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Denna rapport är framtagen i undervisning. Det huvudsakliga syftet har varit träning i problemlösning 
och metodik. Rapportens slutsatser och beräkningsresultat har inte kvalitetsgranskats i den 
omfattning som krävs för kvalitetssäkring. Rapporten måste därför användas med stor försiktighet. 
Den som åberopar resultaten från rapporten i något sammanhang bär själv ansvaret. 
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Abstract 
The meaning of this paper is to suggest ways to improve the distric Sorgenfri industriområde in the central 
parts of Malmö, Sweden. Today there are several risks and problems connected to the area as criminality, 
prostitution and hazardous industries. 

These industries, the nearby Kontinentalbanan (a railway) and the road Östra Farmvägen, both with 
hazardous transports, are the greatest risks of the district. Sydgas, DuPont and Apoteksbolaget are considered 
to be minor risks while measures to decrease the risks of the hazardous transports on Kontinendalbanan and 
Östra Farmvägen should be considered. 

Qualitative and quantitative discussions and calculations have been made to support the suggestions made for 
the area. 

We suggest: 

That the industries will be removed from the area so that a friendly neighbourhood can be allowed to 
develop. 

That a new road for hazardous transports will be combined with the Kontinentalbanan as they both will 
be separated from the area by a concrete wallconstruction 

That substantial meassures will be taken to remove the criminality and prostitution by creating a inviting 
surrounding. 

Keywords: Risk assassment, CPQRA, environment, neighbourhood, Malmö, the Öresund region 
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Sammanfattning 
Detta arbete ska ge förslag till hur det i Malmö centralt belägna området Sorgenfri industriområde kan 
utformas med hänsyn tagen till riskbilden. Idag finns det åtskilliga risker och problem med området, bl.a. 
kriminalitet och prostitution. En spridd verksamhetsstruktur finns idag där företag som Dupont, 
Apoteksbolaget och Sydgas sticker ut. Dessa företag tillsammans med den angränsande Kontinentalbanan 
och den genomlöpande farligtgodsleden utgör områdets större riskpotentialer. Sydgas, DuPont och 
Apoteksbolaget utgjorde endast lokala risker medan det bör vidtas åtgärder mot Kontinentalbanans och 
farligtgodsledens risker ur konsekvenssynpunkt. Resonemang har förts och beräkningar gjorts kring dessa 
risker, följt av diskussion och förslag till åtgärder. Förslagen innefattar även detaljer kring områdets helhet i 
form av cykelstråk, bebyggelseform och grönområden. Vi vill skapa ett för människor levande och attraktivt 
område. Vi föreslår: 

Att den industriella verksamheten flyttas från området och en trivsam bebyggelsestruktur växer fram. 

Att en ny farligtgodsled läggs kombinerat med att Kontinentalbanan vallas in. 

Att insatser görs för att få bort kriminalitet och prostitution genom att göra miljön inbjudande för vanliga 
människor. Flaggskeppet i vårt förslag är det piazzaliknande torg som föreslås placeras i korsningen S:t 
Knuts väg/Industrigatan.  
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1. Inventering 

1.1. Bakgrund 
Denna rapport utgör examinationsunderlag för kursen Samhällsplanering (VBR110) inom 
brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Kursen innefattar en del med planering av 
samhällsbyggnad och en del med riskinventering och riskanalys som underlag för ett säkert samhälle. 

1.2. Syftet med rapporten 
Efter genomgången kurs skall studenterna erhållit kunskaper i samhällsbyggnadsprocessen, vilka lagar och 
regler som kan vara aktuella, vilka metoder som är tillämpliga vid riskhantering i planeringsprocessen, förestå 
brandingenjörens roll i planarbetet och ha insikt i samhällets sårbarhet och vilka åtgärder man kan vidta för 
att skapa robusthet. 

1.3. Metod/Arbetsmetod 
Arbetet tog sin början med en information om Sorgenfri industriområde. Per-Erik Ebbeståhl, Brandingenjör 
vid Malmö Brandkår, presenterade räddningstjänstens syn på området och samhällsplaneringsprocessen i 
stort. Efter denna följde en orienteringsrundvandring i området. Utifrån detta utfördes en inventering och en 
analys av områdets kvalitéer, både lokalt och regionalt. Efter inventeringen av befintliga verksamheter 
utvärderades deras påverkan på den övergripande riskbilden genom en riskanalys innehållande grovanalyser, 
händelseträd, beräkningar samt slutsatser. Resultatet är ett förslag till hur Sorgenfri industriområde kan 
utformas för att ge en mer trivsam samt säkrare miljö. 

1.4. Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att enbart behandla Sorgenfri industriområde, beläget i de nordöstra delarna av Malmö 
centrum.  

1.5. Vårt varma tack! 
Vi vill rikta ett stort tack till Berit Andersson, Avdelningen för Brandteknik – LTH, för att hon på ett 
vänligt, tillmötesgående och kunnigt sätt rätat ut många frågetecken i samband med arbetet. 
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FIGUR 1.1.  Karta över Sorgenfri industriområde 

1.6. Fysiska förhållanden 
Sorgenfri industriområde är beläget i de nordöstra delarna av Malmö centrum. Det avgränsas i öster av 
Kontinentalbanan, i söder av S:t Pauli kyrkogårdar och i övrigt av bostadsområden i stadsdelarna 
Rörsjöstaden, Värnhem och Katrinelund. 

Byggnaderna inom området är generellt i mycket dåligt och slitet skick. Större delen av byggnationen har 
tegel- och putsfasader och är av blandade storlekar med maximalt fyra våningar. 

Förutom de i söder avgränsande kyrkogårdarna är förekomsten av vegetation och grönområden i stort sett 
obefintlig. Istället har området rikligt med asfaltbeläggning och ett par ödetomter finns insprängda. 

De positiva miljöaspekterna är få, ytterst få och området är socialt ogästvänligt. 

1.7. Funktionella förhållanden 
I området finns två företag som är klassade enligt räddningstjänstlagens 43 §. De två aktuella företagen är 
DuPont Chemoswed, med hantering av bl.a. warfarin och Sydgas AB, med hantering av ”stadsgas” och 
naturgas. Utöver nämnda §43-anläggningar finns ytterligare riskobjekt i form av två bensinstationer, en 
gastankningsstation samt Apoteksbolaget AB, med bl.a. hantering av brandfarlig vara klass 1 och 
nitroglycerin. Dessa farliga anläggningar försörjs med farligt gods via en av kommunen anvisad farligtgodsled 
på Östra Farmvägen. Genom området löper också Kontinentalbanan som löper från Malmö Central till 
Trelleborg och vidare ut mot kontinenten. På Kontinentalbanan går såväl person- som farligtgodstransporter. 

Det är i området en mycket spridd verksamhetsstruktur med alltifrån storskalig industriell verksamhet via 
matvaruhus till småskalig handel. Även ägarstrukturen är svårdefinierad. 
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Infrastrukturen i området är i nuläget bra med ett välutvecklat vägnät, god tillgång på kollektiva färdmedel 
och befintliga gång- och cykelbanor. Genom området löper Nobelvägen vilken är en del av den s.k. C-ringen 
och således också en av Malmös centrums mest trafikerade gator. 

I området saknas all form av bostadsbebyggelse förutom ett tält placerat på en av områdets ödetomter. 

1.8. Sociala och psykologiska 
förhållanden 

Området har idag ett mycket dåligt rykte på grund av bl.a. prostitution och kriminalitet. Gatunamnen 
Industrigatan och Celsiusgatan har i Malmöbornas öron en mycket negativ klang och detta dåliga rykte är 
något som Malmöbarnen får med sig ”från födseln”. 

1.9. Administrativa och ekonomiska 
förhållanden 

Malmö stad har uttryckt stora önskemål om att rusta upp området och göra Sorgenfri inbjudande för alla 
eftersom man ser såväl sociala som ekonomiska utvecklingsmöjligheter. 
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2. Tillämplig lagstiftning 
Det finns omfattande lagstiftning och föreskrifter som måste tas hänsyn till vid samhällsplaneringsarbete. 
Dessa lagar och föreskrifter syftar till att skapa ett så säkert samhälle som möjligt och är därmed ett måste 
tillika en hjälp i planeringsprocessen. Några lagar som är aktuella i fallet med Sorgenfri industriområde 
beskrivs i detta kapitel. 

I Sorgenfri industriområde finns verksamheter som är klassade som §43-anläggningar med extra höga 
riskmiljöer. Innebörden av detta är att innehavaren av en sådan anläggning enligt Räddningstjänstlagen 
(1986:1102), §43 måste vidta extra åtgärder för att förhindra olyckor och även tillhandahålla särskild 
utrustning ifall en olyckshändelse skulle inträffa. Ytterligare en stor riskkälla i området är förekomsten av 
farligtgodstrafik. Denna regleras bland annat i Lagen om transport av farligt gods (1982:821). Denna, liksom 
Räddningstjänstlagen, ges ut av Räddningsverket, som även ansvarar för utgivning av föreskrifter gällande 
dessa områden. 

För de verksamheter som finns i området gäller lagstiftning rörande de anställdas säkerhet. En sådan lag är 
Arbetsmiljöverkets författningssamling som bl.a. beskriver hur kemikaliebehandlig får utformas för att förebygga 
olyckshändelser. Alla EU:s medlemsstater måste också rätta sig efter SEVESO II-direktivet som berör all 
verksamhet där farliga ämnen förekommer, undantaget farligtgodstransporter. 

Bestämmelser som rör planering av byggnader, vägar och markområden behandlas i Plan- och bygglagen. Denna 
syftar till att ge ett långsiktigt hållbart samhälle med goda sociala möjligheter. I ett planeringsarbete kan dock 
inte enbart hänsyn tas till människors behov, utan det är även viktigt att skydda och bevara miljön på bästa 
sätt. Ett samlingsnamn för olika miljölagar är Miljöbalken (SOU1993:27).  
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3. Analys 

3.1. Nivå Öresund/Världen 

3.1.1. KVALITETER 
I den svenska debatten förekommer alltmer frekvent begreppet Öresundsregionen, där Malmö ingår. Det 
talas om att detta skall bli framtidens område med god tillgång på allt vad man kan tänka sig: utbildning, 
kultur, boende, rekreation, arbete m.m. Området är således satt under stor expansion och exponering mot 
omvärlden. Det ligger därför i områdets företrädares intresse att alla delar av regionen är attraktiva och 
inbjudande till lämplig verksamhet (till dessa kan knappast räknas kriminalitet och prostitution). 

3.1.2. PROBLEM 
Kriminalitet och juridiskt tveksam verksamhet upplevs vanligare utanför Sveriges gränser och en integration 
inom Öresundsregionen kan medföra att sådan verksamhet lättare kan flytta in i Sverige. 

3.2. Nivå Malmö 

3.2.1. KVALITETER 
Sorgenfri är ett område med låg exploateringsgrad och attraktiv mark p.g.a. rådande brist på lägenheter. Ju 
centralare nya bostäder kan byggas desto attraktivare blir det, framför allt för de växande gruppen studenter. 
Malmö stad håller på att förändras från att ha varit präglad av varvsindustrin till att präglas av högskolan och 
akademiskt kopplad verksamhet. Därför finns det en intention att flytta tung industriell verksamhet utanför 
stadens centrum och det finns samtidigt en vilja från kommunen att satsa på upprustning. 

3.2.2. PROBLEM 
Malmös befolkning präglar av stor multietnicitet. Detta medför blandad annat olika etiska synsätt och 
blandade strukturer i människosynshänseende, vilket i sin tur kan leda till segregation och interetniska 
konflikter. Dessa tenderar också att allt oftare ta kriminella och våldsamma uttryck. Det finns intresse från 
Malmö stad att öka integrationen mellan olika samhällsgrupper och därmed homogenisera olika synsätt. 

Genom centrala Malmö hanteras stora mängder farligt gods på järnväg. Detta sker bl.a. på en stor 
rangerbangård strax norr om centralstationen, men också i form av rörliga transporter på bl.a. 
Kontinentalbanan mot Trelleborg och vidare ut mot kontinenten. 

3.3. Nivå Sorgenfri 

3.3.1. KVALITETER 
Det är ett mycket centralt område med låg exploateringsgrad och goda förbindelser via befintlig infrastruktur. 
Området är flexibelt och därmed attraktivt både för enskilda och företag. I området kan man därför till viss 
del råda bot på bristen på centrala bostäder och kontorslokaler. 

3.3.2. PROBLEM 
Området har ett starkt befäst negativt rykte på grund av prostitution och kriminalitet och det är bland 
Malmöborna känt som ett dåligt område. Ryktet är, p.g.a. sitt starka fäste, svårt att tvätta bort utan att kraftiga 
fysiska förändringar genomförs. 
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En buffert för Malmös naturgasförsörjningssystem finns placerad i området, vilket i nuläget kan medföra 
vissa risker. Denna försvinner dock om nio år och risken är då eliminerad. 

Genom området finns en sträckning av Kontinentalbanan. På denna fraktas stora mängder farligt gods (bl.a. 
ammoniak, klor och gasol) och utgör därmed en av områdets stora riskkällor. Viss mängd farligt gods 
hanteras även på väg då Östra Farmvägen är en av Malmös anvisade farligtgodsleder. 

Ett annat problem är markkvaliteten eftersom den kan vara kontaminerad av tidigare verksamheter. Sanering 
av marken kan vara svår då det inte alltid är självklart vilken form av kontamination som råder i form av 
ämnen och mängder. 

I området finns ett antal företag som är klassade enligt räddningstjänstlagens 43 §. Med sin hantering av såväl 
brandfarliga, explosiva och giftiga ämnen i produktionen utgör de en fara för sin omgivning. Vissa företag 
och verksamheter är såpass stora att de inte helt lätt låter sig flyttas. 

I området är bebyggelsen gammal och nedsliten vilket i de flesta fall gör den i princip omöjlig att återanvända. 
Samtidigt råder det en spridd ägarstruktur på fastigheter och byggnader vilket medför svårigheter att få en 
enhetlig upprustningsstruktur i området. 
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4. Målbeskrivning 

4.1. Vad vill vi? 
Malmö stad har som intention att utveckla Sorgenfri industriområde för att bättre kunna utnyttja det centrala 
och attraktiva läget. Då området idag har ett väletablerat dåligt rykte anser vi att det primära är att åtgärda 
området så att det skall vara inbjudande att befinna sig i. 

Detta kan uppnås genom: 

att området måste fyllas med människor och tilltalande verksamhet. 

att området måste uppfattas som estetiskt attraktivt. 

att området skall ha hög tillgänglighet med goda möjligheter till kommunikationer. 

att området skall ha en hög säkerhetsnivå. 

att området skall ha en blandad struktur med riktning mot bostäder, rekreation och föreningsliv.  
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5. Olycksscenarier 
De olyckor vi valt att studera är tankbilsolycka, olycka på järnväg samt utsläpp från DuPont, Apoteksbolaget 
och Sydgas. Vi har valt att närmare studera de verksamheter som i riskmatrisen (se bilaga 8.1.2) hamnat i det 
oacceptabla området. Placeringen av gränsen mellan accaptabla och oacceptabla risker i riskmatrisen har satts 
konservativt, d.v.s nedåt vänster, med hänsyn till att vi vill omvandla området till ett mer bostadstätt område 
än vad det är i dagsläget. Värden till riskmatrisen är framtagna med hjälp av en grovanalys (se tabell A) där 
olika objekt och dess verksamheter analyseras utifrån deras konsekvenser, allvarlighet och sannolikhet. Av de 
studerade verksamheterna har tre lett fram till en fördjupad studie och de är tankbilsolycka, olycka på järnväg 
samt utsläpp från Sydgas gasklockor. 

5.1. Tankbilsolycka 

5.1.1. FÖRUTSÄTTNINGAR 
Av det totala trafikflödet i Sverige utgörs cirka en promille av transport av farligt gods, vilket motsvarar 
ungefär 15 miljoner ton /3/. 80 % av denna mängd består av eldningsolja, bensin och diesel. I 
Sorgenfriområdet transporteras dagligen farligt gods på den rekommenderade farligtgodsleden som går 
genom området. Denna led påverkar samhällsplaneringen i högsta grad. I området finns även två 
bensinstationer som ligger en bit från farligtgodsleden, vilket medför att farligtgodstrafiken måste avvika från 
leden för att till exempel lossa sin last. Vi har därför valt ett scenario med en tankbilsolycka innehållande 
bensin. Olyckan sker längs Nobelvägen (se figur 1.1. ) där en av bensinstationerna ligger. Det är en tankbil 
med släp som totalt innehåller 60 m3 bensin. 

5.1.2. BENSIN 
Bensin är ett mycket brand- och explosionsfarligt ämne. Ångorna ger snabbt explosiva blandningar, vilket kan 
antändas mycket lätt. Ångorna är tyngre än luft och kan spridas till lågt liggande utrymmen, kulvertar och 
rörledningar. Vid uppvärmning av en sluten behållare innehållande bensin kan kärlsprängning ske. 
Brännbarhetsområdet för bensin ligger mellan 0,6 – 8,0 vol%. 

Bensins skadeverkan på människor är vid inandning, hudkontakt och förtäring. Höga halter ånga och vätskan 
verkar irriterande på ögon och slemhinnor. /4/ 

5.1.3. UPPSKATTNING AV FREKVENS 
För att beräkna det förväntade antalet farligtgodsolyckor på väg har vi använt oss av modellen som anges i 
”Farligt gods – Riskbedömning vid transport” /3/. 

De slutgiltiga förväntade frekvenserna för att en farligtgodsolycka inträffar med bensin eller annan 
petroleumprodukt och att även antändning sker för ett medelstort utsläpp är 4,0⋅10-7/år och för ett stort 
utsläpp 8,0⋅10-7/år. (se bilaga 8.3) 

5.1.4. KONSEKVENS 
Olyckan medför att bensin läcker ut och bildar en vätskepöl. Förutsättning för att vätskan antänds är att en 
tändkälla finns tillgänglig. Antändningen leder till en pölbrand. Då en större mängd bensin läckt ut och 
bensinångor har bildat ett gasmoln kan även en explosion ske. Vid ett medelstort utsläpp (pöldiameter = 10 
m) bildas en riskzon där 2.a gradens brännskador sker  inom ett område på 20 meters avstånd från utsläppets 
centrum. Ett stort utsläpp (pöldiameter =20 m) resulterar motsvarande till en riskradie på 40 meter. 
Konsekvensberäkningar finns i bilaga 8.3.2. 
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5.2. Olycka på järnväg 

5.2.1. KONTINENTALBANAN 
Det färdas cirka 60 godståg per dygn på Kontinentalbanan som går i utkanten av Sorgenfriområdet /8/. 
Bland de typer av farligt gods som transporteras på järnvägen är största andel giftiga ämnen från klasserna 
kondenserade gaser, brandfarliga vätskor och frätande ämnen. De ämnen som antas generera den största 
risken för omgivningen är tryckkondenserade gaser. Det transporteras många andra ämnen på sträckan, men 
dessa är antingen mindre farliga eller transporteras i mycket små mängder. Vi har därför valt ett scenario där 
en olycka sker med en tryckkondenserad gas. 

5.2.2. TRYCKKONDENSERADE GASER 
Ammoniak, klorgas och svaveldioxid är exempel på så kallade tryckkondenserade gaser. De är lagrade under 
tryck i vätskeform vid en temperatur som är högre än deras normala kokpunkt (vid atmosfärstryck). Vid 
utströmning i luft kommer därför en del av vätskan att förångas och övergå i gasform. Gasen lägger sig strax 
över markytan, då gasen erhåller en lägre temperatur än den omgivande luften /3/. 

Två olika utströmningsprinciper för tryckkondenserade gaser förekommer, momentant eller kontinuerligt. 

5.2.3. BERÄKNINGAR 
För att undersöka risken för en järnvägsolycka med farligt gods användes CPQRA-metoden. Vi använde oss 
av stegen riskidentifiering, frekvensberäkning, konsekvensberäkning och individriskberäkning. 
Riskidentifieringen är redan gjord m.h.a. en grovanalys och de genom diskussion inom gruppen framtagna 
riskhändelser som redovisas i frekvensberäkningarna (se bilaga 8.4). Mer ingående metoder som Hazop eller 
What if ansåg vi ej som nödvändiga för det här fallet. 

Beräkningarna har utförts med olyckan inträffad i en punkt, men de framräknade riskavstånden bör snarare 
betraktas som korridorer parallellt med Kontinentalbanan (se figur 8.6. ). De framräknade 
individriskavstånden, med tillhörande kumulerad individrisk, blev 3,5 m (IR = 1,11⋅10-7 /år), 39 m (IR = 
3,58⋅10-8 /år) samt 96 m (IR = 2,11⋅10-9 /år). 

5.3. DuPont 
Ett av områdets s.k. §43-anläggningar är DuPont. Det är ett stort läkemedelsföretag och hanterar på denna 
fabriken det farliga ämnet warfarin som i stora doser är farligt för liv och hälsa. Det är en vanlig komponent i 
råttgift men också en betydelsefull komponent i blodförtunningsmedel, dock i väldigt små doser. Warfarin är 
ett ljust gulvitt pulver som inte är vattenlösligt om det inte hanteras i form av ett natriumsalt. I grovanalysen 
(se bilaga 8.1) kom vi fram till att problem för området möjligtvis kan uppstå om det sker en olycka vid 
lossning eller lastning men då endast för de i direkt närhet då warfarinet inte frångår sitt aggregationstillstånd 
utan förblir i pulverform. Skulle en olycka ske under lagring eller produktionsskedet är skadan begränsad till 
fabrikens lokaler och innebär inte någon fara för omgivningen. 

5.4. Apoteksbolaget 
I området befinner sig det riskobjektklassade Apoteksbolaget som i sin produktion har bl.a. hjärtmedicin och 
hanterar det ökända ämnet nitroglycerin. Nitroglycerin är ett välkänt, extremt explosivt ämne som kan 
explodera pga. vibrationer, stötar eller värmepåverkan. Apoteksbolaget har som mest 20 kg nitroglycerin på 
plats men det är inte på samma ställe och för att undvika nitroglycerinets elaka egenskaper så hanterar man 
endast den i utspädd form. Skulle en explosion trots allt äga rum kan det i och för sig ge stora konsekvenser 
för Apoteksbolaget, med omfattande byggnadskostnader om det vill sig illa. Sett ur vårt områdesperspektiv 
innebär det dock inte någon större fara förutom för personer i direkt närhet utav olycksplatsen. 
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5.5. Sydgas 
Sydgas har sitt kontor i Sorgenfriområdet och i närhet av det finns både en gasklocka och tankstation med 
naturgas. Enligt uppgifter från sydgas skall gasklockorna tas bort om c:a 9 år när företaget är färdiga med den 
renovering utav gasledningsnätet som nu pågår. Det vi ser som eventuella händelser för både gasklocka och 
tankstation är att det skulle ske någon form av läckage med följden att metangasen antänds och en jetflamma 
står ut från t.ex. en avsliten slang på tankstationen eller ur ett hål på en av gasklockorna eller möjligtvis någon 
form av explosion. 

5.5.1. TANKSTATION 
Vidare antar vi att tankstationen har någon form av säkerhetssystem som stryper gasflödet vid ett eventuellt 
läckage, en eventuell jetflamma skulle då bli väldigt kortvarig och inte medföra någon större risk. 

5.5.2. GASKLOCKOR 

5.5.2.1. Explosion 
Vi ser det som otroligt att en omfattande explosion skulle äga rum då den gas som är i gasklockorna inte är i 
någon brännbar blandning. Den explosionsrisk som kan ske i luften vid ansamling av ett läckage (redovisas i 
bilaga 8.4) är mycket överskattad eftersom den grundar sig på observationer på andra mindre flyktiga gaser än 
metan. 

5.5.2.2. Jetflamma 
Sannolikt kommer en flamförbränning föregå en eventuell jetflamma (bilaga 8.4) . Strålningen uppskattas 
dock till att vara ungefär densamma som för jetflamma då ingen gas ansamlas utan åker iväg pga. gasens 
flyktighet. Beräkningar har därför endast utförts på jetflamman som skulle kunna uppstå. Läckaget uppstår 
troligen av slitage i form av mindre hål på en fläns eller ventil, alternativt ett mindre rörbrott. I statistik /6/ 
sägs storleksordningen på hålet vanligtvis vara runt 0,25 – 2,5mm2. Ett sådant hål skulle ge en jetflamma på 
ett par decimeter och alltså inte utgöra någon stor individrisk. Motsatsen, dvs. ett katastrofalt utsläpp, uppstår 
om hålets storlek når c:a 0,5 dm och mer. En jetflamma skulle då vara ett tiotal meter lång men risken för ett 
sådant scenario är minimal. Ett troligt hål skulle vara i centimeterstorlek och risken för ett sådant beräknades 
till 4,29⋅10-4 /år för jetflamman i fråga (se bilaga 8.4) och det är då en risk värd att utreda. Vidare beräkningar 
för att se på konsekvenserna visade dock att jetflamman även i detta fall blev relativt liten, jetflammans längd 
blev ca 1,8 m och vidare beräkningar ses som överflödiga då risken avtar kraftigt med att hålstorleken ökar. 
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6. Förslag till åtgärder 

6.1. Hur vill vi? 
För att uppnå målen i kapitel 4 måste ett flertal åtgärder vidtas. Primärmålet där anser vi kommer att uppfyllas 
i och med att sekundärmålen uppfylls. 

Stora delar av verksamheterna inom området är från Malmö stads synvinkel önskvärd att flytta. Framför allt 
gäller det tyngre och riskfylld industri- och verkstadsverksamhet. Detta då man vill förändra stadens centrums 
karaktär till att vara präglad av etableringen av Malmö Högskola och mer tjänstefokuserad företagsamhet. Av 
praktiska skäl tillåts DuPont Chemoswed på Agneslundsvägen 27 och Apoteksbolaget AB på Celsiusgatan 43 
vara kvar men med det långsiktiga målet att även dessa skall flyttas. Gasklockorna på Sydgas område kommer 
inom nio år inte längre att behövas (p.g.a. konvertering från stadsgas till naturgas) och detta riskobjekt 
eliminerar således sig själv. Då tillgängligheten på bensinstationer i områdets närhet är god bör en borttagning 
av de två i området befintliga stationerna inte innebära en nämnvärd servicenivåsänkning. Genom området 
passerar en farligtgodsled vilken måste flyttas. Detta görs genom att parallellt med järnvägen dra en ny väg för 
farligt gods. Samtidigt kommer hela sträckningen att vallas in gentemot resten av området för att minska 
konsekvenserna vid en eventuell olycka. 

Flyttningen av områdets industriverksamheter underlättar samtidigt rivning av den befintliga byggnationen, 
för att på så sätt kunna ge plats för nya, stilfulla och ändamålsenliga byggnader. Den idag totala avsaknaden av 
växtlighet måste åtgärdas och en lätt kontinuerlig plantering kompletteras med öar av mer sammanhållen 
plantering sprängs in. Vidare måste de områden som idag är undanskymda öppnas upp och ge plats för miljö 
som inspirerar till säker vistelse utomhus. 

Den befintliga kollektivtrafiken utmed Nobelvägen kompletteras med ett eldrivet lokaltåg (en populär idé 
som pågår som försöksverksamhet i Malmö) vilket genom stor turtäthet skall erbjuda transporter mellan 
områdets olika delar och övriga Malmö i princip dygnet runt. 

För att få liv i området byggs studentbostäder av olika slag. Bl.a. skall detta ske i kvarteret Spårvägen, där 
Malmö stadsbussgarage idag befinner sig (hyreskontraktet på fastigheten löper ut under 2002). 
Studentbostäderna skall kunna bindas samman med sin motsvarighet på gamla Värnhems sjukhus område. 
För att få en mer blandad befolkningsstruktur kommer även ”vanliga” flerbostadshus samt ett område med 
radhus/kedjehus att byggas. I området ligger Willy:s matvaruhus vilket får anses försörja området på den 
dagliga livsmedelsfronten. 

I korsningen Industrigatan/S:t Knuts väg etableras ett torg omgärdat av småbutiker i form av bl.a. 
hantverksbodar, café och mindre restauranger. På så sätt skapas en piazzakaraktär. Detta för att ljusa upp det 
område i vilket det idag bedrivs gatuprostitution. Att göra så kan ligga i linje med den s.k. ”Barcelona-
modellen”. Den går ut på att man genom punktinsatser lyfter områdets status och profil för att skapa en 
trend av restaurations- och förändringsbenägenhet. Att skapa torget parallellt med att bostadsområdet i 
kvarteret Spårvägen byggs förstärker denna effekt. 

För att kunna erbjuda områdets invånare en rik fritid byggs söder om korsningen Nobelvägen/Industrigatan 
ett allaktivitetshus med föreningslokaler, hörsalar och mindre idrottshallar. Denna byggnads knyts samman 
med andra sidan av Nobelvägen genom en gång- och cykelbro på vilken även det eldrivna lokaltåget kan köra. 

6.2. Områdesbeskrivning 
Genomgående för hela ”det nya” Sorgenfriområdet är att gatorna är kantade av träd och hastighetsbegränsade 
åtgärder. För att tillgodose en trygg miljö för cyklister och fotgängare finns gott om cykel- och gångvägar som 
binder samman området med övriga delar av Malmö. Över korsningen Nobelvägen och Industrigatan, som är 
det mest trafikerade vägavsnittet, finns av säkerhetsskäl en cykel- och gångbro.  

  17
 



 Samhällsplanering 
Sorgenfri industriområde, Malmö 

 

 
FIGUR 6.1.  Förslagsöversikt 

6.2.2. OMRÅDE 1 – SPÅRVÄGEN 
Nuvarande bebyggelse kommer att byggas om till/ersättas med studentbostäder och lägenheter varvade med 
insprängda grönområden.  

6.2.3. OMRÅDE 2 – VERKET 
Ett öppet torg finns beläget här med småbutiker så som hantverksbodar, café och mindre restauranger, helt 
enkelt en piazzakaraktär. Mitt på torget finns en vacker fontän och omgivningen är smyckad med gröna oaser. 
Längs S:t Knuts väg finns en bussknutpunkt för god kommunikation till övriga delar av Malmö. Mittenpartiet 
av kvarteret är bebyggt med bostäder som gränsar mot Sydgas kontorskomplex beläget vid Nobelgatan. 
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6.2.4. OMRÅDE 3 – SMEDJAN 
Området utgörs av ”Fridens park” med en upplyst motionsslinga och en damm som på vintertid används 
som skridskobana. Vid dammen finns också ett café för allas trivsel. I utkanten av parken, längs Nobelvägen, 
finns ett badhus och motionscentrum för att tillgodose de boendes behov av fysisk träning. 

6.2.5. OMRÅDE 4 – BRÄNNAREN 
Mitt över gatan från motionscentrumet finns i område 4 Folkets hus. Där kan allt från möten, konserter och 
fester m.m. anordnas. Mitt i kvarteret byggs en skola för skolår 0 – 6 med dagis i anknytning, kringbyggt med 
bostadshus. 

6.2.6. OMRÅDE 5 – SPIRALEN 
Sedan tidigare finns storköpet Willy:s i kvarteret som förser de boende med livsmedelinköp. Bakom Willy:s 
finns en idrottsplats för bl.a. tennis och boule. På motsatt sida Celsiusgatan ligger Apoteksbolaget AB beläget 
som kontorsbyggnader. 

6.2.7. OMRÅDE 6 – UGNEN 
Detta område består enbart av kontorsbebyggelse med tillhörande parkeringar. 

6.2.8. OMRÅDE 7 – GRYTAN 
En gemytlig småhusbebyggelse med lekplatser och mindre grönområden är ett trivsamt inslag i 
Sorgenfriområdet. 

6.2.9. OMRÅDE 8 – DEGELN 
Kemiföretaget DuPont har fått stanna och upptar den största delen av området. Närmast Östra Farmvägen 
finns ett fritidsområde med plats för fotboll, rugby och brännboll. 

6.2.10. NY FARLIGTGODSLED 
För att minska såväl sannolikheten för och konsekvenserna av en farligtgodsolycka på både Kontinentalbanan 
och i vägbundna transporter föreslås att farligtgodsleden förändras och flyttas. Detta kan ske genom en 
konstruktion enligt figur 6.2.  

 
FIGUR 6.2.  Skiss över tänkt farligtgodsled 

Parallellt med Kontinentalbanans nuvarande sträckning byggs en ny väg. Vägen avskiljs från järnvägen med 
ett avbärarräcke och från Sorgenfriområdet med en betongvall. Infart till vägsträckningen sker från 
Sallerupsvägen och lämpliga utfarter direkt till de betjänade industrierna (Apoteksbolaget och DuPont) tas 
upp i betongvallen. På Sorgenfrisidan av vallen görs lämpligen någon form av grönområdet för att göra 
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miljön tilltalande. Längst upp på vallen bör ett stängsel sättas för att hindra personer att komma in på 
farligtgodsleden. 

Om ett utsläpp skulle ske i den nya farligtgodsledens sträckning kommer utsläppet att vara kvar innanför 
betongvallen och kan där tas om hand av räddningstjänsten. De utsläpp som innehåller gaser lättare än luft 
hålls visserligen inte innanför betongvallen men kommer dock ändå upp en bit i luften innan det sprids, och 
torde således innebära mindre konsekvenser för omgivningen. 
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8.1. Grovanalys 

8.1.1. GROVANALYSTABELL 
TABELL A. Grovanalystabell 

P      

S 1 3 3 2 1 

H
 

4 3 4 5 1 

E
      4      3     3       2       

M
    3      2                     

A
llv

ar
lig

h
et

 

L
  5      1     3       4      1     

K
on

se
kv

en
s 

 D
öd

 
Fö

rg
ift

ni
ng

 

 Sk
ad

a 

 St
op

p 

 D
öd

 
Sk

ad
a 

 Fö
rg

ift
ni

ng
 

 Br
an

ds
ka

da
 

Br
än

ns
ka

da
 

 In
til

lig
an

de
 b

yg
gn

. 

 D
öd

 
Br

än
ns

ka
da

 

  M
ek

an
isk

a 
sk

ad
or

 
Pr

od
uk

tio
ns

st
op

p 

 Fö
rg

ift
ni

ng
 

  

Sk
ad

eo
b

je
kt

 

Li
v 

Be
fo

lk
ni

ng
 

M
ilj

ö 

V
äx

te
r o

 d
ju

r 

E
ge

nd
om

 

Pr
od

uk
tio

n 

Li
v 

Fö
ra

re
 

A
llm

än
he

t 

M
ilj

ö 

D
ag

va
tte

n 

E
ge

nd
om

 

La
st

bi
le

n 
O

m
gi

vn
in

g 

Li
v 

M
ilj

ö 

E
ge

nd
om

 

Li
v 

Pe
rs

on
al 

Fo
rd

on
sf

ör
ar

e 

M
ilj

ö 

E
ge

nd
om

 

By
gg

na
d 

Pr
od

uk
tio

n 

Li
v 

Pe
rs

on
al 

M
ilj

ö 

E
ge

nd
om

 

Sk
ad

eh
än

d
el

se
 

(r
is

ks
la

g)
 

U
ts

läp
p 

Br
an

d 
U

ts
läp

p 

U
tfl

öd
e 

Br
an

d 

E
xp

lo
sio

n 

U
ts

läp
p 

R
is

kk
äl

la
 

(m
än

g
d

) 

K
lo

r 
50

 to
n 

Be
ns

in
 

60
 m

3  

N
at

ur
ga

s 

N
itr

og
ly

ce
rin

 
20

 k
g 

W
ar

fa
rin

 

V
er

ks
am

he
t 

Tr
an

sp
or

t 

Tr
an

sp
or

t 

La
gr

in
g 

Lo
ss

ni
ng

 
La

gr
in

g 
Pr

od
uk

tio
n 

La
st

ni
ng

 

Lo
ss

ni
ng

 
La

gr
in

g 
Pr

od
uk

tio
n 

La
st

ni
ng

 

O
b

je
kt

 

Fa
rli

gt
 g

od
s p

å 
jär

nv
äg

 

Fa
rli

gt
 g

od
s p

å 
vä

g 

G
as

kl
oc

ko
rn

a 

A
po

te
ks

bo
lag

et
 A

B 

D
up

on
t 

 

L – Liv, M – Miljö, E – Egendom, H – Hastighet, S - Sannolikhet 

  23
 



 Samhällsplanering 
Sorgenfri industriområde, Malmö 

 

8.1.2. RISKMATRIS 

Sannolikhet 
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Oacceptabla 
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FIGUR 8.1.  Riskmatris 

Förklaringar till figur 8.1. : 

Väg = Farligtgodsolycka på väg 
Järnväg = Farligtgodsolycka på järnväg 
Apotek = Explosion på Apoteksbolaget 
Gas = Läckage Sydgas gasklockor 
L = Liv 
E = Egendom 
M = Miljö 
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8.2. Översikt över området 

 
FIGUR 8.2.  Flygfoto över Sorgenfri industriområde 
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8.3. Beräkningar – tankbilsolycka 

8.3.1. FREKVENSBERÄKNINGAR 
För att beräkna det förväntade antalet farligtgodsolyckor på väg har vi använt oss av modellen som anges i 
”Farligt gods – Riskbedömning vid transport” /3/. För beräkningen krävs det att man har följande uppgifter. 

1. Hur många fordon som transporteras på den aktuella vägsträckan per dygn (ÅDT). 
2. Andel singelolyckor (Y) och hur många kollisionsolyckor som inträffar på sträckan per år (O). 
3. Andel fordon skyltade med farligt gods på vägsträckan (X). 

Indata för modellen har tagits fram för den del av Nobelvägen som går genom Sorgenfriområdet och 
redovisas i tabell B. 

Trafikflödet per dygn (ÅDT) på Nobelvägen är 10 000 fordon enligt /9/. Nobelvägens längd i vårt område 
av Sorgenfri är 0,40 km. Fordon skyltade med farligt gods har antagits till sex fordon/dygn. 

Ur en beräkningsmatris för farligtgodsolyckor har följande data erhållits för en trafikled i tätort med 50 km/h 
som hastighetsgräns /3/.  

• Olyckskvot =1,50 

• Andel singelolyckor (Y) = 0,10 

• Index för farligtgodsolycka (I) = 0,02 

Antal olyckor per år (O) beräknas genom formel  

O = olyckskvot ⋅ väglängd ⋅ ÅDT ⋅ 365 ⋅ 10-6   {A.1} 

O = 1,5 ⋅ 0,40 ⋅ 10000 ⋅ 365 ⋅ 10-6 = 2,2 

Andel transporter skyltade med farligt gods av samtliga passerade fordon (X) beräknas genom att använda 
fordon skyltade med farligt gods dividerat med ÅDT. 

0006,0
10000

6
==X  

TABELL B. Indata för frekvensberäkning 

Vägtyp, hastighetsgräns Trafikled, 50 km/h 

Väglängd 0,40 km 

Årsmedeldygnstrafik ÅDT 10 000 fordon/dygn[2] 

Antal olyckor/år (O) 2,2 

Andel singelolyckor (Y) 0,10 [1] 

Fordon skyltade med farligt gods per dygn 6 fordon/dygn 

Andel farligtgodstransporter (X) 0,0006 

Index för farligtgodsolycka (I) 0,02 

Antal fordon skyltade med farligt gods i trafikolyckor per år (A) skall nu beräknas med hjälp av formel nedan: 

( ) ( ) ( )( )221 XXYXYOA −⋅⋅−+⋅⋅=    {A.2} 

( ) ( ) ( )( ) 0025,00006,00006,0210,010006,010,02,2 2 =−⋅⋅−+⋅⋅=A  

För att erhålla antalet farligtgodsolyckor används matrisens index (I) för farligtgodsolyckor. Detta ger att 
frekvensen (F) för farligtgodsolyckor blir följande: 
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510502,00025,0 −⋅=⋅=⋅= IAFFG    {A.3} 

Cirka 80 % av alla farligtgodstransporter innehåller petroleumprodukter och vi antar att det även gäller för 
denna vägsträcka. Sannolikhet för antändning vid ett utsläpp med bensin är för en tankbil med släp 3% /3/ 
tab. 4.3. 

Den slutgiltiga förväntade frekvensen för att en farligtgodsolycka inträffar med bensin eller annan 
petroleumprodukt och att även antändning sker blir enligt nedan: 

65
sin 102,103,080,0105 −− ⋅=⋅⋅⋅=benF /år 

Vid en fördelningen av utsläppsstorlek för en vägtransport som är tunnväggig med släp sker medelstora 
utsläpp till 33% och stora 67% /3/. De slutgiltiga förväntade frekvenserna för att en farligtgodsolycka 
inträffar med bensin eller annan petroleumprodukt och att även antändning sker för ett medelstort utsläpp är 
4,0⋅10-7/år och för ett stort utsläpp 8,0⋅10-7/år. 

8.3.2. KONSEKVENSBERÄKNINGAR 
Strålningen från pölen beräknas enligt beräkningsmodellen från FOA /5/ där följande beräkningsgång 
används. 

Vid en pölbrand med en cirkulär pöl approximeras flammans geometri med en cylinder där flammans 
diameter, df är lika stor som pölens diameter, dp. Flammans höjd, hf, kan beräknas med följande formel. 

61,0

42












⋅⋅

′
⋅⋅=

p
pf dg

bdh
ϕ

    {B.1} 

där  b’ = förbränningshastigheten per ytenhet [kg/m2 s1] 
 φ = luftens densitet = 1,29 [kg/m3] 
 g = tyngdaccelerationen = 9,81 [m/s2]  

Denna formel gäller förutsatt att man bortser från vindens inverkan och att 0,8 < hf/df < 4. 

Strålningen per ytenhet från flamman beräknas som 

f

f

c

d
h
hbP

⋅+

⋅′
⋅=

41
35,0      {B.2} 

där hc = energivärdet [J/kg]  

Strålningen från en idealt svart kropp blir enligt Stefan-Boltzmanns lag: 

4TPs ⋅= σ       {B.3} 

där  Ps = utstrålad effekt [W/m3] 
 σ = 5,67*10-8 W/m2 K4] 
 T = temperatur [K] 

Den atmosfäriska transmissionsförmågan har att göra med det faktum att den utsända strålningen delvis 
absorberas av luften mellan strålkällan och mottagaren. Den atmosfäriska transmissionsförmågan kan skrivas 
som 

ewa αατ −−=1      {B.4} 

där  αw = absorptionsfaktorn för vattenånga 
 αc = absorptionsfaktorn  för koldioxid 

Båda faktorerna beror på ämnets partialtryck, längden som strålningen färdas från den strålande ytan till 
mottagaren, strålningens temperatur och omgivningens temperatur. αw och αc bestäms grafiskt från figur 10.2 
i FOA /3/. 
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Vinkelkoefficienten (F) definieras som den andel strålning från en yta i alla riktningar som träffar en annan yta 
(vid fullständig transmissionsförmåga). Den är en rent geometriskt faktor som kan bestämmas för varje 
ytkonfiguration. För en pölbrand approximeras flammans form som en cylinder. Vinkelkoefficienten bestäms 
grafiskt från figur 10.4 i FOA /3/.  

Värmestrålning från en yta 1 som faller in mot en yta 2 på ett visst avstånd kan då beräknas som 

12112 FPP a ⋅⋅= τ      {B.5} 

där P12 = infallande strålning från 1 till 2 
 P1 = strålning från yta 1 {B.2} 
 τa = transmissionsförmåga {B.4} 
 F12 = vinkelkoefficient för 1 mot 2, använd Fmax 

Beräkningar utförs för två pölar med olika diameter (dp), en på 10 m och en på 20 m. 

Flamhöjd erhålls enligt {B.1}med b’ = 0,048 kg/m2 s 

df = 10 hf  = 13,93 m 

df = 20 hf = 22,55 m  

Strålningen per ytenhet ges av {B.1} med hc = 44,7 · 106 J/kg 

df = 10 P = 114,3 kW/m2 

df = 20 P = 136,3 kW/m2 

Temperaturen blir enligt {B.3} 

df = 10 T = 1191 K 

df = 20 T = 1245 K 

Koldioxids partialtryck i atmosfären är alltid ca 30 Pa medan vattenångas partialtryck beror på temperaturen 
och relativa fuktigheten. Mättat tryck (100 % relativ luftfuktighet) och 20 ºC är pw = 2340 Pa. Luftfuktighet 
på 53 % antas vilket ger pw = 1230 Pa. Absorptionsfaktorer, transmissionsförmåga och vinkelkoefficienter 
bestäms för detta värde. Värmestrålning på olika avstånd beräknas sedan {B.5}. 

Skadenivån bestäms förutom av strålningsnivån även av strålningens varaktighet. För beräkning av skador på 
människan redovisas i tabellen nedan en varaktighet på 10 s som en rimlig tid tills man satt sig i säkerhet.  

Sambandet mellan strålningens varaktighet och skador på människan beskrivs av funktionen t · P4/3. 
Sannolikheten för andra gradens brännskador utläses sedan ur figur 10.9 i FOA. Andra gradens brännskador 
karakteriseras av att blåsor bildas i huden som dessutom blir våt och röd. Av de som får andra gradens 
brännskador kommer en del även få tredje gradens brännskador, varav cirka 15 % av denna andel avlider. 
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TABELL C. Data kring konsekvensberäkningar 

Pöl-
dimensioner 

Avstånd från 
pölens centrum 

[m] 
αw αc τa Fmax

P12 

[kW/m2]

T · P4/3 

[s(W/m2)4/3] 

2:a gradens 
brännskador 

[%] 

5 (flamfront) 0 0 1 1 114,3 55,5 · 106 100 

10 0,10 0,015 0,885 0,3 30,3 9,4 · 106 65 

15 0,13 0,020 0,850 0,17 16,5 4,2 · 106 5 

20 0,15 0,025 0,825 0,1 9,4 2,0 · 106 0 

10 m 

1000 liter 

25 0,17 0,027 0,803 0,07 6,4 1,2 · 106 0 

10 (flamfront) 0 0 1 1 136,3 70,1 · 106 100 

15 0,095 0,018 0,887 0,4 48,4 17,6 · 106 97 

20 0,13 0,02 0,85 0,3 34,8 11,4 · 106 75 

25 0,14 0,025 0,835 0,2 22,8 6,5 · 106 20 

30 0,17 0,026 0,804 0,17 18,6 4,9*106 7 

35 0,18 0,028 0,792 0,13 14,0 3,4*106 1 

20 m 

>3000 liter 

40 0,19 0,03 0,78 0,1 10,6 2,3*106 0 
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8.4. Beräkningar – olycka på järnväg 

8.4.1. FREKVENSBERÄKNING 
Frekvensberäkningarna grundar sig främst på siffror ur räddningsverkets rapport /3/ som finns redovisade i 
tabell D tillsammans med siffror hämtade ur den information som finns tillgänglig på Luvit om verksamheter 
i Sorgenfri. För att beräkna frekvenser skapades ett felträd för att få fram olycksfrekvensen vilket kopplades 
till ett händelseträd för att få fram sannolikheten för de tre sluthändelser vi valt att undersöka. 

TABELL D. Felfrekvenser 

Händelse Felfrekvens 

Vagnfel 0,6*10-9/(axel km) 

Operatörfel 3,1*10-9/(axel km) 

Okänt fel 0,3*10-9/(axel km) 

Urspårning 4,1*10-9/(axel km) = 
3,504*10-9/(tåg km) 

Kollision 6*10-8/(tåg km) 

Olycka  7,2234*10-6/år 
 

 
Antagande:
21900 tåg/år 
andel utvalda FG-tåg = 0,062 ( tabell E), kontinentalbanans längd 
i området = 0,7km

 

 
  

 

TABELL E. Förväntad transporterad mängd av utvalda tryckkondenserade gaser 

 

 

 

 
 

 

Ämne Ton / år Andel 

Ammoniak 5 600 0,04 

Klorgas 280 0,002 

Svaveldioxid 2 520 0,02 

Totalt 8 400 0,062 

Antagtande:
4 axlar/vagn 
1 FG-vagn/tåg  
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70,0% 0,7

83,0% 0,249 f = 1,7987*E-6 /år 

30,0%

1,0% 0,003 f = 2,167*E-8 /år 

16,0% 0,048 f = 3,467*E-7 /år

Olycka 

Ej läckage

gasfas

momentan

vätskefas

Läckage 

felfrekvens,f =  
7,2234*E-6 /år 

 
FIGUR 8.3.  Händelseträd 

 

Operatör 
fel 

Urspårning Kollision

Vagnfel 

Olycka

Okänt fel

FIGUR 8.4.  Felträd 

 

8.4.2. KONSEKVENSBERÄKNINGAR 
De tre slutändelserna från frekvensberäkningarna representeras av tre scenarier: 

- Scenario 1 – Litet utsläpp, gas. 10 minuters utsläppstid. 

- Scenario 2 – Stort utsläpp, vätska. 10 minuters utsläppstid. 

- Scenario 3 – Momentant/Större utsläpp. 

Exponeringstiden, tc, för de två första scenarierna är densamma som utsläppstiden och för det tredje 
scenariot sätts exponeringstiden, tc, till 30 minuter. För att veta vilken koncentration vi var intresserade av 
användes en probitfunktion med probitvärdet 5 som motsvarar 50%. Det ansätts för att ge en 
koncentrationsnivå motsvarande LC50 d.v.s. exponeringsnivån för 50% dödlighet. Konstantvärden för 
ammoniak i formeln hämtas ur CPQRA /7/ där två olika värden fanns att hämta. 
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Probitfunktionen:    ( )cn tCba ⋅⋅+= lnY  

  Y = 5 
  a = -35,9 alt. -9,82 
  b = 1,85 alt. 0,71 
  n = 2 
  tc = 10 alt. 30 minuter 

 

Medelkoncentrationen blir för tc =10 min ,C10, = 15382 ppm och för tc =30 min, C30 = 8881 ppm. Dessa 
koncentrationer användes sedan i SRV´s program Bfk tillsammans med följande indat: 

- För samtliga scenarier: Järnvägsvagn med 4500 kg, P = 6,16 bar, stabilitetsklass D 

- Scenario 1: 1 cm2 stort hål, Q = 1,5 kg/s 

- Scenario 2: Brott på anslutning, Q = 23 kg/s 

- Scenario 3: Stor punktering på tank, Q = 77 kg/s 

8.4.3. INDIVIDRISK 
Tidigare framtagna koncentrationer användes sedan på följande vis. Avståndet till koncentrationen i X-led 
halveras och på detta halva avstånd mäts avståndet till koncentrationen upp i Y-led. Ur den skapade triangeln 
fås vinkelnα, som sedan används vid beräkningen av individrisken för att kompensera för att risken endast är 
beräknad för ett begränsat område, s.k. riktningsreduktion. Vi behandlar påverkan diskret och antar att 
påverkan inom zonen som det halva avståndet innesluter är konstant (100% dödlighet) och att det utanför 
zonen inte är någon påverkan (0% dödlighet). De olika scenariernas avstånd blev 3,5m, 39m respektive 96m 
till zongränserna. 

 

α 

X-led 

Y-led  

Individrisken beräknades slutligen med 
riktningsreduktionen genom följande formel: 

 

Individrisken, IR = frekvensen, 360
α⋅f   

 

 

 

f α IR Kumulerad IR 

Scenario 1: 

1,7987*10-5/år 15° 7,49*10-8/år 1,11*10-7/år 

Scenario 2: 

3,467*10-6/år 35° 3,37*10-8/år 3,58*10-8/år 

Scenario 3: 

2,167*10-7/år 35° 2,11*10-9/år 2,11*10-9/år 
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8.5. Beräkningar – Sydgas gasklocka 

8.5.1. FREKVENSBERÄKNINGAR 
• Felsannolikheten för ett läckage uppskattas till att motsvara den för gasventilers läckage som ligger 

mellan 5⋅10-6 - 10-4 /h, vi väljer 5⋅10-5 /h. Övriga komponenter vid naturgashantering ligger generellt 
mellan 10-7 – 10-6 vilket gör vår uppskattning konservativ./NSR/.  

• Sannolikheten för antändning är hämtad från ett utdrag ur /6/ där sannollikheten för antändning av 
gasläckage anges till 7 %.  

• Att läckaget antänds direkt har en sannolikhet av 10% enligt samma källa /6/.  

• Då gasen är väldigt flyktig är det en väldigt liten risk för explosion och vi antar en sannolikhet på 5% 
för det.  

93,0% 0,93
0,0398505

felfrekvens, z = 5e-6 /h 10,0% 0,007
otillförlitlighet, R = 0,3547 /år 0,00029995

7,0%

95,0% 0,05985
0,002564573

90,0%

5,0% 0,00315
0,000134978

Läckage

Ej antändning

Antändning

Direkt antändning

Fördröjd antändning

Litet utsläpp

Stort utsläpp

utfall 1

utfall 2

utfall 3

utfall 4

 
Utfall 1 sannolikhet för ej antänt utsläpp  3,99E-02 /år 

Utfall 2 sannolikhet för jetflamma 3,00E-04 /år 

Utfall 3 sannolikhet för flamförbränning följt av jetflamma 2,56E-03 /år 

Utfall 4 sannolikhet för explosion utanför tanken 1,35E-04 /år 

 

De två intressanta utfallen är utfall 2 och 3 där den slutliga följden blir en jetflamma.  

Risken för en jetflamma fås genom att lägga ihop de två sannolikheterna för utgång 2 och 3. 

3,0⋅10-4 + 2,56⋅10-3 = 2,86⋅10-3 /år 

För att få fram individrisken, tillika risken för dödsfall per år,  räknas först risken om till per år istället för per 
timme. Sedan medräknas den uppskattning som nämns i FOA´s bok ”Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga 
gaser och vätskor” angående dödsfall pga brännskador. Man uppskattar att 15% av personer med andra 
gradens brännskador omkommer.  

2,86⋅10-3⋅0,15 = slutgiltig individrisk = 4,29⋅10-4 /år för jetflamman i fråga. 
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8.5.2. KONSEKVENSBERÄKNINGAR 
Villkor för kritisk strömning: 

PaPP a 1875,183848102,)
2

)131,1((101102,)
2

)1(( 6131,1
31,1

561
0 ≥⋅

+
⋅≥⋅

+
≥ −−γ
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γ

 

Villkoret uppfyllt! 

Utströmning från behållare genom ett hål eller en kort kanal. 

Massflöde, Q : 
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M
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Rörelsemängd, : F

NPPACF ad 49,181101))
131,1

2((2102(0001,075,0))
1

2((2( 5131,1
1

61
1

0 =⋅−
+
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−⋅⋅= −−γ

γ

SXAvstånd till stökiometrisk koncentration, : 

m
YF

QX
Sa

S 5,18
0543,0
1

49,18129,1
2582,095,5195,5

=⋅
⋅

⋅
=⋅

⋅
⋅

=
ρ

 

Flammans längd, : fL

mXL Sf 5,18==  

Flammans diameter,   : 

mLd ff 8,215,05,1815,0 =⋅=⋅=  

I FOA:s program ”IPS gas” upskattas avståndet till 2:a gradens brännskador till ungefär 3 m från flamman vid 
10 sekunders vistelsetid. Det totala riskavståndet blir då c:a 21,5 m. 

Vinkeln beräknas på samma sätt som i bilaga 8.4. 

°=






= 42,7
5,21
8,2arctanα  

Vinkeln α används för att riktningsreducera individrisken med formeln: 

årfrekvensenIR /1084,8
360

42,71029,4
360

64 −− ⋅=





⋅⋅=








°
⋅=

α
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8.6. Riskmatris – ny riskbild 
Utifrån de diskussioner som förts i rapporten får bilden av samhällsriskerna i området ett nytt utseende: 

Sannolikhet 
     

 

5      

 

4       

3 
Gas (L) 
Gas (E) 
Gas (M) 

Väg (E) 
Väg (L) 
Väg (M) 

   

 

2       

1   
Apotek (E) 
Apotek (L) 

Järnväg (M)
Järnväg (E) Järnväg (L) 

 

 1 2 3 4 5 Konsekvens

Oacceptabla 
risker 

Acceptabla 
risker 

FIGUR 8.5.  Riskmatris – ny riskbild 
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8.7. Riskbild 

 
FIGUR 8.6.  Riskbild, Sorgenfri industriområde 

För tankbildolyckan (den vänstra i bilden ovan) fås två individriskzoner; 

20 m. radie ⇒ 4,0 ⋅ 10-7 /år 

40 m. radie ⇒ 8,0 ⋅ 10-7 /år 

För olyckan på Kontinentalbanan (den högra i bilden ovan) fås tre individriskzoner; 

3,5 m. radie ⇒ 1,11 ⋅ 10-7 /år 

39 m. radie ⇒ 3,58 ⋅ 10-8 /år 

96 m. radie ⇒ 2,11 ⋅ 10-9 /år 
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8.8. F/N-kurva 
F/N-kurva järnvägsolycka

1,00E-09

1,00E-08

1,00E-07

1,00E-06

0,001 0,01 0,1 1 10

Antal döda

Frekvens

Undre ALARP

 
FIGUR 8.7.  Samhällsrisk för järnvägsolycka med folktäthet 2500 pers/km2 
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