrare underlag som gör sig gällande just Vänersborg, bör en kontakt 
etableras med länsstyrelsen för att få detaljerad information kring de transporterade 
mängderna farligt gods inom kommunen. Det kan också vara klokt att ta kontakt med de 
företag i kommunen, som kan tänkas handha farligt gods. En mer exakt skattning av 
konsekvenserna kan göras, om det i arbetet tas hänsyn till topografi, naturvårdsområden, 
vattentäkter, särskilt trafikerade gator, etc. 

För att en allomfattande riskhanteringsplan för Vänersborg ska kunna tas fram, krävs att 
tid och kraft avsätts till att grundligt utreda och kartlägga de rutter, på vilka farligt gods 
transporteras. Dessutom behövs en tydligare fördelning av godstyperna, än vad som 
framställts i denna rapport. Detta då konsekvensförloppet kan skilja sig mellan olika 
produkter inom samma ADR-klass. Ju mer detaljerad riskhanteringsplanen blir, desto 
säkrare kan man vara på att fatta rätt beslut när en krissituation uppstår. 

Avsnittet ”konsekvens av utsläpp” kan, för att få en mer heltäckande riskanalys, 
utvidgas till att omfatta även giftiga och oxiderande ämnen, brandfarliga fasta ämnen, 
explosiva ämnen och övriga farliga ämnen. Även här kan detaljnivån ökas, genom 
grundligare studier av konsekvensförloppen för olika produkttyper. 

Kortfattat rekommenderar projektgruppen att Vänersborgs kommun vid fortsatt arbete 
insamlar och nyttjar ny och mer detaljerad statistik rörande transporterad mängd farligt 
gods, transportrutter och konsekvensförlopp. Vid arbetet är det en fördel om man följer 
samma metodik som presenterats i denna rapport. Att arbeta utifrån riskklasser, som 
redovisas i figur 3.3 kan vara ett enkelt sätt att strukturera sitt arbete med en fortsatt 
riskanalys. 
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A Beräkningsmodeller 
 
R1 = risktal 

R2 = risktal med hänsyn tagen till transporterad mängd gods 

¹SK = sannolikhetsklass 

¹Kmä = konsekvens för människa 

¹K  = konsekvens för miljö mi

¹Ke = konsekvens för egendom 

¹O = område 

T = andel transporterat gods 

¹ : Skala 1-5, där 1 är lägst och 5 högst. 

Risktal 

SK * K  * K  * Kmä mi e * O = R1

 

Risktal med hänsyn tagen till transporterad mängd gods 

SK * K  * K  * Kmä mi e * O * T = R2

 

Exempel R1

Sannolikhetsklass 2, Konsekvensens allvarlighet för människa 4, för miljö 3, för 
egendom 1, samt Områdesspridning 3 ger således följande risktal: 

2 * 4 * 3 * 1 * 3 = 72 

 

Exempel R2

Sannolikhetsklass 2, Konsekvensens allvarlighet för människa 4, för miljö 3, för 
egendom 1, samt Områdesspridning 3, Andel av transporterat gods 12 % ger således 
följande risktal: 

2 * 4 * 3 * 1 * 3 * 0,12 = 8,64
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