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Inledning

I dennabilagaberäknaskonsekvensernaav de olycksrisker (skadescenarier)
som bedömts
kunnapåverkarisknivånför ny bebyggelseinom planområdet. Beräkningarnabeaktarföljande
olycksrisker,vilka alla förknippasmed den angränsande järnvägen:
•

Urspårningpå Nynäsbanan

•

Brandi godstågpå Nynäsbanan

•

Olyckamed farligt godspå Nynäsbanan

-

Explosionvid transport av massexplosivtämne(klass 1.1.)

-

Utsläppoch antändningav brännbargas(klass2.1)

-

Utsläppav giftig gas(klass2.3)

-

Utsläppoch antändningav brandfarligvätska(klass3)

-

Explosionsartatbrandförloppvid utsläppav oxiderande ämne(klass5.1) eller
organiskaperoxider(klass5.2)
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Konsekvenserna
för skadescenarierna
beräknasalternativt bedömsmed simuleringsprogram,
handberäkningarsamt litteraturstudier.
I riskanalysenanvändsriskmåttet individrisk. Med hänsyntill detta består
konsekvensberäkningarna
av beräkningav skadeavstån
d/-område till följd av respektive
olycksrisk.

1.1

Förutsättningar

För att kunnafå en uppfattning om hur stora konsekvensernablir för respektiveskadescenario
kommer följande förutsättningaroch antagandenatt gällai beräkningarna:
Frekvensberäkningarna
i bilagaA omfattar en 1 km långsträcka,men
konsekvensberäkningarna
avgränsastill att studerarespektiveolycksscenariodär det innebär
så stora konsekvensersom möjligt för det studeradeplanområdet,vilket innebärmitt för
planområdet.Eftersomkonsekvensberäkningarna
endast omfattar beräkningav
skadeavstånd/-område
kommer det område som studerasatt begränsastill aktuellt
planområde.Bebyggelseoch markanvändninginom kringliggandeområdenhar ingeninverkan
på individrisknivåninom planområdet.
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Det aktuellaområdet är ca 120 x 40 meter och angränsari norr mot Nynäsbanan(järnvägen),
se figur B.1.I öster passerartunnelbanansgrönalinje i ett tråg. Västerom området går Ågesta
brovägoch i södergår Magelungsvägen.
Cirka50 meter sydvästom området liggeren
bensinstation(CircleK).

Nynäsbanan
Magelungsvägen

CircleK

FigurB.1.Översiktsbildöver Farstastrand / 1/. Det aktuellaplanområdetär markerat med
svarta linjer. Riskanalysen
studerarendastdet västra delområdet,se röd cirkel.
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Planförslagetinnefattar ett nytt parkeringshusi t re våningsplan,se figur B.2.Parkeringshuset
ersätter befintlig ytparkering.

/1/

Detaljplanför fastigheternaBjurö 1 och Farsta 2:1 i stadsdelenFarstastrand, (SDp2016-16239),Samrådshandling,
daterad2016-12-09
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Nynäsbanan

Magelungsvägen
CircleK

FigurB.2.Situationsplanför parkeringshuset.
Med föreslagenutformning blir det minsta avståndetmellan nytt parkeringshusoch
Nynäsbananca 15 meter, mätt från närmastespårmitt. Utmed planområdetgår Nynäsbanan
på banvall,ca 2-3 meter högre än området. Straxväster om området passerarjärnvägenpå
bro över Ågestabroväg.Bron är utrustad med förhöjd kantbalksom syftar till att reducera
sannolikhetenför att en urspåradvagnskafalla ner från bron. Den förhöjda kantbalkenlöper
fram till planområdetsnordvästrahörn.
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Mellan Nynäsbananoch planområdetgår en gång-och cykelväg,se figur A.2. Avståndetfrån
spårmitt till släntenner mot planområdetär ca 10 meter.
För att i framtiden möjliggöraför andraanvändningar av planområdetså medgerdetaljplanen
även handeloch idrott i den södradelen av byggrätten. Avståndetmellan Nynäsbananoch de
delar av byggrättendär detaljplanenmedgerhandeloch idrott är minst 50 meter (mätt från
spårmitt).

2.

Urspårning

Skadeområdetvid en urspårningunderstigeri princip alltid 25-30meter vinkelrätt ut från
spåret.Detta skadescenariomotsvararen helt snedställd tågvagn.Sannolikhetenför detta
värstatänkbarascenarioär extremt låg.
I bilagaA redovisasberäkningarav urspårningsfrek
venssamt sannolikhetenför att en
järnvägsvagnkolliderarmed kringliggandebebyggelse med sådankraft att byggnadenrasar.
Skadefrekvensen
reducerassom funktion av avståndetfrån järnvägenoch är beroendeav
tågetshastighetvid urspårningstillfället.
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Med hänsyntill gällandehastighetsbegränsningar
på genomgåendespårså beräknasdet
maximalavinkelrätaavståndetfrån spåret som vagnen kan hamnavara 15 meter vid
urspårningmed pendeltåg(140 km/h) respektive13 meter vid urspårningmed godståg(100
km/h), se bilagaA.
De ekvationersom användsför beräkningav sannolikhet och frekvenssom funktion av
avståndetfrån järnvägeni bilagaA gäller för en obebyggdomgivningsom liggerungefäri
sammanivå som järnvägen.Enligtavsnitt 1.1 går Nynäsbananpå banvallutmed den aktuella
sträckan,ca 2-3 meter högre än planområdet.Detta kan innebäraatt skadeavståndetblir
större än vad som beräknasovan då vagnenriskeraratt accelereranerför banvallen.
Mellan Nynäsbananoch planområdetgår en gång-och cykelväg,se figur A.1. Avståndetfrån
spårmitt till släntenner mot planområdetär ca 10 meter. Detta innebäratt vid urspårningdär
tågen hamnarmindre än 10 meter från spårmitt så påverkasinte planområdet.
Konsekvensberäkningarna
kommer att omfatta nedanstående skadescenarier.Beräkningarna
kommer att omfatta två dimensionerandescenariermed skadeavståndsom motsvararde
beräkningarsom redovisasi bilagaA. För att inte underskattakonsekvensernaav det aktuella
skadescenariotstuderasdessutomett worst casescenario med skadeavståndsom motsvarar
de maximalaskadeavståndsom uppmätts vid urspårning. Det antasmycket konservativtatt
skadeavståndetför worst casescenarioär oberoendeav hastighetsbegränsningen.
Med
hänsyntill nivåskillnadenmellan järnvägoch planområde så antassannolikhetenför worst
casescenarioutgöra en relativt hög andelav den sammanlagdafrekvensenför
dimensionerandescenario(sannolikhetenför worst caseuppskattasvara högre för godstågän
för pendeltågmed hänsyntill godsvagnarnas
vikt).
•

Urspårningpendeltåg(hastighetsbegränsning
140 km/h)
o Dimensionerandescenario,medel: skadeavstånd< 10 meter
o Dimensionerandescenario,max: skadeavstånd10-15meter
o Worst casescenario:skadeavstånd30 meter (10 % av frekvensför dim. scenario,max)

•

Urspårninggodståg(hastighetsbegränsning
100 km/h)
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o Dimensionerandescenario,medel: skadeavstånd10 meter
o Dimensionerandescenario,max: skadeavstånd10-13meter
o Worst casescenario:skadeavstånd30 meter (25 % av frekvensför dim. scenario,max)
Det antasmycket grovt att personerutomhusomkommer om de vistasinom det avståndfrån
järnvägsspåretsom den urspåradevagnenhamnar.
Sannolikhetenför att omkommatill följd av byggnadskollapseller att av byggnadsdelarrasar
bedömsdäremot vara beroendeav byggnadensvåningsantal. Destolägrevåningsantaldesto
lägre sannolikhetatt omkomma.För personersom vistas inomhusantasdet grovt att 50 %
omkommerav de som vistasi byggnadermed fasadinom det avståndfrån järnvägensom den
urspåradevagnenhamnar.
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3.

Tågbrand

3.1

Metodik

Konsekvenserna
av en tågbrandmed avseendepå påverkan på kringliggandebebyggelsem.m.
är beroendeav tågtyp och brandensomfattning. I bilagaA redovisasberäkningarför tre olika
skadescenarier,varavtvå (Stor tågbrandrespektiveMycket stor tågbrand)bedömsvara så
omfattande att de innebärskadeområdensom överskrider närområdet.
Enbrand i godstågkan innebärabrandeffektersom uppnår över 100 MW.
Stor godsbrandrespektivemycket stor godsbrandbedöms därför kunnajämförasmed liten
pölbrand (ca100 MW) respektivestor pölbrand(ca 200 MW). Konsekvensberäkningarna
för
brand i godstågkommer därför att utgå från strålningsberäkningarnasom redovisasi avsnitt
4.4 (dockutan tillägg för pölradie).

3.2

Bedömningskriterier

Seavsnitt 4.4.2.

3.3

Resultat
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Beräkningarnaav den infallandestrålningenredovisas i figur B.3.Strålningenhar beräknatspå
halvaflammanshöjd.

FigurB.3.Infallandestrålningsom funktion av avståndet från brand i godståg.
I tabell B.1redovisasskadeavståndenför respektive skadescenario.
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TabellB.1.Beräknadekonsekvenser– skadeområden,för skadescenariervid tågbrand.
Skadescenario
Stor tågbrand (100 MW)

Mycket stor tågbrand (200 MW)

Sannolikhetatt
omkomma

Skadeavstånd
(meter)

5%inomhus

10

100%utomhus

4

50%utomhus

10

5%utomhus

13

5%inomhus

14

100%utomhus

5

50%utomhus

14

5%utomhus

17

4.

Järnvägsolyckamed farligt gods

4.1

Klass1. Explosivaämnen

4.1.1

Metodik
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EnligtbilagaA begränsasden detaljeraderiskanalysentill att studeraexplosionmed ämnenur
riskgrupp1.1 då det endastbedömsvara dessaolycksriskersom kan påverka
personsäkerheteninom utredningsområdet.Konsekvens
beräkningarnaomfattar fyra
skadescenarierutifrån den uppdelningsom redovisasi bilagaA:
•

700 kg (transportermed < 700 kg)

•

2000 kg (transportermed 700-2000 kg)

•

4000 kg (transportermed 2000-4000kg)

•

25000kg (transportervid >4000kg)

Konsekvensberäkningarna
följer den metodik som anges i FOA:skurskompendium
Konsekvenser
vid explosioner/2/. Riskenför att byggnadsdelareller hela byggnader rasartill
följd av en explosionberor på huruvidaexplosionens maximalaövertryck(P+) och impulstäthet
(I+) överstigeren byggnadsdelskaraktäristiskatryck (PC) och impuls (IC). För att byggnadsdelen
ej skarasaså skaföljande ekvationuppfyllas:

I C / I + + PC / P+ 1

/2/

Konsekvenservid explosioner– kompendiumframtaget i sambandmed FOAskurs explosivämneskunskap,
FOA,Rickard
Forsén1999-09-03(Bearbetatav StefanOlsson2001-09-16)
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Konsekvensberäkningarna
utgår från beräkningarav maximalt övertryck(P+), impulstäthet(I+)
samt varaktighet(t+) för de studeradeexplosionsscenarierna.
I figur B.4 och figur B.5redovisas
beräkningaravseendetryck respektiveimpulstäthetsom en funktion av avståndetfrån
explosionen.Respektiveexplosionsscenario
förutsätts inträffa på eller nära marken,vilket för
en detonation av X kg motsvararen detonation av 1,8·Xkg i fri luft. För byggnaderbeaktas
tryck och impulstäthetsom har beräknatsmed avseende på ett vinkelrätt tryckinfall.Det
reflekterandetrycket innebärhögre infallandetryck och impulstäthet.
Då människorär relativt småbedömsinget reflekterandetryck uppståvilket innebäratt man
vid bedömningav skadeområdetför konsekvenserutomhus studerarstrykandetryck (180°).
Explosionensvaraktighett + beräknasgrovt enligt följande ekvationoch blir sammaoavsett
infallandevinkel /2/:

t+ =

2× I +
P+
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< 700 kg

700-2000 kg

2000-4000 kg

>4000 kg

FigurB.4.Max övertrycksom funktion av avståndetfrån explosionvid detonationav trotyl på
eller nära mark vid vinkelrätt infall.
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FigurB.5.Impulstäthetsom funktion av avståndetfrån explosionvid detonationav trotyl på
eller nära mark vid vinkelrätt infall.

4.1.2

Bedömningskriterier

Inomhus:Enligtovan beror konsekvensernainomhuspå explosionensmaximalaövertryck(P+)
och impulstäthet (I+) i förhållandetill byggnadsdelarnas
karaktäristiska tryck (PC) och impuls
(IC), se ekvationeni avsnitt 4.1.1.I tabell B.2 anges karakteristiskatryck (PC) respektive
impulstäthet (IC) för olika byggnadsdelarberoendepå byggnadsstrat
egi och bärighet/2/.
TabellB.2.Karakteristiskatryck (PC) respektiveimpuls(IC) för olika byggnadsdelar.
Byggnadsdel

PC (kPa)

IC (kPas)

200
200

2,5
2,5

200
200

3,1
3,1

5
5

0,5
1,0

Bärandekonstruktioner
Stommei platsgjutenbetong
- Bärandeytterväggarav 20 cm betong (och invändigapelare)
- Bärandetvärväggaroch utfackadelängsgåendeytterväggar
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Stommei monteradbetong
- Pelar/balk-stomme
- Bärandeväggari elementhus
Icke bärande konstruktioner
- Lätta utfackningsväggar
(plåtkassetter)i pelarhus
- Medeltungautfackningsväggar(regelstomme& fasadtegelskal)

De infallandetryck som redovisasi figur B.4gäller för en punkt (byggnadeller människa)som
är helt oskyddadmot riskkällan.Den första byggnaden reducerarmed stor sannolikhetdet
infallandetrycket mot bakomliggandebyggnaderrelativt mycket.Det uppskattasgrovt att den
första byggnadenmedför att trycket och impulstätheten mot nästföljandebyggnadreduceras
med ca 75 % i förhållandetill vad som angesi figur B.4respektivefigur B.3.Detta beaktasi de
fortsatta konsekvensberäkningarna
avseendeskadeområden.
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500

Sannolikhetenför att omkommainomhusär beroendeav antalet våningsplani byggnadenoch
ökar med ökandevåningsantal.I konsekvensberäkning
arna kommer det uppskattasgrovt att
ca 80 % av personersom vistasinom totalkollapsadebyggnadsdelaromkommer.Inom
byggnadsdelarsom endastrasarlokalt antasca 15 % omkomma.
Utomhus:Enmänniskatål tryck relativt bra och riskerari huvudsakatt förolyckasp.g.a.
kringflygandeföremål eller att de trillar omkull av tryckvågen.Med avseendepå tryck så går
gränsenför dödligaskadorvid /3/:
•

1 % omkomna

180 kPa

•

90 % omkomna

300 kPa

•

10 % omkomna

210 kPa

•

99 % omkomna

350 kPa

•

50 % omkomna

260 kPa

Sannolikhetenför att omkommautomhusbedömsvara beroendeav explosionslastens
storlek.
För de beräknadeskadeavståndensom redovisasi avsnitt 4.1.3uppskattasinnebäraföljande
sannolikhetför att omkomma:
•

< 700 kg:

10 %

•

2 000-4000 kg:

50 %

•

700-2000 kg:

25 %

•

> 4 000 kg:

100 %

4.1.3

Resultat

Utifrån beräkningarnaav övertryck,impulstäthet och varaktighetbedömshuruvidaolika
byggnadsdelarrasareller ej, som funktion av avståndet. Dennabedömninghar resulterat i
skadeavståndför respektiveskadescenario.I tabell B.3redovisasskadeavstånden
för
respektiveskadescenario.
TabellB.3.Beräknadekonsekvenser– skadeområden,för skadescenariervid transport av
explosivaämnen.
Skadescenario
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< 700 kg massexplosion

700–2000 kg massexplosion

2 000-4000 kg massexplosion

> 4 000 kg massexplosion(25 000 kg)

/3/

Sannolikhetatt
omkomma

Skadeavstånd
(meter)

100 % inomhus

10

15 % inomhus

30

10 % utomhus

20

100 % inomhus

20

15 % inomhus

60

25 % utomhus

30

100 % inomhus

30

15 % inomhus

80

50 % utomhus

40

100 % inomhus

50

15 % inomhus

200

100 % utomhus

70

Vådautsläppav brandfarligaoch giftiga gaseroch vätskor– metoder för bedömningav risker, FOA,September1997
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4.2

Klass2.1 Brännbara Gaser

4.2.1

Metodik

För brännbara gaserkan tre scenarierantasuppståberoendepå typen av antändning:
•

Jetflamma: omedelbarantändningav läckandegasunder tryck

•

Gasmolnsexplosion
: fördröjd antändningav gassom hunnit spridasoch därmedej är
under tryck

•

BLEVE
: BoilingLiquidExpandingVapourExplosionkan uppkomma om tank utan
fungerandesäkerhetsventilutsätts för en utbredd brand under en längretid.
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För ovanståendeskadescenarierhar utsläppssimuleri
ngar gjorts med simuleringsprogrammet
Gasolför att avgörastorlekenpå de områdeninom vilka personerkan förväntasomkomma.
Utsläppssimuleringarna
har utförts för järnvägsvagn(ca 40 ton gas).Det antasgrovt att
samtligatransporter innehållertryckkondenseradgasol. Nedanredovisasden indata som
angesi Gasolmed avseendepå tankutformning,väderetc.
•

Lagringstemperatur:

15°C

•

Lagringstryck:

7 bar övertryckvid 15°C

•

Tankdiameter:

2,5 m

•

Tanklängd:

19 m

•

Tankfyllnadsgrad:

80 %

•

Tankenstomma vikt:

50 000 kg

•

Designtryck:

15 bar övertryck

•

Bristningstryck:

4 x designtrycket

•

Luftryck:

760 mmHg

•

Väder:

15°C,50 % relativ fuktighet, dag och klart

•

Omgivning:

Mångaträd, häckaroch enstakahus(tätortsförhållanden)

Skadescenarierna
jetflamma respektivegasmolnsexplo
sion har simuleratsför följande
utsläppsstorlekar/4/:
•

Litet utsläpp:

0,09 kg/s

•

Stort utsläpp:

11,7 kg/s

/4/

Farligtgods– riskbedömningvid transport, RäddningsverketKarlstad,1996
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Skadeområdena
för jetflamma och gasmolnsexplosion
beror utöver utsläppsstorleken,ävenpå
om läckagetutgörs av gasfas,vätskefaseller i gasfas nära vätskeytan.I beräkningarnaantas
det konservativtatt utsläppetsker nära vätskeytandå detta leder till de största
skadeområdena.
Skadeområdena
för gasmolnsexplosion
är dessutomberoende av vindstyrkan,där
skadeområdetblir större ju lägrevindstyrka.Ävenhär antasdet konservativten relativt låg
vindstyrka,ca 3 m/s.

4.2.2

Bedömningskriterier

Sannolikhetenför att omkommaär bl.a. beroendeav den infallandevärmestrålningen.Hur
hög värmestrålningen personklarar utan att erhålla skadorberor bl.a. på dessvaraktighet.
Detsammagällermed avseendepå hur hög strålningsom krävsför att antändaolika
byggnadsmaterial.Julängrestrålningspåverkan,
ju högre sannolikhetför skada.
Utomhus:I tabell B.4 redovisasskadeområdendär värmestrålningenär så omfattandeatt det
kan leda till 2:a-3:egradensbrännskada.Enligt/3 / är sannolikhetenatt omkommavid 2:a
gradensbrännskadorca 15 %. Det uppskattasgrovt att motsvarandeför de som får 2a-3:e
gradensbrännskadaär ca 50 %.
Inomhus:Sannolikhetenför att personersom befinner sig inomhusomkommerbedöms
utifrån den strålningsnivåsom uppskattasvara kritisk med avseendepå brandspridningin i
byggnaden.Det uppskattasgrovt att skadeområdetför brandspridningtill byggnadför de
studeradescenariernamotsvararskadeområdetdär värmestrålningenär så omfattande att det
kan leda till 2:a gradensbrännskada.Dockbedömsdet inte vara troligt att samtligapersoner
som befinner sig i en utsatt byggnadomkommertill följd av att en utvändigbrand spridsin i
byggnaden.Mycket grovt uppskattasdet att 5-10 % av de personersom befinner sig inomhus
inom det områdedär värmestrålningenkan leda till 2:a gradensbrännskadaomkommer.

4.2.3

Resultat

I tabell B.4redovisasskadeavståndenför respektive skadescenario.För jetflamma och
brinnandegasmolnblir inte skadeområdetcirkulärt runt olycksplatsenutan mer plymformat,
varför dessbredder ävenpresenteras.
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TabellB.4.Beräknadekonsekvenser– skadeområden,för skadescenariervid transport av
brännbaragaser.
Skadescenario

Sannolikhetatt
omkomma

Skadeavstånd
(meter)
Skyddadbebyggelse

Oskyddadbebyggelse

bredd

längd

bredd

längd

Liten jetflamma

5 % inomhus
50 % utomhus

6

5

6

5

Liten gasmolnsexplosion

5 % inomhus
50 % utomhus

2

5

2

5

Stor jetflamma

5 % inomhus
50 % utomhus

50

22,5

50

45

Stor gasmolnsexplosion

5 % inomhus
50 % utomhus

165

72,5

165

145

BLEVE

5 % inomhus
50 % utomhus

440

132,5

440

265
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4.3

Klass2.3 Giftiga Gaser

4.3.1

Metodik

Den icke brännbaramen giftiga gasenantasbeståav tryckkondenseradklor, som är en av de
giftigastegasernasom transporterasi större tankar på järnvägi Sverige.
Med simuleringsprogrammetSpridningi Luft 1.2 beräknasstorlekenpå det områdedär
koncentrationenammoniakrespektivesvaveldioxidantas vara dödlig (inomhusoch utomhus).
Utsläppssimuleringarna
har utförts för järnvägsvagnrymmandesca 65 ton klor.
Nedanredovisasden indata som angesi Spridningi Luft 1.2 med avseendepå tankutformning,
omgivningsstrukturoch väderetc.
•

Kemikalie:

Klor

•

Emballage:

Järnvägsvagn
(65 ton)

•

Bebyggelse:

Tät skog/ stad ( = 1,0)

•

Lagringstemperatur: 15°C

•

Väder:

15°C,vår, dag och klart

Följande,i Spridningi Luft 1.2 fördefinierade,utsläppsscenarierhar simuleratsför utsläppav
giftig gas:
•

Litet utsläpp(packningsläckage):

0,45 kg/s

•

Stort utsläpp(stor punktering):

112 kg/s

Gasernasspridningberor bland annat på vindstyrka,bebyggelseoch tid på dygnet.Spridningi
Luft 1.2 genererarspridningskurvoroch uppskattningarav hur stor andel av befolkningeninom
området som förväntasomkomma.Dennaandel avtar med avståndetbådei längdmed och
vinkelrätt mot gasmolnetsriktning. Skadeområdena
för ett utsläppav giftig gasblir större ju
lägre vindstyrkanär. I simuleringarnaantasdärför vindstyrkanvara relativt låg,ca 3 m/s.
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Skadeområdetinomhusär dessutomberoendeav på vilken nivå som ventilationsintagär
placerade.Det antasatt ventilationsintagenär placeradeca 3 meter över järnvägen.

4.3.2

Bedömningskriterier

Vid simuleringav gasutsläppmed Spridningi Luft 1.2 erhållsspridningskurvorsamt
uppskattningarpå hur stor andel av befolkningeni området som förväntasomkomma
beroendepå avståndettill utsläppskällan.Andelenavtar med avståndetbåde i längdsamt
vinkelrätt mot utsläppetsriktning.
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4.3.3

Resultat

I tabell B.5redovisasskadeavståndenför respektive skadescenario.
TabellB.5.Beräknadekonsekvenser– skadeområden,för skadescenariervid transport av
giftiga gaser.
Skadescenario

Sannolikhetatt
omkomma

Skadeavstånd(meter)
Inomhus

Litet utsläpp (packningsläckage)

Stort utsläpp (stor punktering)

Utomhus

bredd

längd

bredd

längd

100%

0

0

4

10

50%

0

0

20

30

5%

4

15

30

50

100%

20

50

140

250

50%

80

260

240

370

5%

190

345

360

430

4.4

Klass3. Brandfarliga vätskor

4.4.1

Metodik

För dennafarligt godsklassutgörs skadescenarierna
av att tanken skadasså allvarligt att vätska
läckerut och sedanantänds.Vid beräkningav konsekvensenav en farligt godsolyckamed
brandfarligvätskaantastanken rymma bensin.Beroende på utsläppstorlekenantasolika stora
pölar med brandfarligvätskabildasvilket leder ti ll olika mängdervärmestrålning.
Utformningenav spårområdetmed makadamoch dränering innebäratt spridningenav ett
vätskeutsläpppå järnvägbedömsbli relativt begränsat, ävenvid ett stort utsläpp,eftersom
underlagetsgenomsläpplighetär god. I försök har det ävenpåvisatsatt pölensutbredningär
kraftigt beroendeav underlagetsutformning och lut ningar/5/. Det krävsrelativt smålutningar
för att vätskanskaforma rännilar eller ansamlinga
r i lågpunkterm.m.
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Med avseendepå pölbrandantasdet grovt att pölen har cirkulär utbredning,vilket ger en
högre strålningsnivå.Utifrån ovanståendebeskrivning bedömsdock ävenett stort utsläpp
medföra en pöldiametersom överstiger15-20meter. Scenariotgodsvagnsbrand
kommer att
studerasutifrån motsvarandemetodik, men i detta fall tas ingen hänsyntill pölensutbredning.
Konsekvensberäkningar
utförs för följande skadescen
arier:
•

Liten pölbrand:

100 m2

•

Stor pölbrand:

200 m2

•

Tankvagnsbrand:

Max brandeffektca 300 MW
(effekten motsvarardet värdesom angesi /6/ för t ankbilsbrand,
vilket härstammarfrån en bedömningsom baseraspå den högsta
brandeffekt som uppmättsvid eldningav godsi tunnel)

/5/

Konsekvenservid tankbilsolyckamed bensini Stockholmsinnerstad,Stockholmsbrandförsvar,1998

/6/

Fire and SmokeControlin RoadTunnels,PIARCCommitteeof RoadTunnels,1999
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Beräkningarnaav den infallandevärmestrålningsom analyseradeområdet utsätts för i
händelseav olyckamed påföljandebrand genomförsmed handberäkningar:
Brandeffekt (Q) – Brandeffektenberäknasutifrån pölareanoch ansättstill att 1 M W genereras
per kvadratmeterpölarea/7/.
Flamhöjd(HF) – Flamhöjden(m) kan beräknassom funktion av brandeffekten och

&
Q
pöldiametern(D) enligt följande ekvation/8/: H f = 23.0

5/2

02,1
D

Ovanståendeförhållandemellan brandeffektoch pölarea innebäratt flamhöjdengrovt kan
uppskattastill HF = D /7/.
Utfallande strålning (I0) – Den utfallandestrålningen(kW/m2) är beroendeav pölbrandens
diameter.Upp till en visspölstorlekökar strålningenfrån flamman,men efter en vissnivå
minskareffektiviteten i förbränningenmed påföljd att rökutvecklingentilltar och
temperaturen i flamzonensjunker.Endel av värmestrålningenabsorberasdärmedi
omgivanderök, vilket innebäratt den utfallandestrålningensjunkermed ökandevärdepå
pölbrandensstorlek.Den utfallandestrålningenkan beräknasmed följande ekvation/9/:

I 0 = 58 10

,0
00823D

Synfaktor (F) – Synfaktorn(–) angerhur stor andel av den utfallande strålningensom når en
mottagandepunkt eller yta (sefigur B.6).Vid beräkningenav synfaktornantasatt brandenär
rektangulärså att flammansdiameter är lika stor i toppen som i botten. Detta är ett
konservativtantagandedå brandeni självaverket normalt smalnarav väsentligtupptill.
SynfaktornF1,2 mellan flammanoch den mottagandepunkten är en geometrisk konstruktion
som beräknasenligt /10/:

F 2,1= FA 2,1+ FB 2,1+ FC 2,1+ FD

2,1

där FA1,2 , FB1,2, FC1,2 och FD1,2beräknasenligt följande:
A1

FA

2,1=
0
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1

=

2

cos

cos
d2

1

2

dA1

där

= infallandevinkel (d.v.s.0) och A1 = L1 x L2 enligt figur B.6.

/7/

Brandskyddshandboken,
Rapport3134,Brandteknik, Lundstekniskahögskola,Lund,2005

/8/

EnclosureFire Dynamics,Karlsson& Quintiere,2000

/9/

Radiationfrom largepool fires, Journalof Fire ProtectionEngineering,1 (4), pp 141-150,Shokri & Beyler,1989

/10/

An Introduction to Fire Dynamics– secondedition, Drysdale,Universityof Edinburgh,UK1999
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FigurB.6.Synfaktor.
Ovanståendeekvationkan omvandlastill följande ekvation för beräkningav respektiveytas
(A, B, C och D) synfaktor/11/:

FA12 =

X =

1
2

X
1+ X

2

tan

1

Y
1+ X

2

+

Y
1+ Y

2

tan

X

1

1+ Y 2

där

L1
L
och Y = 2 enligt figur B.6.
d
d

Infallande strålning (I) – Den från brandeninfallandevärmestrålningen(kW/m2) som når
omgivningenminskarmed avståndetfrån brandenoch beräknasgenom: I

= F ×I 0

Med hjälp av ovanståendesambandoch förutsättningar har brandeffekten,brandensdiameter
och flamhöjdenför de olika scenarierna(setabell B.6).

TabellB.6.Tabellmed beräknadevärdenpå effektutveckling,brandensdiameteroch flamhöjd
samt utfallande värmestrålning.
Brinnandeyta
AF (m2)

Utvecklad
effekt Q (kW)

Brandens
diameter Df (m)

Flamhöjd
Hf (m)

Utfallande
strålning
I0 (kW/m 2)

Liten pölbrand

100

100 000

11,3

11,3

46,8

Stor pölbrand

200

200 000

16,0

16,0

42,8

Godsvagnsbrand

300

300 000

19,5

19,5

40,0

Scenario
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Beräkningarnaav den infallandestrålningenredovisas i figur B.7.Strålningenhar beräknatspå
halvaflammanshöjd. I diagrammenbeaktasävenpölarnasradie (ej för scenariot
godsvagnsbrand),
vilket beror på att pölen kan spridasmot det studeradeområdet.
Enligttabell B.6sjunkerden utfallandestrålningen med pölbrandensstorlek.För att inte
underskattaden infallandevärmestrålningenså kommer de fortsatta strålningsberäkningarna
att utgå från ett konservativtvärde på den utfallande strålningenpå 50 kW/m2 för samtliga
brandscenarier.

/11/

ThermalRadiationHeat Transfer,3rd ed., Seigel & Howell,USA1992
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FigurB.7.Infallandestrålningsom funktion av avståndet från pölbrandrespektive
godsvagnsbrand.

4.4.2

Bedömningskriterier

Hur hög värmestrålningen personklarar utan att erhålla skadorberor bl.a. på dess
varaktighet.Detsammagäller med avseendepå hur hög strålningsom krävsför att antända
olika byggnadsmaterial.Julängrestrålningspåverka
n, ju högre sannolikhetför skada.
I tabell B.7redovisasexempelpå strålningsnivåeroch vilka skadordessakan medföra
avseendepersonskadarespektivebrandspridning.Enligt avsnitt 4.2.2uppskattasatt ca 15 % av
de som får 2:a gradensbrännskadorkan omkomma.
TabellB.7.Effekterav olika strålningsnivåer/3,7/.
Konsekvens
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Ingensmärtavid långvarigbestrålningav bar hud

Strålningsintensitet[kW m-2]
<1

2:a gradensbrännskadavid bestrålning under 1 minut
- 100 % sannolikhet

19

- 50 % sannolikhet

7,5

Ingensmärtavid bestrålningav bar hud under 1 minut

< 2,5

2:a gradensbrännskadavid bestrålning under 20 sekunder
- 100 % sannolikhet

43

- 50 % sannolikhet

17

Outhärdligsmärtavid bestrålningav bar hud under 2 sekunder

20

Antändningav lättantändliga material, t.ex. gardiner
med sticklåga

10

vid långvarigbestrålning

20

Antändningav obehandlat trä
med sticklågaeller vid bestrålningunder 5 minuter

15

vid långvarigbestrålning

30
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Enpersonsom befinner sig utomhusoch upptäckeren större brand försöker med stor
sannolikhetsätta sig i säkerhet.Tidenför varseblivning samt beslut och reaktion innebärdock
att personenkan utsättasför värmestrålningunder en kortare stund innan hen reagerar.De
strålningsnivåeroch effekter som angesi tabellen ovan har därför i tabell B.8omvandlatstill
en uppskattadandel omkomnaberoendepå strålningsnivå för personersom befinner sig
utomhus.
TabellB.8.Uppskattadsannolikhetför oskyddadpersonutomhusatt omkommasom funktion
av strålningsnivånvid pölbrand.
Strålningsnivå

Andel omkomna

10 kW/m2

1%

2

50 %

2

100 %

60 kW/m
80 kW/m

Sannolikhetenför att personersom befinner sig inomhus omkommerbedömsutifrån den
strålningsnivåsom uppskattasvara kritisk med avseende på brandspridningin i byggnaden.
Utifrån tabell B.7så uppskattasden kritiska värmestrålningenvara 15 kW/m2 om inga
byggnadstekniska
åtgärderbeaktas.Dockbedömsdet inte vara troligt att samtligapersoner
som befinner sig i en utsatt byggnadomkommertill följd av att en utvändigbrand spridsin i
byggnaden.Mycket grovt uppskattasdet att 5-10 % av de personersom befinner sig inomhus
inom det områdekring pölbrandendär strålningsnivå
n överstiger15 kW/m2 omkommer.

4.4.3

Resultat

I tabell B.9redovisasskadeavståndenför respektive skadescenarioutifrån figur B.7.
TabellB.9.Beräknadekonsekvenser– skadeområden,för skadescenariervid transport av
brandfarligavätskor.
Skadescenario
Liten pölbrand (100 MW)
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Stor pölbrand (200 MW)

Godsvagsnbrand(300 MW)

Sannolikhetatt
omkomma

Skadeavstånd
(meter)

5%inomhus

15

100%utomhus

9

50%utomhus

15

5%utomhus

18

5%inomhus

22

100%utomhus

13

50%utomhus

22

5%utomhus

25

5%inomhus

17

100%utomhus

7

50%utomhus

17

5%utomhus

22
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4.5

Klass5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider

4.5.1

Metodik

Enolyckamed utsläppav oxiderandeämneneller organiskaperoxiderskanormalt inte leda till
något följdscenariosom innebärallvarligapersonskador. Det finns dock ämneninom denna
farligt godsklasssom,om de kommer i kontakt med brännbart, organisktmaterial (t ex bensin,
motorolja etc.), kan leda till självantändningoch kraftiga explosionsförlopp.Explosionenkan då
liknasvid en explosionav massexplosivaämnen.
I den riskanalyssom togs fram för fördjupad översiktsplanför Göteborg/12/ angavsatt den
explosivablandningsom kan bildasvid ett utsläpp på järnvägmotsvararen explosivblandning
med 25 ton trotyl. Detta scenarioutgår dock från antagandetatt vagnenmed oxiderande
ämnenkolliderar med en vagnmed brandfarligvätska(klass3) som blandasmed utsläppet.
Skadescenariotbedömsvara mycketkonservativtför de förutsättningarsom angesför
frekvensberäkningarna
(hänsyntas t.ex. inte till att det skadedrabbadetåget transporterar
både klass5 och klass3 eller att utsläppsker från bådeen vagnmed klass5 och en vagnmed
klass3).
Med hänsyntill de förutsättningarsom angesför fr ekvensberäkningarna
antasett mer
trovärdigt skadescenarioinnebäraatt det oxiderande ämnet blandasmed exempelvistågets
smörjmedel.Detta scenariobedömskunnamotsvaradet, i /12/, dimensionerandescenarioför
olyckamed oxiderandeämnenpå väg,ca 3 ton trotyl . För att ej underskattakonsekvenserna
av det aktuellaskadescenariotkommer konsekvensber
äkningarnaatt utgå från de beräkningar
som redovisasi avsnitt 4.1 avseendeexplosionmed 4 ton trotyl . I de fortsatta
riskberäkningarnakommer dessutomdet värstatänkbara scenariotatt beaktas(d.v.s.
motsvarandeexplosionmed 25 ton trotyl enligt ovan) för 1 % av den sammanlagdafrekvensen
för det aktuellaskadescenariot(explosionsartatbrandförloppvid självantändning).

4.5.2

Bedömningskriterier

Seavsnitt 4.1.2.

4.5.3

Resultat

I tabell B.10redovisasskadeavståndenför skadesce
nario med ämneur klass5.
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TabellB.10.Beräknadekonsekvenser– skadeområden,för skadescenariervid transport av
oxiderandeämnenoch organiskaperoxider.
Skadescenario
Dimensionerandescenario
(motsvarar2 000-4000 kg
massexplosion)

Sannolikhetatt
omkomma
100 % inomhus

30

15 % inomhus

80

50 % utomhus

40

100 % inomhus
Worst casescenario
15 % inomhus
(motsvarar25 000 kg massexplosion)
100 % utomhus

/12/

Skadeavstånd
(meter)

50
200
70

Översiktsplanför Göteborgfördjupad för sektorn transporter av farligt gods,Stadsbyggnadskonto
ret i
Göteborg,1996
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