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Sammanfattning 

I samband med ändring av detaljplan för Åkermyntan 5 m.fl. i Borås har Sweco fått i 

uppdrag av Borås Åkermyntan 5 Fastighets AB att genomföra en bedömning av risker för 

människor inom planområdet med anledning av dess närhet till industriverksamheter norr 

om Neumansgatan. Ändringen av detaljplanen omfattar anläggning av bostäder i form av 

flerfamiljshus, samt förskola. 

Syftet med riskbedömningen är att säkerställa att risknivån med avseende på de 

identifierade riskkällorna är acceptabel för människor som uppehåller sig i planområdet.  

Riskkällor som är av betydelse för detaljplaneområdet idag och inom överskådlig framtid 

är hantering och förvaring av brandfarliga och explosiva ämnen, samt transport av farligt 

gods till och från industriområden norr om Neumansgatan i Bergsäter, Borås. 

Sammantaget bedöms det motiverat att vidta rimliga åtgärder för att minska risken med 

avseende på hantering och transport av farliga ämnen.  

Den mest effektiva skyddsåtgärden utgörs av upprätthållande av skyddsavstånd. Om 

exploatering önskas genomföras på så vis att skyddsavstånd inte kan upprätthållas är det 

aktuellt med andra skyddsåtgärder. Följande åtgärder rekommenderas för att reducera 

skyddsavstånden med avseende på brandfarlig gas:  

- För verksamheter som hanterar volymer av brandfarlig gas som understiger 1000 

liter skyddsavstånd inte nödvändigt om gasbehållare förvaras avskilt i förvaring 

med lägst brandteknisk klass EI60.  

- För verksamheter som hanterar volymer som överstiger 1000 liter brandfarlig gas 

får skyddsavståndet halveras om gasbehållare förvaras avskilt i förvaring med 

lägst brandteknisk klass EI60.  

Om exploatering blir aktuellt inom skyddsavståndet till verksamheter som hanterar 

brandfarlig vätska bör åtgärder på friskluftsintag, fasader och utrymningsvägar 

övervägas.  

Dessutom bör vissa åtgärder vidtas på grund av närheten till verksamheter som hanterar 

farlig vara, oavsett om skyddsavståndet upprätthålls. Dessa åtgärder inkluderar hinder, 

exempelvis kantsten, som begränsar spridande av brandfarlig vätska mot planområdet 

vid ett eventuellt utsläpp. Fönster på fasad som vetter mot industriverksamhterna bör inte 

vara öppningsbara och en eventuell bullerskärm bör göras tät och tät mot mark i syfte att 

skydda mot spridning av brandfarlig vätska och gas.  
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1 Inledning 

Borås Åkermyntan 5 Fastighets AB har ansökt om planändring för kvarteret Åkermyntan 

söder om Neumansgatan i Bergsäter, Borås. Planområdet omfattar fastigheterna 

Åkermyntan 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 och 18, ett område som totalt är ca 51 000 m2. Syftet 

med den kommande detaljplanen är att möjliggöra byggnation av flerfamiljshus på 3–6, 

eventuellt upp emot 8, våningar samt att även tillåta förskola, LSS-boende1 samt i viss 

mån handel och centrumverksamheter. 

Uppdraget omfattar en revidering och komplettering av tidigare genomförd riskutredning 

på bakgrund av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Länsstyrelsen i Västra 

Götalands läns yttranden, där det framgår att en mer detaljerad undersökning av 

gashanteringen ska göras inför granskningen av planen. Detta för att bedöma 

möjligheten att placera skola eller förskola inom den norra delen av planområdet. Som 

underlag till riskbedömningen har följande dokument används:  

• Riskbedömning kvarter Åkermyntan 5 m.fl. daterad 2016-06-02 

• Samrådshandling för detaljplan för del av Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. 

• Samrådsyttrande - daterad 2017-04-25 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att analysera och kvalitativt bedöma risker för människor 

som vistas inom planområdet. Utredningen hanterar risker med avseende på förvaring 

och användning av farliga ämnen vid verksamheter inom industriområdet norr om 

Neumansgatan, samt transport av farligt gods på riksväg 40, samt från och till 

verksamheterna i närheten av planområdet. 

1.2 Tillvägagångsätt och avgränsningar 

Riskutredningen fokuserar på att minimera risken för personskador för människor som 

vistas inom planområdet med avseende på hantering av farliga ämnen och farligt gods i 

planområdets närhet. 

Riskutredningen är kvalitativ vilket innebär att inga kvantifieringar (beräkningar) av 

sannolikheter eller konsekvenser för området genomförts. Bedömningsunderlaget utgörs 

istället av expertbedömningar samt användning av befintliga riktlinjer om skyddsavstånd 

från leder för farligt gods och för hantering av farliga ämnen.  

Vid platsbesök har kontakt tagits med samtliga närliggande relevanta verksamheter (inom 

100 meter från planområdet) norr om Neumansgatan för att klargöra placering av och 

mängd farlig vara (brandfarlig vätska, gas o.s.v.) för respektive verksamhet. En översiktlig 

inventering av farligt godstransporter i området har även gjorts.   

                                                      
1 Lagen om Stöd och Service, boende för personer med omfattande och varaktiga fysiska 
eller psykiska funktionshinder (Lag (1993:387), 1993. 
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Kontakt har även tagits med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund för förtydligande 

om synpunkter på tidigare riskutredning.  

Skyddsavstånden som har använts är baserade på Sprängämnesinspektionens (1998) 

riktlinjer för brandfarlig gas och Sprängämnesinspektionens föreskrifter med riktlinjer för 

hantering av brandfarliga vätskor (2000). För skyddsavstånd till explosiv vara används 

MSB:s (2012) handbok för förvaring av explosiva varor.  

De rekommenderade skyddsavstånden beror på typ av verksamhet som bedrivs inom 

eller i närheten av byggnaderna som kan påverkas av företagen som bedöms ha riskfylld 

verksamhet. Bostäder och känsliga byggnader såsom samlingslokaler, förskolor och 

LSS-boende klassas som A-byggnader.   

Störningar från respektive verksamhet såsom buller, damning och tunga transporter 

utreds inte inom ramarna för denna riskutredning, men i de fall störningar identifierades 

vid platsbesöket har de noterats. 

Risken för människor inom planområdet behandlas per enskild industriverksamhet. 

Sammanlagda risker från alla verksamheter i området skulle kunna nå oacceptabla 

risknivåer även om samtliga verksamheter i framtida bostadsområde skulle bedömas ha 

en icke betydande risk sett som enskild verksamhet. Detta behandlas dock inte i denna 

rapport. 

1.3 Riskdefinition 

Risk definieras här som en sammanvägning av sannolikheten för en oönskad händelse 

och konsekvensen av denna händelse. Figur 1–1 illustrerar hur risken ökar med ökande 

sannolikhet och/eller konsekvens av en händelse. 

 
Figur 1–1. Ökande risk beroende av sannolikhet och konsekvens. 
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2 Förutsättningar  

2.1 Planområdet 

Planområdet i Bergsäter ligger cirka en kilometer sydost om Borås centrum, drygt 150 

meter söder om väg 40, vilken är klassad som en primär led för transport av farligt gods.  

Planområdet består idag av sällanvaruhandel, småskalig industri och grönområde, och 

avgränsas av Neumansgatan i norr och Rosendalsgatan i väst. Industri och 

sällanvaruhandelsområdet sträcker sig i nordostlig riktning förbi Neumansgatan och upp 

till Enedalsgatan. Väster om området ligger villa- och radhusområden och söder och öster 

om området finns ett grönområde efter vilket ytterligare villa- och radhusområden är 

belägna. 

Direkt norr om området som planeras byggas ut ligger idag ett antal företag vars 

verksamhet kan påverka risknivåerna inom det nya planområdet då ett flertal av 

företagen använder och/eller förvarar farliga ämnen. Topografiskt ligger industriområdet 

norr om Neumansgatan något högre i terrängen än planområdet. 

 

Figur 2–1 Planområdet är beläget ca en kilometer från Borås centrum. Norr om området ligger ett 

handels-och industriområde och i övriga riktningar omges planområdet av bostads- och 

grönområden. 

2.2 Riktlinjer för skyddsavstånd för farligt gods 

Farligt gods är ämnen och produkter som har sådana farliga egenskaper att de kan skada 

människor, miljö och egendom vid en olycka eller felaktig hantering vid transport och 

lagring. Vissa ämnen utgör en mer direkt risk och andra ämnen utgör en risk först efter 

långvarig exponering.  
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Det är främst farligt gods i klasserna 1 (explosiva ämnen), 2.1 (brandfarliga gaser), 2.3 

(giftiga gaser), 3 (brandfarliga vätskor), 5.1 (oxiderande ämnen) samt 5.2 (organiska 

peroxider) som förväntas kunna leda till dödliga konsekvenser bortom vägarnas direkta  

Målpunkter för farligt godstransporter kan till exempel vara bensinstationer och industri. 

Transporterna av farligt gods till och från dessa verksamheter ska i första hand ske på 

rekommenderade leder, vilket i detta tillfälle är riksväg 40, men då det är tillåtet att köra 

närmaste väg mellan rekommenderad led för farligt gods och en målpunkt kan det 

förekomma transporter av farligt gods på andra vägar.   

Länsstyrelserna i Skånes län, Stockholms län och Västra Götalands län presenterar i 

skriften Riskhantering i detaljplaneprocessen (2006) riktlinjer för hur riskhantering bör 

beaktas vid markanvändning intill transportleder för farligt gods. Där rekommenderas att 

risker från farligt gods beaktas inom 150 meter från farligt godsled i detaljplaneprocessen. 

En översiktlig zonindelning för lämplig markanvändning intill transportleder för farligt gods 

presenteras också. Om marken intill en transportled för farligt gods önskas användas på 

annat sätt bör riskerna förknippad med denna markanvändning studeras i detalj.  

Borås Stad har tagit fram en lokal översiktlig riskanalys (WUZ, 2016) avseende 

skyddsavstånd från bebyggelse till transportleder för farligt gods. I Figur 2–2 presenteras 

den rekommenderade zonindelningen. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för 

det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningen. 

 

Figur 2–2. Beskrivning av olika känslighetsklassning av verksamheter (WUZ, 2016) 

I Tabell 2-1 nedan beskrivs rekommenderade skyddsavstånd från Riksväg 40 och 

verksamheter i olika känslighetsklass enligt Figur 2–2, för sträckor av vägen där 

hastighetsgränsen är 70 km/h. Skyddsavstånd redovisas både utan åtgärder och med 

vidtagna åtgärder, t.ex. skyddsvall.  
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Tabell 2-1. Rekommenderade skyddsavstånd från Riksväg 40 till olika verksamheter, vid 

hastighetsgräns 70 kilometer i timmen (WUZ, 2016) 

 Mindre känslig 

verksamhet 

Normalkänslig 

verksamhet 

Känslig 

verksamhet 

Enbart 

skyddsavstånd 

30 m 40 m 80 m 

Vall el. dyl.  20 m 20 m 60 m 

2.3 Regelverk för hantering och lagring av farliga ämnen 

Nedan följer en beskrivning av vilka bedömningsgrunder som använts för risker med 

avseende på gashantering, brandrisk och explosionsrisk. 

2.3.1 Gaser 

På försäljningsställen får förvaring av gasol ske upp till 60 liter per försäljningsställe utan 

att tillstånd för gashantering krävs. Om gasolen förvaras i avskilt utrymme med 

brandteknisk klass EI90 får upp till 1000 liter förvaras per försäljningsställe utan särskilt 

tillstånd. Om försäljningsstället önskar förvara större mängder måste en särskild 

utredning genomföras (Sprängämnesinspektion, 1996). För försäljning av övriga 

brandfarliga gaser såsom acetylen krävs alltid en särskild utredning. Utöver riktlinjerna vid 

försäljning av brandfarlig gas finns ytterligare gasmängder som är undantagna 

tillståndskrav enligt Tabell 2-2. 

Tabell 2-2. Mängder brandfarlig gas som får hanteras utan tillstånd. Tabell från MSB (2013). 

Hantering Volym brandfarlig gas (liter) 

Yrkesmässig publik verksamhet 
Inomhus: 2  

Utomhus: 60 

Yrkesmässig icke publik verksamhet, 

inomhus 
250 

Yrkesmässig icke publik verksamhet, 

utomhus 
1000 

Icke yrkesmässig hantering 
Gasol: 60 

Andra brandfarliga gaser: 10 

Vid yrkesmässig hantering av mer än 30 liter gas inomhus respektive 250 liter utomhus 

måste varningsskylt finnas (Räddningstjänsten Storgöteborg, 2013). Gasol är en 

brandfarlig gas som är mycket vanlig inom industri, och skyddsavstånd har bedömts till 

bostäder respektive känsliga byggnader såsom skolor. Skyddsavstånd till olika 

byggnadstyper presenteras i Tabell 2–3. 
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Tabell 2-3. Rekommenderade skyddsavstånd till olika verksamheter beroende på volym brandfarlig 

gas. Byggnad i allmänhet kan till exempel vara bostäder (Sprängämnesinspektionen, 1998). 

Lösa behållares 

sammanlagda 

volym (V) Liter 

Byggnad i allmänhet, antändbart 

material eller brandfarlig verksamhet 

utanför anläggningen (meter) 

Svårutrymda lokaler, t.ex. Skolor, 

förskolor, samlingslokaler, sjukhus 

(meter) 

4000 <V 25* 100* 

1000 <V≤ 4000 6* 100* 

60 <V≤ 1000  3** 100** 
* För volymer över 1000 liter kan skyddsavståndet halveras om behållarna förvaras avskilt i lägst brandteknisk 

klass EI60 (Sprängämnesinspektionen, 1998).  

** Behållare med sammanlagda volymer under 1000 liter behöver inget skyddsavstånd om behållarna förvaras 

avskilt med lägst brandteknisk klass EI60. 

2.3.2 Explosiva ämnen 

Explosiva varor är ämnen, blandningar eller föremål såsom sprängämnen, ammunition 

och pyrotekniska satser, till exempel fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning. 

Gashantering och brandfarliga vätskor som kan explodera hanteras separat i rapporten. 

Bedömning av skyddsavstånd har gjorts efter MSB:s (2012) rapport Handbok, förvaring 

av explosiva varor. I Tabell 2–4 nedan presenteras rekommenderade skyddsavstånd från 

olika bebyggelseområden till plats där föremål med olika riskgrupper förvaras.   

Klassificering av explosiva varor görs utifrån testresultat och fastställda kriterier enligt 

FN:s testhandbok (UN Recommendations on the transport of Dangerous Goods, Manual 

of Tests and Criteria). Explosiva varor hamnar i klass 1 enligt testhandboken, och indelas 

i 6 riskgrupper (Msb, 2016).  

Aktuella riskgrupper är 1.2 och 1.4, där 1.4 omfattar ämnen, blandningar och föremål som 

endast medför obetydlig fara i händelse av antändning eller initiering. Till denna grupp 

hör vissa fyrverkerier och viss ammunition till verktyg (MSB, 2012). Till riskgruppen 1.2 

räknas ämnen, blandningar och föremål som medför fara för splitter och kaststycken men 

inte för massexplosion. Till denna grupp räknas bland annat vissa krockkuddar (MSB, 

2012). Skyddsavstånd till riskgrupp 1.2bygger på militära vapen eller militär ammunition 

och därför bedöms inte skyddsavstånd för dessa vara relevanta för ett begränsat antal 

krockkuddar. Istället används skyddsavstånd för riskgrupp 1.4. 

Tabell 2-4 skyddsavstånd från olika bebyggelseområden till där föremål med riskgrupp 1.4 förvaras. 

Kg explosiv vara 

nettovikt (Q) 

Riskgrupp 1.4**** (ex. ammunition till verktyg) 

Huvudgrupp I* Huvudgrupp II** Huvudgrupp III*** 

Avstånd i meter till skyddsobjekt 

<5 0 0 0 

>5  5 5 5 
*Huvudgrupp I = Område, byggnad eller anläggning där fler än tio personer vanligen uppehåller sig. Tättbebyggt 

område eller fritidshusområde. kyrka, annan större samlingslokal, varuhus, idrottsanläggning, friluftsbad 

** Huvudgrupp II = Område där tio personer eller färre vanligen uppehåller sig. Enstaka, det vill säga två eller 

färre, bostads- eller fritidshus 

*** Huvudgrupp III = Större farled, till exempel vattenväg till en större hamnanläggning med reguljär färjetrafik. 

Farled med liten trafiktäthet utgör inte skyddsobjekt. 

****Glespackat avser packning lägre än 10 kg/m3 förråd utan speciell redovisning.  
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Avstånd till skyddsobjekt av särskild omfattning (sjukhus, skola, större kontorsbyggnad, 

flygplats, nöjesfält eller motsvarande befolkningstätt område) beräknas särskilt som 1,47 

gånger avståndet för Huvudgrupp I. 

2.3.3 Brandfarlig vätska 

Verksamheter med förhöjd brandrisk har identifierats genom platsbesök och genomgång 

av verksamheters tillståndsansökningar för brandfarlig vara. Riktlinjer för hantering av 

brandfarlig vätska beskrivs nedan. Tillstånd behöver sökas om verksamheten hanterar 

kvantiteter som överstiger värdena i Tabell 2-5. 

Tabell 2-5. Mängder brandfarlig vätska som får hanteras utan tillstånd (MSB, 2013). 

Hantering Volym brandfarlig vätska med 

flampunkt högst 60°C (liter) 

Yrkesmässig publik verksamhet 100 

Yrkesmässig icke publik verksamhet, 

inomhus 

500 

Yrkesmässig icke publik verksamhet, 

utomhus 

3000 

Icke yrkesmässig hantering 100 

För verksamheter som hanterar brandfarlig vätska med flampunkt under 30° 

rekommenderas ett skyddsavstånd på 25 meter för verksamheter med volymer mindre än 

3 000 liter och 50 meter för verksamheter med volymer upp till 100 000 liter. För vätskor 

med flampunkt mellan 30–100°C är det rekommenderade skyddsavståndet 9 meter för 

bostäder och 12 meter för svårutrymda byggnader vid hantering av mängder under 12 

000 liter. För mängden vätska med flampunkt mellan 30 och 100 °C, där volymen är 

mellan 12 000 och 100 000 rekommenderas ett skyddsavstånd på 12 meter till A-

byggnader och 25 meter till svår utrymda lokaler, se Tabell 2–6 

(Sprängämnesinspektionen, 2000). 

Tabell 2-6. Rekommenderade skyddsavstånd till olika skyddsobjekt för olika kvantiteter brandfarlig 

vätska beroende på dess flampunkt (Sprängämnesinspektionen, 2000). 

Skyddsobjekt 

Vätskor med flampunkt 

under 30 °C 

Vätskor med flampunkt 

mellan 30 och 100 °C 

Volym ≤3 000 

liter 

Volym 3 000 – 

100 000 liter 

Volym ≤12 000 

liter 

Volym 12 000 – 

100 000 liter 

A-byggnader 

såsom bostäder 
25 meter 50 meter 9 meter 12 meter 

Svårutrymda 

lokaler såsom 

sjukhus och 

skolor 

25 meter 50 meter 12 meter 25 meter 

  



   

 
 

 

10(22) 
 
RISKUTREDNING ÅKERMYNTAN 5 M.FL. 

2017-10-06 

 

 

 

 

\\segotfs001\projekt\1315\1340163\000\10 arbetsmtrl_dok\rapporten\1340163000_åkermyntan_2017-10-06.docx 
 

 

3 Riskidentifiering 

3.1 Skyddsobjekt och riskkällor 

Skyddsobjekt i omgivningen som kan hotas av verksamheterna norr om Neumansgatan 

är människor i: 

• Bostäder 

• Förskola 

• LSS-boende 

I riktlinjer förekommer olika benämning på skyddsobjekt. Nedan förenklas dessa till 

bostäder (inkluderar bland annat byggnader i allmänhet och A-byggnad) och känsliga 

byggnader (inkluderar bland annat svårutrymda lokaler och skyddsobjekt av särskild 

omfattning). 

Riskkällor i omgivningen som kan hota människor inom planområdet: 

• Hantering av brandfarliga och explosiva gaser 

• Hantering av brandfarliga vätskor  

• Hantering av explosiva ämnen 

• Transport av farligt gods på väg 40 

• Transport av farligt gods från och till verksamheterna norr om Neumansgatan 

3.2 Transport av farligt gods 

Drygt 150 meter nordost om planområdet ligger Riksväg 40, vilken är en rekommenderad 

primär transportled för farligt gods. Hastighetsbegränsningen2 är 70 km/h. 

Transport av farligt gods sker även till industriverksamheterna norr om planområdet. 

Hastighetsbegränsningen på vägarna i anslutning till planområdet är 50 km/h, vilket är så 

pass låg hastighet att konsekvenserna av en eventuell avåkning eller kollision förväntas 

bli begränsade. Detta beror på att hastigheten och därmed rörelseenergin hos tung 

transport till stor del är avgörande för konsekvenserna vid en avåkning eller kollision.  

Risken för olycka med farligt gods är störst vid lastning och lossning, hänsyn till detta har 

tagits vid fastställande av riktlinjer för skyddsavstånd mellan tillståndspliktiga 

verksamheter och bostäder eller känsliga byggnader. 

3.3 Hantering av farliga ämnen vid industriverksamheter 

Norr om Neumansgatan finns ett antal mindre industri- och handelsverksamheter som 

hanterar viss explosiv vara, brandfarlig gas och brandfarlig vätska. Nedan sammanställs 

information från platsbesök vid respektive företag som har identifierats som potentiellt 

                                                      
2 NVDB: https://nvdb2012.trafikverket.se/Start Hämtat 2017-09-08 

https://nvdb2012.trafikverket.se/Start
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riskfyllda verksamheter, samt vilka riskkällor som omfattas i den dagliga driften. För 

verksamheter som har tillstånd för brandfarlig vätska och gas redovisas detta. 

Figur 3–1 nedan, visar en karta över industriområdet norr om Neumansgatan där de olika 

verksamheterna är markerade. Planområdet är markerat som rött, söder om 

Neumansgatan. I Figur 4–1 redovisas skyddsavstånd från respektive verksamhet. 

 

Figur 3–1. Översikt över verksamheter inom industriområdet norr om planområdet.   

Cramo Borås  

På Neumansgatan 5 säljer och hyr företaget Cramo ut maskiner, utrustning och flyttbara 

lokaler. Buller kan uppstå då maskiner och utrustning flyttas och lastas, och en stor del av 

verksamheten bedrivs utomhus på grund av storleken på maskinerna. Cramo har tillstånd 

för 1 725 liter brandfarlig gas, 1 300 liter brandfarlig vätska med flampunkt under 30°C 

och totalt 10 000 liter brandfarlig vätska med flampunkt över 30°C3.  

Enligt verksamhetens platschef4 har verksamheten högsta säkerhet med avseende på 

hantering och förvaring av farliga ämnen som förvaras invallade eller i särskilda brandrum 

eller brandklassade skåp. Inventering av farliga ämnen görs i januari varje år, varpå 

tillstånd uppdateras om ändringar sker.  

Inom huvudbyggnaden (Cramo-byggnaden längst bort ifrån planområdet i Figur 3–1) 

förvaras ca 200 liter gasol och 20 liter acetylen. Av brandfarliga vätskor förvaras cirka 100 

                                                      
3 Tillstånd enligt lagen 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor, utsedd av Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 
4 Möte med platschef vid platsbesök 2017-08-31 
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liter diesel, 100 liter spolarvätska och 200 liter eldningsolja i denna byggnad. Utöver detta 

förvaras även en mindre mängd ammunition (<10 patroner) till verktyg. Dessa förvaras 

inlåst i skåp och klassificeras som glespackad explosiv vara med skyddsavstånd enligt 

Tabell 2-4, varpå ammunitionen inte påverkar skyddsavståndet inom det nya 

planområdet.  

Även utomhus fanns gasol i lösa behållare, vid platsbesöket fanns där en sammanlagd 

volym av cirka 600 liter. Mycket av de farliga ämnen som förvarades utomhus var 

placerade i skåp men det saknades skyltning och platschefen kände inte till eventuell 

brandteknisk klassning. 

Utomhus förvaras även ungefär 3 000 liter diesel, samt 200 liter eldningsolja. Platschefen 

uppgav att upp till 10 000 liter kan förvaras utomhus på verksamhetens parkeringsplats 

som gränsar till Neumansgatan.  

I Figur 3–2 nedan ses skåp var förvaring av brandfarlig gas samt behållare för 

eldningsolja, båda lokaliserade söder om Cramos huvudbyggnad. 

         

Figur 3–2. Skåp för förvaring av gas, samt eldningsolja vid Cramo. 

 

Carnes bil AS 

Carnes bil AS är en bilförsäljare belägen på Rosendalsgatan 23 norr om planområdet. 

Enligt samtal med verksamhetschefen vid platsbesök använder företaget i dagsläget inte 

farliga ämnen i sin verksamhet. 

Tidy bilvård, VKT Autoservice och autoexperten 

På Rosendalsgatan 23 i Borås ligger en bilvårdsanläggning med lokaler för allt i bilvård, 

exteriört såväl som interiör, samt rostskyddsbehandling. Enligt platschef använder 

verksamheterna svetsgas i sitt dagliga arbete, och kan ha upp emot 25 liter inomhus i 

verkstaden.  

Holmgrens bil 

På Rosendalsgatan 26 och Neumansgatan 7 ligger Holmgrens bil som är en bilförsäljare 

och bilverkstad. Verksamheten har tillstånd för 4 100 liter brandfarlig vätska (flampunkt 

>30°C), 500 liter spolarvätska (flampunkt <30°C), 40 liter acetylen och 100 liter aerosoler. 

I huvudbyggnaden på Rosendalsgatan 26 har Holmgrens bil bilverkstad och 

bilförsäljning. Vid platsbesök fanns två tuber om 20 liter svetsgas vardera, samt 
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köldmedia, två gastuber om 10 liter vardera. Utöver detta fanns två oljetankar med 2000 

liter brandfarlig vätska vardera (flampunkt >30°C). Mellan 50 - 100 liter spolarvätska 

(flampunkt <30°C) förvaras inom verksamhetsbyggnaden.  

Byggnad belägen på Neumansgatan 7 (närmast planområdet) är i dagsläget en 

plåtverkstad som används vid svetsarbete. Enligt servicechef på Holmgrens finns det 

gaser som används vid svetsning av typen acetylen och skyddsgas5. Totalt förvaras fyra 

tuber om 20 liter vardera med svetsgas inom denna byggnad. Fastigheten ägs av 

Fastighetsbolaget Nivika, och enligt fastighetsförvaltaren kommer en ny 

verksamhetsutövare att ta över verksamhetsbyggnaden. Byggnaden planeras då 

användas som kontor och lagerlokal6, i vilket fall skyddsavstånd inte bedöms vara 

nödvändigt. 

Förutom farliga ämnen har Holmgrens bil i likhet med flera av de andra 

verksamhetsutövarna inom området ett lager med däck och bilar som vid en brand kan 

ge upphov till hälsofarliga gaser. Verksamheten förvarar även ett begränsat upplag av 

krockkuddar (<10 st) i ett säkerhetsskåp utanför byggnaden på Neumansgatan 7.  

Hagi bilservice 

Beläget på Rosendalsgatan 22 med bilverkstad och bilvård ligger Hagi bilservice. Enligt 

samtal med verksamhetsansvarig vid platsbesök används inga brandfarliga ämnen av 

betydande mängder, och heller inga brandfarliga gaser, så som svetsgas.   

Gewerts antik och mattor, kontor och lägenheter 

På Neumansgatan 3 ligger en butik som säljer antikviteter och mattor samt kontor och 

lägenhet. Verksamheterna hanterar inte brandfarlig eller explosiv vara. 

3.3.1 Identifierade farliga ämnen  

Genom platsbesök och tidigare riskutredning7 har ett antal farliga ämnen och varor 

identifierats inom industriområdet direkt norr om Neumansgatan. I Tabell 3-1 nedan 

beskrivs de identifierade ämnenas potentiella farliga egenskaper, samt 

farlighetsklassning för respektive ämne vid transport till och från verksamhetsområdet. 

För brandfarliga ämnen presenteras även ämnenas flampunkt vilket, tillsammans med 

mängden som förvaras, ligger till grund för bedömningen av lämpligt skyddsavstånd enligt 

MSB:s riktlinjer för hantering av brandfarlig gas och vätska (MSB, 2013). 

  

                                                      
5 Skyddsgas är inte brandfarligt utan används för att den reagerar och därmed håller nere ozonhalter som bildas 
vid svetsning. Gasen skyddar därmed både svets och förbättrar arbetsmiljön. Vid uppvärmning kan tryckkärl 
brisera på grund av tryckuppbyggnad i kombination med trasig skyddsventil, detta bedöms inte påverka 
planområdet. 
6 Mailkorrespondens med Magnus Olsson, Fastighetschef vid Nivika 2017-08-31 
7 Riskbedömning kvarter Åkermyntan, Sweco Environment AB, daterad 2016-06-02 
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Tabell 3-1. Översikt av ämnen som har identifierades inom industriområdet norr om Neumansgatan 

som förväntas kunna påverka planområdet. 

Ämne Beskrivning 

Explosiva ämnen 

Ammunition  

(till verktyg) 

Ammunition är klassat som explosivt ämne (MSB, 2017). Enligt 

Försvarsmakten (2017) är explosionsrisken med avseende på 

tryckvåg, splitter eller kaststycken för ammunition av riskgrupp 1.4 

mycket begränsad, se Kapitel 2.3.2 

Krockkuddar Krockkuddar är exempel på pyroteknisk säkerhetsutrustning för 

fordon med explosivt ämne som är mycket explosivt vid stöt, 

friktion, eld eller annan antändningsorsak (Scandia, 2011). För 

förvaring av upp till 10 enheter behövs inget tillstånd. 

Krockkuddar tillhör riskgrupp 1.2 men skyddsavståndet bedöms i 

rapporten motsvara skyddsavstånd för riskgrupp 1.4, se Kapitel 

2.3.2. 

Brandfarliga gaser 

Propan 

(gasol) 

Propan, även kallad gasol, används på många olika sätt i 

industriverksamheter. Gasol är en brännbar och färglös gas, drygt 

1,5 gånger tyngre än luft. Detta innebär att om en läcka uppstår kan 

den gasol som sipprar ut sjunka nedåt och ansamlas vid golvet eller 

marken. Om det sker i en byggnad kan gasolen röra sig utmed 

golvet och sjunka ned i eventuella källarutrymmen. En blandning av 

gasol och luft innebär en explosionsrisk. Det krävs dock en stor 

mängd gasol för att komma upp till en explosiv blandning som kan 

påverka planområdet. 

Brännbarhetsområdet, mängden gas i förhållande till luft som kan 

leda till antändning, för gasol är 2 – 10 %. Det kan jämföras med 

acetylen som har ett brännbarhetsområde på 2 – 82 % (MSB, 

2007).  

Svetsgas 

(Acetylen) 

Acetylen, som ofta används som svetsgas, är en mycket brandfarlig 

gas som är förknippad med stor risk för brand och explosion då 

gasen kan sönderfalla explosivt med hög värmeutveckling, utan 

kontakt med syre. Brännbarhetsområdet för acetylen är 2 – 82 % 

(MSB, 2007). 

Köldmedel  Det köldmedia som har påträffats är klassat som extremt brandfarlig 

och kan explodera under uppvärmning. Vid antändning kan gasen 

bilda mycket hälsofarliga gaser och är dessutom etsande vid 

kontakt med huden, ögonen och slemhinnorna och kan ge dödliga 

skador (Brandt, 2014).  
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Eftersom köldmedier är tyngre än luft, finns risk att en läcka leder till 

att gas ansamlas i en lågpunkt och på så sätt skapar en brandfarlig 

blandning (AREAS, 2016).  

Brandfarliga vätskor 

Bensin Bensin är klassad som en extremt brandfarlig väska. Vätskan 

avdunstar snabbt och kan antändas, exempelvis av elektrostatiska 

urladdningar vilket kan resultera i explosionsartad brand eller en 

explosion om antändning sker i ett slutet utrymme (St1 Refinery AB, 

2016a). 

Flampunkt: <30 °C 

Spolarvätska Spolarvätska består av etanol, 2-propanol eller Metylisobutylketon, 

och är klassad som mycket brandfarlig vätska (MSB, 2017). Ämnet 

antänds lätt och en brand kan sprida sig snabbt. Risk föreligger för 

återantändning efter släckt brand. På samma sätt som bensin 

avdunstar ämnet snabbt och en antändning kan medföra en 

explosionsartad brand eller en explosion i ett slutet utrymme. 

Flampunkt: <30 °C 

Diesel och 

eldningsolja 

 

Diesel och eldningsolja är brandfarliga vätskor som är mer 

svårantändliga än exempelvis bensin men som kan orsaka en 

allvarlig brand, exempelvis vid kontakt med en öppen flamma (St1 

Refinery AB, 2016b).  

Flampunkt: >60 °C 
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4 Riskbedömning  

4.1 Transport av farligt gods 

Risken för att en farligt godsolycka på riksväg 40 drabbar människor inom planområdet i 

Åkermyntan bedöms vara låg som följd av det långa avståndet och de naturliga barriärer 

samt byggnader mellan vägen och området. Avståndet mellan plangränsen till riksväg 40 

är drygt 150 meter och byggnader samt topografin utgör barriärer som kan jämföras med 

en skyddsvall. Enligt Borås stads riktlinjer för farligt gods bör avståndet från farligt 

godsled, med hastighetsbegränsning 70 km/h, till känsliga verksamheter vara minst 80 

meter. Om skyddsåtgärd vidtagits, till exempel skyddsvall, kan skyddsavståndet minskas 

till 60 meter. Dessutom anser Länsstyrelsen i Västra Götaland att ingen ytterligare 

riskhänsyn behöver tas om avståndet mellan planområde och farligt godsled överstiger 

150 meter.  

Risken för en farligt godsolycka på vägarna till och från verksamheterna norr om 

Neumansgatan bedöms vara låg på grund av ett begränsat antal transporter och låga 

hastigheter. Detta trots att vägarna till industriverksamheterna ligger i direkt anslutning till 

planområdet. Industriområdet är beläget högre än planområdet och det är därför rimligt 

att vidta åtgärder för att reducera risken för att ett eventuellt utsläpp av brandfarlig vätska 

rinner mot planområdet.  

4.2 Industriverksamheter 

Baserat på mängden gas som förvaras inom verksamheterna i de södra delarna av 

industriområdet, norr om Neumansgatan, är det inte lämpligt att placera känsliga 

verksamheter inom dess skyddsavstånd. MSB (2013) rekommenderar att avståndet 

mellan känslig verksamhet, så som förskolor och LSS-boende, och verksamheter som 

använder brandfarlig gas i volymer >60 liter ska vara minst 100 meter (se avsnitt 2.3.1 

ovan).  

Riskbedömningen är baserad på andelen brandfarlig gas och vätska samt explosiva varor 

som används i dagsläget (inventering under augusti och september 2017). Eftersom det 

råder en viss osäkerhet kopplat till hur verksamheterna inom industriområdet kommer 

förvara farliga ämnen i framtiden, kan riskbilden komma att ändras. Byggnaden på 

Neumansgatan 7, där Holmgrens bil idag bedriver plåtverksamhet, planeras exempelvis 

byta verksamhetsutövare. Eftersom den nya verksamhetsutövaren enligt 

fastighetsägaren Nivika inte kommer hantera eller förvara av farliga ämnen, är det troligt 

att skyddsavstånd till verksamheten inte kommer att vara nödvändigt. 

4.2.1 Skyddsavstånd 

Här redovisas rekommenderade skyddsavstånd från industriverksamheterna till känsliga 

byggnader respektive känsliga byggnader och bostäder. I Tabell 4–1 nedan 

sammanställs rekommenderade skyddsavstånd baserat på de olika verksamheternas 

mängder av brandfarlig vätska, gas samt explosiva ämnen. Där olika farliga ämnen 
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motiverar skyddsavstånd till bostäder respektive känsliga verksamheter har det längsta 

skyddsavståndet för respektive byggnadstyp uppgetts. 

I Figur 4–1 nedan presenteras rekommenderade skyddsavstånd baserade på dagens 

hantering av farliga ämnen. Skyddsavståndet från verksamheten på Neumansgatan 7 

som förväntas försvinna i nära framtiden är markerad med streckad linje.  

Cramo 

Farliga ämnen hanteras på flera separata platser inom Cramos verksamhetsområde där 

respektive förvaringsplats har olika skyddsavstånd. I huvudbyggnaden förvaras 

brandfarlig vätska och gas som motiverar ett skyddsavstånd av 25 meter till bostäder och 

100 meter till känsliga byggnader.  

På parkeringen i den västra delen av Cramos verksamhetsområde förvaras brandfarlig 

vätska i kvantitet och med flampunkt som motiverar ett skyddsavstånd av 9 meter till 

bostäder och 12 meter till känsliga byggnader.  

På gården förvaras dessutom brandfarlig gas med 3 meters skyddsavstånd till bostäder 

och 100 meters skyddsavstånd till känsliga byggnader. 

Holmgrens bil 

I huvudbyggnaden vid Rosendalsgatan förvaras brandfarlig vätska som motiverar ett 

skyddsavstånd av 25 meter till både bostäder och känsliga byggnader. Verksamheten 

hanterar även gas, dock 60 liter eller mindre varpå skyddsavstånd inte krävs. 

I byggnaden vid Neumansgatan (närmast planområdet) förvaras svetsgas som motiverar 

ett skyddsavstånd av 3 meter till bostäder och 100 meter till känsliga byggnader. 

Byggnaden ska byta verksamhetsutövare och det är troligt att den då kommer att 

användas som kontor och lagerlokal varpå skyddsavstånd eventuellt inte blir nödvändigt. 

Om de farliga ämnen, som hanteras i dessa lokaler, framöver kommer förvaras i 

verksamhetens huvudbyggnad överskrids gränsen för när 100 meters skyddsavstånd till 

känsliga byggnader krävs. Huvudbyggnaden ligger dock mer än 100 meter från 

planområdet och därför påverkas inte det planerade planområdet. 

Mellan de två byggnaderna förvaras ett mindre antal krockkuddar, på grund av dess 

explosionsrisk motiveras ett skyddsavstånd av 5 meter till bostäder och 7,25 meter till 

känsliga byggnader.  

Tidy bilvård, VKT Autoservice och Autoexperten 

Verksamheterna använder brandfarlig gas, dock i så små kvantiteter att skyddsavstånd 

inte är nödvändigt. 
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Tabell 4-1. Sammanställning av de olika verksamheterna inom industriområdet norr om 

Neumansgatan med respektive skyddsavstånd baserat på verksamheternas hantering av 

brandfarlig gas eller vätska.  

Verksamhet 
Skyddsavstånd 

bostäder 

Skyddsavstånd 

känsliga byggnader 

Överlappar 

planområdet 

Cramo 

Huvudbyggnad 

Parkering 

Gården 

 

25 meter 

9 meter 

3 meter 

100 meter 

12 meter 

100 meter 

Ja 

Ja 

Ja 

Holmgrens bil 

Rosendalsgatan 

Neumansgatan 

Krockkuddar 

 

25 meter 

3 meter (ev.) 

5 meter 

 

25 meter 

100 meter (ev.) 

7,25 meter 

 

Nej 

Ja, i dagsläget 

Nej  
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Figur 4–1. Skyddsavstånd från industriverksamheterna norr om Neumansgatan till känsliga 
byggnader samt till bostäder. 
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5 Slutsats och åtgärdsförslag 

I första hand ska skyddsavstånd från industriverksamheter till bostäder eller känsliga 

byggnader upprätthållas. Om planområdet ändå önskas exploateras inom 

skyddsavståndet är det motiverat att vidta åtgärder för att minska risken med avseende 

på hantering och förvaring av farliga ämnen inom industriområdet norr om 

Neumansgatan. Kvantitet och placering av farliga ämnen utgår från vad 

verksamhetsutövarna angivit. Kvantitet har även stämts av med eventuellt tillstånd för 

hantering av farliga ämnen hos räddningstjänsten. Detta kan ändras över tid och därför är 

det viktigt att exploatören för en dialog angående kvantitet, placering och 

verksamhetsnära åtgärder med berörda verksamhetsutövare. 

För de farliga ämnen som förekommer hos undersökta verksamheter utgör brandfarlig 

gas den kategori av ämnen som medför behov av längst skyddsavstånd. En olycka med 

brandfarlig gas kan orsaka brand och explosion, för explosioner är effekten av 

fastighetsnära åtgärder inom planområdet begränsad. Därför är det fördelaktigt att vidta 

åtgärder vid respektive verksamhet för att skydda planområdet mot olyckor med 

brandfarlig gas. Om verksamhetsnära åtgärder önskas vidtas måste detta ske genom 

samverkan med aktuella verksamhetsutövare. Berörda verksamhetsutövare är Cramo 

och eventuellt Holmgrens bil, beroende på om verksamheten vid Neumansgatan 

fortsättningsvis hanterar samma mängd brandfarlig gas. Lämpliga åtgärder med 

avseende på brandfarlig gas är: 

- För verksamheter som hanterar volymer av brandfarlig gas som understiger 1000 

liter är skyddsavstånd inte nödvändigt om gasbehållare förvaras avskilt i förvaring 

med lägst brandteknisk klass EI60.  

- För verksamheter som hanterar volymer som överstiger 1000 liter brandfarlig gas 

får skyddsavståndet halveras om gasbehållare förvaras avskilt i förvaring med 

lägst brandteknisk klass EI60.  

Om ovanstående åtgärder vidtas minskas skyddsavstånden avseende gas från Cramo 

och Holmgrens bil så att de inte längre inkräktar på planområdet. Om dessa åtgärder inte 

vidtas måste exploatering av planområdet anpassas till skyddsavstånd. 

Med avseende på risker i samband med förvaring, hantering och transport av brandfarlig 

vätska ska åtgärder nedan genomföras om bebyggelse ska anläggas inom 

skyddsavståndet från Cramos parkeringsplats. Friskluftsintagen på bebyggelsen inom 

planområdet som ligger närmast industriområdet i norr ska placeras på fasad som vetter 

bort från industriområdet, alternativt på tak. Syftet med åtgärden är att minska den mängd 

rökgaser som kan komma in i byggnaden vid en olycka. Det bör även finnas möjlighet att 

stänga av ventilationen på ett enkelt sätt.  

- Fasader på byggnader som ligger inom skyddsavståndet ska utföras i obrännbart 

material. Detta så att risken för antändning och brandspridning minskar. 

Förslagsvis används brandteknisk klass A2-s1, d0 eller högre enligt Boverkets 

byggregler.  
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- Det ska finnas möjlighet att utrymma byggnaderna som ligger inom 

skyddsavståndet på sida av huset som vetter bort från industriområdet.  

Enligt rimlighetsprincipen bör även risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga 

medel kan elimineras eller reduceras alltid åtgärdas, oavsett om exploatering sker 

inom eller utom skyddsavstånd. I planbeskrivningen bör därför ovanstående åtgärder 

avseende brandfarlig vätska, i kombination med nedanstående åtgärder, övervägas: 

- Som följd av den topografiska lutningen i området, kan ett utsläpp av brandfarlig 

vätska kan resultera i att vätskespridning mot planområdet. Därför ska åtgärd 

som begränsar spridning mot planområdet vidtas. Detta kan exempelvis göras 

genom att kantsten anläggs längs vägkanten mot industriverksamheterna för att 

få en kontrollerad avrinning av ett eventuellt utsläpp.  

- Fönster på bebyggelsen närmast industriområdet som vetter mot norr bör inte 

vara öppningsbara.  
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