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1  Inledning 

1.1  Uppdragsbeskrivning och bakgrund 

Tyréns Sverige AB har på uppdrag av Staffanstorps kommun genomfört en 

riskutredning avseende en drivmedelsstation som ska utgöra underlag i 

pågående arbete med detaljplan för Stanstorp 7:173 i Staffanstorp.  

På fastigheten finns idag en förskola (Domsagans förskola). Enligt gällande 

detaljplan är markanvändningen för fastigheten H- Handel. Förskolan har 

ett tidsbegränsat bygglov som löper ut 2024-05-29. Syftet med den nya 

detaljplanen är att ersätta gällande detaljplan med en ny plan där 

användningen för fastigheten ändras till S-förskola.  

1.2  Syfte och mål 

Syftet med riskutredningen är att ta fram lämpliga skyddsavstånd för 

planerad förskola avseende akuta olycksrisker från närliggande 

drivmedelsstation. Syftet är också att ge förslag på lämpliga åtgärder som 

kan införas om rimliga skyddsavstånd inte kan upprätthållas.  

Målet med riskutredningen är att ta fram relevant underlag avseende 

risknivån kopplat till den närliggande drivmedelsstationen.  

Riskutredningen utgör således underlag till arbetet med detaljplanen i form 

av rekommendationer avseende skyddsavstånd och riskreducerande 

åtgärder för att hantera akuta olycksrisker inom fastigheten.  

1.3  Omfattning och avgränsning 

Riskutredningen avser akuta olycksrisker som hänger samman med 

lokaliseringen i närheten av drivmedelsstation på fastigheten Stanstorp 

1:533.  

Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar:  

• Hur påverkas planerad förskola av närliggande drivmedelsstation?  

• Hur påverkas riskbilden av planerad markanvändning?  

• Vilka åtgärder kan införas för att hantera akuta olycksrisker inom 

fastigheten?  

Riskutredningen beaktar kvantitativt risknivån inom planområdet med 

avseende på olyckor på drivmedelsstationen inom Stanstorp 1:533. 
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Riskutredningen beaktar nuvarande utformning och hantering av drivmedel. 

Det innebär att gasformiga bränslen inte beaktas. Det finns inga 

rekommenderade transportleder för farligt gods i närheten av planområdet 

och därför beaktas inte transporter med farligt gods i denna utredning.  

Denna riskutredning omfattar inte luftföroreningar, elektromagnetisk 

strålning, buller, vibrationer, markföroreningar etc. 

1.4  Metod 

Arbetet med riskutredningen genomförs i följande steg:  

• Inventering och informationsinsamling 

• Identifiering och val av dimensionerande skadehändelser 

• Bedömning och beräkning av konsekvensavstånd för de 

dimensionerande skadehändelserna 

• Bedömning av frekvens för de dimensionerande skadehändelserna 

• Beräkning av individrisk avseende transport avseende de 

dimensionerande skadehändelserna, vilket baseras på tidigare 

bedömning av de identifierade riskernas konsekvens och frekvens.  

• Bedömning och översiktlig beskrivning av osäkerheter som är kopplade 

till bedömningen av riskerna.  

• Värdering av risker utifrån valda kriterier, både för individrisk och 

konsekvensavstånd 

1.5  Principer för riskvärdering 

1.5.1  Allmänna principer för riskvärdering 

Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som 

allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer 

vägledande (Räddningsverket, 1997):  

• Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska 

medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras.  

• Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i 

proportion till den nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, 

verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta 

verksamheten medför, vara skäligt fördelade inom samhället.  
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• Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta 

hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser 

än i form av katastrofer.  

Sverige saknar nationellt fastställda kriterier avseende riskvärdering. Risker 

kan placeras i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, acceptabla 

med restriktioner eller oacceptabla. Figur 1 nedan beskriver principen för 

riskvärdering (Räddningsverket, 2003). 

 

Figur 1 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (Räddningsverket, 2003).  

Följande riskvärderingsprinciper har föreslagits gälla för såväl transporter 

av farligt gods som för samhällsplaneringen i övrigt i rapporten Värdering 

av risk (Räddningsverket, 1997): 

Individrisk 

• individrisknivåer på 10-5 per år som övre gräns för område där risker 

under vissa förutsättningar kan tolereras  

• individrisknivåer på 10-7 per år som övre gräns för område där risker 

kan anses som små 

• området däremellan kallas ALARP-området, från engelskans ”as low as 

resonable practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas 

Samhällsrisk  

• Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som 

acceptabla: F=10-4 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.  

• Övre gräns där risker anses vara acceptabla: F=10-6 per år för N=1 

med lutningen på F/N-kurva -1. 
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2  Förutsättningar 

2.1  Området samt planerad verksamhet 

På fastigheten Stanstorp 7:173 finns idag en förskola (Domsagans 

förskola). Enligt gällande detaljplan är markanvändningen för fastigheten H- 

Handel. Förskolan har ett tidsbegränsat bygglov som löper ut 2024-05-29. 

Syftet med den nya detaljplanen är att ersätta gällande detaljplan med en 

ny plan där användningen för fastigheten ändras till S-förskola.  

Planerad markanvändning i form av förskola är ur risksynpunkt att betrakta 

som känslig.  

I planområdets närhet finns områden med en- och flerbostadshus i samtliga 

riktningar förutom rakt norrut, där drivmedelsstationen Gulf Staffanstorp 

ligger.  

2.2  Drivmedelsstation 

Drivmedelsstationen Gulf Staffanstorp ligger på fastigheten Stanstorp 

1:533. Avståndet till fastigheten Stanstorp 7:173 där förskola planeras är 

cirka 55 meter. Drivmedelsstationen ligger rakt norr om planområdet. På 

drivmedelsstationen tillhandahålls bensin och diesel. Stationen är 

bemannad och har utöver drivmedel en butik samt biltvätt. Inom stationen 

finns också ett gasolskåp.  

Avståndet mellan påfyllningsplatsen för drivmedelsstationen och planerad 

förskola är cirka 90 meter. Området kring planområdet är relativt flackt utan 

större höjdskillnader. Mellan drivmedelsstationen och planområdet finns 

dock en mindre höjdskillnad där Malmövägen som passerar ligger lite 

högre än omgivningen. Detta bedöms inte påverka riskbedömningen då det 

inte finns någon höjdskillnad i anslutning till lossningsplatsen.  

Antalet lossningstillfällen på stationen antas till 150 stycken per år, 

motsvarande en större station. Antalet leveranser förväntas inte öka fram 

till 2040. Hur förbrukningen kommer att se ut är mycket osäkert. Antalet 

bilar kan komma att öka sett till förtätning av människor men utifrån en 

förnyad bilflotta (förbättrad prestanda och fler elbilar) ökar inte behovet av 

bensin och diesel som drivmedel (Statens energimyndighet, 2017). Bensin- 

och etanolförbrukningen bedöms minska snabbare än diesel. Det senare 

innebär en höjd säkerhetsnivå då diesel innebär lägre risk för brand och 

uppkomst av brännbara gasmoln än bensin vid utsläpp. 
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3  Utredning 

3.1  Drivmedelsstation 

De utsläpp som sker på drivmedelsstationer vid tankning till fordon, 

exempelvis genom slangbrott, är små (under 100 liter på grund av 

säkerhetsåtgärder) och kommer inte att påverka planområdet. Dessa 

utreds av den anledningen inte vidare i denna riskutredning. Störst risk för 

olycka bedöms föreligga under lossningstillfället när tankbilen är uppställd 

på lossningsplatsen (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000). Läckage kan 

exempelvis ske genom att en slang lossnar eller går sönder. Detta kan leda 

till att en bränslepöl uppkommer, som kan antändas eller förångas och ge 

upphov till gasmoln med brännbara ångor. I det första fallet uppstår en 

pölbrand som kan påverka omgivningen med det strålning som avges. I det 

andra fallet uppstår ett gasmoln som i teorin vid antändning kan påverka 

omgivningen både med avgiven strålning och tryck vid en explosion. Dessa 

skadehändelser bedöms vara dimensionerande och utreds vidare med 

beräkningar och bedömningar.  

3.2  Bedömning 

3.2.1  Pölbrand 

Beräkningar för pölbrand i bensin har genomförts. Beräkningarna resulterar 

i konsekvensavstånd till strålningsnivåerna 12 kW/m2 respektive 15 kW/m2. 

Som jämförelse har avståndet till 2,5 kW/m2 också beräknats. Detta 

gränsvärde för säker utrymning. Indata och beräkningsgång presenteras i 

bilaga. Konsekvensavstånden presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1 Konsekvensavstånd för pölbrand till strålningsnivåerna 12 kW/m2 

respektive 15 kW/m2 

Storlek på 
utsläpp 

Pölstorlek Avstånd från pölens kant till: 

  2,5 kW/m2 12 kW/m2 15 kW/m2 
Stort utsläpp 200 m2 71 29 25,5 

Mellanstort utsläpp 100 m2 50 20 18 

Litet utsläpp 50 m2 36 14,5 12,5 

 

Beräkningarna visar att konsekvensavstånden för pölbrand av olika 

storlekar inte ger upphov till strålningsnivåer som medför att personer 

omkommer inom planområdet. Det längsta beräknade 

konsekvensavståndet (stort utsläpp, gränsvärde 12 kW/m2) uppgår till 29 

meter, vilket med god marginal understiger avståndet mellan planområdet 
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och lossningsplatsen. Jämförelsen med gränsvärdet för säker utrymning 

visar också att strålningsnivåerna är acceptabla inom planområdet.  

3.2.2  Gasmoln 

Bedömningen av påverkan från ett gasmoln som sprider sig till följd av ett 

utsläpp som inte antänds direkt har genomförts kvalitativt utifrån 

beräkningar utförda av Gexcon åt MSB (Gexcon, 2013-11-27). 

Beräkningarna visar utbredningen av ett gasmoln till följd av ett utsläpp av 

bensin. I denna bedömning antas att personer som befinner sig inom 

gasmolnets brännbarhetsområde kommer att kunna omkomma vid en 

antändning. Ytterligare beskrivning av skadehändelsen och skadekriterium 

ges i bilaga.  

Beräkningarna har genomförts för olika vindhastigheter och för två olika 

utsläppsstorlekar (som bedöms motsvara stort utsläpp och litet utsläpp i 

beräkningarna för pölbrand). Gasmolnets utbredning för de olika 

vindhastigheterna och utsläppsstorlekarna presenteras i Tabell 2 respektive 

Tabell 3.  

Tabell 2 Utbredning av gasmoln till följd av ett utsläpp av bensin med flödet 40 liter/min.  

Vindhastighet [m/s] Undre 
brännbarhetsgränsen - 
LFL [Meter] 

1 26 

3 3 

5 0 

10 0 

 

Tabell 3 Utbredning av gasmoln till följd av ett utsläpp av bensin med flödet 940 liter/min. 

Vindhastighet [m/s] Undre 
brännbarhetsgränsen - 
LFL [Meter] 

1 90 

3 71 

5 63 

10 20 

 

Beräkningarna visar att gasmolnets utbredning (avseende 

brännbarhetsområdet) sträcker sig som längst 90 meter från pölens 

centrum. Detta konsekvensavstånd beräknas endast vid den lägsta 

vindstyrkan och största utsläppshastigheten, för övriga indata erhålls 

kortare avstånd till undre brännbarhetsgränsen. Detta innebär att det 

längsta konsekvensavståndet tangerar avståndet mellan lossningsplatsen 

och planområdet. Därmed är påverkan på planområdet till följd av gasmoln 

mycket osannolik.  
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3.2.3  Gasolskåp 

Inom drivmedelsstationens område finns ett gasolskåp för lösa behållare. 

Skåpet är placerat cirka 65 meter från planområdet. I föreskrifter från 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSBFS 2020:1) anges 

minsta avstånd till olika skyddsobjekt vid placering av lösa behållare i publik 

verksamhet. I aktuellt fall bedöms markanvändningen motsvara 

”utrymningsväg från svårutrymda lokaler” med bakgrund i att utrymning från 

alla delar av förskola är att anse som svår. I föreskrifterna anges att ett 

skyddsavstånd om 25 meter ska finnas mellan utrymningsväg från 

svårutrymda lokaler och förvaring av lösa behållare om totalt maximalt 

1200 liter. Den förvarade mängden är inte känd men bedöms med marginal 

vara mindre än 1200 liter. Detta innebär att det aktuella skyddsavståndet 

mellan förvaringen och planområdet uppfylls. Föreskrifterna är inte 

framtagna för att användas för riskkällor i anslutning till detaljplanering men 

med bakgrund i den stora marginalen i skyddsavstånd bedöms 

förhållandena betryggande. Risken utreds inte vidare.  

3.3  Individrisk 

För att få en bild av risken inom planområdet har individrisken till följd av de 

dimensionerande skadehändelserna beräknats. Individrisken baseras dels 

på de angivna konsekvensavstånden ovan, dels på bedömningar av 

sannolikheten för respektive skadehändelse. Beskrivning av antagande 

avseende frekvenser och sannolikheter ges i bilaga.  

I den framtagna individrisken har tre pölbränder (litet, mellanstort och stort 

utsläpp) och två gasmoln beaktats. För gasmoln har vindhastigheten 3 m/s 

valts, då detta ligger i linjer med medelvindhastigheten (3,1 m/s) i området. 

Vindhastigheten har hämtats från öppen data från SMHI (SMHI, 2022) där 

en närliggande aktiv station (Malmö A i östra Malmö) har använts. 

Vindriktningen har inte beaktats i bedömningen av sannolikhet för 

gasmolnet utbredning, istället har vindriktningen antagits vara sådan att 

gasmolnet alltid rör sig mot planområdet. Detta är ett konservativt 

antagande, då det bedöms vara mer sannolikt att vindriktningen innebär att 

gasmolnet inte rör sig mot planområdet.  

Den beräknade individrisken presenteras i Figur 2.  
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Figur 2 Beräknad individrisk för de dimensionerande skadehändelserna vid 
drivmedelsstationen, då vindriktningen i samtliga fall antas vara mot planområdet.  

Beräkningen visar att individrisken är att betrakta som hög inom cirka 35 

meter från lossningsplatsen och som låg efter cirka 70 meter från 

lossningsplatsen. Mellan 35 och 70 meter från lossningsplatsen är risken 

inom ALARP-området, vilket innebär att rimliga riskreducerande åtgärder 

ska införas.  

Avståndet mellan lossningsplatsen och planområdet är cirka 90 meter vilket 

innebär att individrisken är att betrakta som acceptabel inom planområdet.  
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4  Riskvärdering 
Riskvärderingen baseras dels på beräknade konsekvensavstånd för 

pölbrand och gasmolnsbrand, dels på beräknad individrisk för samma 

skadehändelser.  

Konsekvensberäkningarna för pölbrand visar att denna skadehändelse inte 

påverkar planområdet. Det längsta beräknade konsekvensavståndet 

uppgår till 29 meter. Avståndet mellan planerad förskola inom Stanstorp 

7:173 och lossningsplatsen på drivmedelsstationen (där pölbrand har 

antagits kunna inträffa) uppgår till cirka 90 meter.  

För gasmoln visar bedömningen att det längsta beräknade 

konsekvensavståndet för denna skadehändelse tangerar avståndet till 

planområdet. Detta konsekvensavstånd är dock beräknat för en mycket låg 

vindhastighet varför det bedöms som osannolikt att det ska inträffa. Den 

dimensionerande vindhastigheten har istället valts till ett värde nära 

medelvindhastigheten i området. Beräkningarna för den vindhastigheten 

visar att konsekvensavståndet maximalt når 71 meter.  

Beräkningarna av individrisk visar att risknivån inom planområdet är 

acceptabel. Eftersom ingen av de dimensionerande skadehändelserna 

medför konsekvensavstånd som når inom planområdet påverkar 

sannolikheten för dessa skadehändelser inte bedömningen att risken är 

acceptabel för planerad markanvändning inom Stanstorp 7:173. Det 

innebär t.ex. att antagande om antalet lossningar på drivmedelsstationen 

inte är av betydelse för bedömningen.  

5  Slutsats 
Riskutredningen visar att risken kopplat till drivmedelsstationen på 

Stanstorp 1:533 är att betrakta som acceptabel för planerad 

markanvändning i form av förskola inom planområdet på Stanstorp 7:173.  
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Bilaga  

Scenarier och dimensionerande gränsvärden 

Dimensionerande scenarier 

Tre olika storlekar på läckage har antagits. Ett litet utsläpp (läckande slang) 

som ger upphov till en 50 m2 pöl, ett medelstort utsläpp som ger upphov till 

en 100 m2 pöl och ett stort utsläpp som ger upphov till en 200 m2 pöl.  

 

Vid direkt antändning förväntas en pölbrand. Då antändning inte sker direkt 

förväntas förångning av bränslet, vilket kan ge upphov till gasmoln med en 

koncentration inom brännbarhetsområdet. Antändning av ett sådant 

gasmoln kan resultera i explosion eller flash fire.  

Dimensionerande gränsvärden 

Vid en pölbrand finns det en risk för direkt brandspridning (brandspridning 

genom konvektion) till byggnader/föremål beroende på att de mer eller 

mindre involveras i brandförloppet. Den huvudsakliga orsaken till skador på 

människor är emellertid den strålning som branden medför. När det gäller 

brandspridning till andra byggnader anges i Boverkets allmänna råd 

(Boverket, 2013) att den infallande strålningen ska understiga 15 kW/m 2. 

Den kritiska strålningsintensiteten för en människa, qx, kan beräknas med 

hjälp av följande probitfunktion: 

 

där 

Pr= Probitfunktionen. Antar värdet 5 då 50 procent av en population 

påverkas 

a, b= Konstanter beroende av vilken skadenivå som avses (se tabell 

nedan) 

t= Exponeringstid [s] 

qx= Kritisk strålningsintensitet [W/m2] 

 

Tabell 4 Indata till probitfunktion för beräkning av kritisk strålningsintensitet. 

Skadenivå a b 
2: a gradens brännskada -43.14 3.02 

Dödsfall -36.38 2.56 

( )3/4lnPr xqtba +=
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Genom att använda probitfunktionen ovan kan den strålningsnivå som ger 

ett visst utfall för en given exponeringstid beräknas.  

I beräkningarna har en exponeringstid på 30 sekunder använts. Under 

denna tid förväntas en normal människa hinna sätta sig i säkerhet bakom 

närliggande byggnader eller andra objekt. Kritiska strålningsnivåer för olika 

skadenivåer och 30 sekunders exponering redovisas nedan. 

• 2: a gradens brännskada uppkommer då strålningsnivån överstiger 12 

kW/m2. 

• Dödsfall inträffar vid en strålningsnivå över 14,5 kW/m2. 

 

Det avstånd inom vilket personer förväntas omkomma direkt antas till 12 

kW/m2 då individrisk inte tar hänsyn till att personer kan förflytta sig.  

 

Pölar som inte direkt antänds, utan istället förångas, har bedömts kunna ge 

upphov till gasmoln med en koncentration inom brännbarhetsområdet. Vid 

antändning av ett sådant gasmoln kan en flash fire (explosionsartad brand) 

eller explosion ske. I MSB:s handbok anges att utbredningen av ett 

drivmedelsspill med rimliga åtgärder bör begränsas för att minska andelen 

brännbara ångor som kan antändas, i övrigt ges inga vidare direktiv 

gällande gasmoln. Gexcon har på uppdrag av MSB gjort en utredning kring 

strålningspåverkan från bränder i bensinpölar på en drivmedelsstation 

liksom hur långt ett gasmoln kan röra sig (Gexcon, 2013-11-27). Vad gäller 

gasmoln kommer de fram till att utifrån att det inte finns större 

inbyggnationer är det mest sannolika en flash fire och inte en explosion. En 

sådan brand innebär höga strålningsnivåer under mycket kort tid men ingen 

större tryckpåverkan. Det är svårt att veta hur stort påverkansområdet blir 

vid antändning men det utgörs rimligtvis inte av hela den sträcka ett 

gasmoln kan röra sig utan enbart delar av den. Personer som befinner sig i 

skydd bakom eller inne i en byggnad kommer inte påverkas nämnvärt. 

 

Den aktuella drivmedelsstationen är relativt öppen liksom 

detaljplaneområdet. Utifrån detta görs antagandet att påverkan enbart sker 

inom gasmolnets utbredning och ingen beräkning av strålningsnivåer eller 

dylikt genomförs.  
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Sannolikhet för läckage och antändning 

Sannolikheten för ett läckage bedöms vara som störst under lossning och 

antalet lossningstillfällen har uppskattats till 150 per år. Frekvens för 

läckage har hämtats från ”Purple book” (tabell 3.19). (Ale & Uijt de Haag, 

2005). Lossning till markförlagda cisterner på en drivmedelsstation sker i 

stort sett med självfall och frekvensen för ett utsläpp för sådan lossning är 

erfarenhetsmässigt betydligt lägre än vid lossning med hjälp av pump. För 

att använda konservativa värden och då tillräckligt omfattande statistik 

saknas justeras dock inte frekvensen utifrån detta.  

 

Tabell 5 Frekvens för läckage vid lossning till cisterner. 

Typ av läckage Frekvens/år Frekvens/år 
*150 tillfällen 

Frekvens/år  
med 
insatschaufför 

G2 Stort utsläpp 5*10–7 7,5*10–5 7,5*10–6 

L1 Mellanstort utsläpp (slang 
går av) 

4*10–6 6*10–4 6*10–5 

L2 Litet utsläpp (slang läcker) 4*10–5 6*10–3 6*10–4 

 

Vid en lossning kan tankbilschauffören ingripa för att begränsa storleken på 

ett utsläpp med hjälp av nödstopp, invallning etc. Det uppskattas att 

tankbilschauffören kan ingripa i merparten av tillfällena, men att denne i 10 

procent av fallen inte hinner eller kan avbryta en påfyllning vilket då leder till 

ett utsläpp. Detta baseras på en tillförlitlighetskorrelation för 

maskinoperatörer där sannolikheten för en operatör inte hinner agera 

korrekt inom en viss tid efter att ett larm har utlösts (Mannan, 2004).  

 

Antagandet görs att om ett läckage inte hanteras inom 10 sekunder leder 

detta till ett utsläpp av sådan storlek att planområdet kan komma att 

påverkas. Detta antagande har även gjorts i motsvarande riskutredning, 

upprättad av Briab. (Briab, 2016-01-13).  

 

Tabell 6 Tillförlitlighetskorrelation för maskinoperatörers oförmåga att agera korrekt 

inom en viss tid efter att larm utlösts. 

t 1 sekund  10 
sekunder 

60 
sekunder 

5 
minuter 

10 
minuter 

>10 minuter 

q 1 10–1 10–2 10–3 10–4 10–5 10–6 

 

Sannolikheten för antändning av drivmedelspöl är låg. Vid liknande 

utredningar antas ofta tre procent. Dock anges en sannolikhet om 10 
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procent (Purple Book, tabell 4.6) tillsammans med läckagefrekvenserna 

och detta kommer att användas i denna bedömning. (Mannan, 2004)  

 

Detta ger således att 90 procent av utsläppen inte antänds. Sannolikheten 

för antändning av gasmoln anges till 40 procent (Purple Book, tabell 4.A.1) 

(Mannan, 2004). Ett utsläpp av diesel ger inte upphov till explosiv atmosfär 

om dess temperatur understiger 60°C. Utifrån att dieselns temperatur inte 

överstiger detta görs en minskning av andelen icke direkt antända 

drivmedelspölar som ger upphov till gasmoln.  

 

Ungefär hälften av de bilar som sålts de senaste åren utgörs av dieselbilar. 

Eftersom diesel har ett högre energiinnehåll och då el- respektive gasbilar 

inte tankas på stationen kan dock inte hälften av antalet tankningar 

bedömas utgöras av diesel. Istället antas att 2/3 av lossningarna på 

stationen utgörs av bensin och därmed 2/3 av pölarna ger upphov till 

gasmoln med brännbara ångor. Sammantaget ger detta i Tabell 7 

sammanställda frekvenser för pölbrand respektive antändning av gasmoln. 

Händelseträd för de olika scenarierna återfinns sist i bilagan.  

 

Tabell 7 Frekvens för pölbrand respektive antändning av gasmoln. 

Typ av läckage Pölbrand Antändning gasmoln 
G2 Stort utsläpp 7,5*10–7 1,8*10–6 

L1 Mellanstort utsläpp (slang går av) 6*10–6 1,44*10–5 

L2 Litet utsläpp (slang läcker) 6*10–5 1,44*10–4 

Konsekvensavstånd 

Strålningsberäkningar för pölbrand 

Strålningsberäkningar har genomförts för de tre olika stora pölbränderna. 

Metodiken för strålningsberäkningar utgår från FOA-handboken (Fischer, 

1998). 

 

Beräkningarna har genomförts för en pölbrand med bensin. I beräkningarna 

kommer en del generella indata att användas och dessa redovisas i Tabell 

8.  
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Tabell 8 Egenskaper hos bensin. 

Storhet Värde 
Tyngdacceleration (g) 9,81 (m/s2) 

Förbränningseffektivitet bensin (c) 0,7  

Densitet bensin (l) 740 (kg/m3) 

Densitet vatten (w) 1 000 (kg/m3) 

Förbränningshastighet per ytenhet ( ) för 

bensin 

0,055 (kg/m2s) 

Energivärde (hc) för bensin 43,7 (MJ/kg) 

Densitet luft (a) 1,2 (kg/m3) 

Emittansen () för bensin 0,7 

Flamhöjden beräknas enligt: ℎ𝑓 = (𝐷 ∙ 42 [
𝑚"

𝜌𝑎𝑖𝑟√𝑔∙𝐷
]
0,61

) (m) där 

 förbränningshastighet per ytenhet [kg/(s·m2)] 

D  brandens diameter (m) 
Strålningen behandlas som en punktkälla, där strålningen antas utgå från 

en punkt och spridas i en halvsfär till omgivningen. Den alstrade strålningen 

beror på strålningens andel av energin som frigörs vid förbränningen. 

Riskavstånd till följd av strålningen kan då beräknas genom: 

 

där 

Rs,50  = Riskavståndet vid vilket dödligheten är 50 procent [meter]. 

r  = Strålningsandel vid brand 

Q  = Brandeffekt [kW] 

 = Kritisk strålningsintensitet per ytenhet [kW/m2]; från 

skademodell 

Den aktuella brandens effekt, , beräknas enligt följande formel. 

 

där 
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c = Förbränningseffektivitet 

ch
 = Effektivt förbränningsvärme [MJ/kg] 

Ap = Pölens area [m2] 

I händelse av att fordon involveras i branden kan effekten bli något större. 

Den maximala brandeffekten kan enligt Särdqvist (1993) skattas till 2 MW 

för personbilar, och 10 MW för stora fordon (exempelvis bussar). 

Brandeffekten från pölbränderna förväntas ha större påverkan än effekten 

från fordon. Emellertid är det ganska säkert att de minsta pölarna ger ett 

sämre resultat vid brand i fordon. 

Riskavståndet räknas då från flammornas front (pölens kant). Strålningen 

från flamman, , beräknas enligt följande: 

     

där E är utgående strålning från flammans yta och F1, F2 och F3 är så 

kallade synfaktorer vilka beror av avstånd och vinkel mellan flamma och 

exponerad yta/person. Synfaktorerna beräknas enligt följande formler. 

 

 

 

Parametrarna definieras i figuren nedan. Alla vinklar är i enheten radianer 

och alla längder i meter. 
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Infallande strålning beräknas med följande synfaktorformel: 

 

X = a/c 

Y = b/c 

a är sida 1 på yta 

b är sida 2 på yta 

c är avstånd mellan yta och punkt  

 

Tabell 9 Avstånd från pölbrand till dess att 12 kW/m2 respektive 15 kW/m2 

understigs för olika pölstorlekar. 

Storlek på 
utsläpp 

Pölstorlek Avstånd från pölens kant 
till: 

  12 kW/m2 15 kW/m2 
Stort utsläpp 200 m2 29 25,5 

Mellanstort utsläpp 100 m2 20 18 

Litet utsläpp 50 m2 14,5 12,5 

 

Avståndet till var strålningen understiger 12 kW/m2 respektive 15 kW/m2 har 

beräknats, det senare för att visa på hur det i MSB:s handbok angivna 
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skyddsavståndet 25 meter kan härledas. Som framgår av avstånden i 

tabellen ligger detaljplanområdet på ett längre avstånd från 

lossningsplatsen än det längsta konsekvensavståndet givet en 

olyckshändelse.  

Utbredning gasmoln 

Bedömningen av gasmolnets utbredning har baserats på Gexcons 

beräkningar och den beräknade gränsen när den undre 

brännbarhetsgränsen, LFL - Lower flammability limit, uppnås. I 

beräkningarna motsvarar det lägre utflödet en mindre pöl och det högre 

utflödet en större pöl. För att få en uppskattning för en mellanstor pöl har 

avstånden för den större pölen halverats. Värt att notera är att Gexcon i sin 

rapport anger att gasmolnets höjd, inom LFL, inte når högre än någon 

meter över marknivån. Som dimensionerande vindhastighet har 3 m/s valts, 

vilket är strax under medelvind som uppmätts vid Malmö A (SMHI, 2022).  

 

I Tabell 10 respektive Tabell 11 redovisas de av Gexcon beräknade 

utsträckningarna av gasmoln vid utsläpp på drivmedelsstation utan direkta 

hinder. LFL = Lower flammability limit, vilket innebär undre 

brännbarhetsgränsen som måste uppnås för att antändning ska kunna ske. 

 

Tabell 10 Avståndet för det lägre massflödet, 40 liter/minut. 

Vindhastighet [m/s] Undre 
brännbarhetsgränsen - 
LFL [Meter] 

½ LFL [Meter] 

1 26 59 

3 3 50 

5 0 14 

10 0 0 

 

Tabell 11 Avståndet för det högre massflödet, 940 liter per minut. 

Vindhastighet [m/s] Undre 
brännbarhetsgränsen - 
LFL [Meter] 

½ LFL [Meter] 

1 90 >140 

3 71 100 

5 63 90 

10 20 75 

 

Detta medför att det endast är ett större utsläpp vid den lägsta 

vindhastigheten som skulle kunna påverka detaljplaneområde. 

Vindriktningen påverkar också utbredningen av gasmolnet och därmed 

dess potentiella påverkan på planområdet. Det är endast vindriktningar 

med nordliga inslag som bedöms kunna medföra att gasmolnet sprids mot 

planområdet.  
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Känslighets- och osäkerhetsanalys  

Vid bedömning av riskerna för en drivmedelsstation brukar hänsyn enbart 

tas till strålningen från en pölbrand. En mycket stor osäkerhet föreligger när 

det gäller ett gasmolns utbredning och antändning. Olika hinder kan 

medföra utspädning eller ansamling av gaser, vilket påverkar resultaten på 

samma sätt som pölstorlek och väderförhållanden. För att visa på riskerna 

har hänsyn till gasmoln ändå tagits med i riskutredningen som därmed är 

mer konservativ än vad som vanligtvis är fallet.  

Det finns ett flertal osäkerheter i beräkningarna, särskilt kopplade till 

sannolikheterna för de olika händelseförloppen. Konservativa värden har 

dock antagits och det verkliga antalet olyckor bör vara färre än de 

beräknade. Ett flertal utsläpp sker årligen på drivmedelsstationer men de 

begränsas i storlek, dels av säkerhetsåtgärder, dels av de spillzoner med 

brunnar som finns anordnade. Detta innebär både att mängden utsläppt 

drivmedel är mindre än uppskattat och att pölarnas storlek begränsas mer 

än vad som tagits hänsyn till i beräkningarna. 

Vindhastigheten vid uppskattningen av ett gasmolns utbredning valdes till 3 

m/s. Vindhastigheten understiger stundtals detta vilket innebär att ett 

gasmolns utspridning kan bli längre än vad som använts vid uppskattning 

av konsekvensavståndet i rapporten. Det ska dock noteras att det i stort 

sett fortfarande enbart är det större utsläppet vid lägre vindhastigheter som 

bedöms påverka detaljplaneområdet, gasmolnet från mellanstort utsläpp 

uppskattas inte påverka planområdet. För det stora utsläppet är därmed 

slutsatserna detsamma som tidigare. 
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Figur 3 Händelseträd över de olika tänkbara utfallen vid starthändelse utsläpp. 

 


