
Sida: 1 (19) 
 Uppdragsnr: 60216550 

Riskbedömning för ny detaljplan Bodavallen 
  

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB | Hammarby Allé 47 | 120 30  Stockholm |Telefon  08-588 88 100 | Org.nr. 556726-7488 | Momsreg.nr. SE556726748801  

Styrelsens säte Göteborg | Innehar F-Skattsedel| Adresser till våra övriga kontor hittar du på www.bengtdahlgren.se 

Borås Stad 

RISKBEDÖMNING FÖR NY DETALJPLAN 

 

Slutlig handling 

Bodavallen, Del av Hässleholmen 3:1 

Borås 

Uppdragsansvarig:  Daniel  Sirensjö  

Författare: Jesper Svensson 

Dokumentgranskare: Robin Zetterlund 

Datum: 2021-10-26 

http://www.bengtdahlgren.se/


Sammanfattning 

Denna riskbedömning upprättas på uppdrag av Borås kommun som underlag till ny detaljplan 

Del av Hässleholmen 3:1. Planens syfte är att utveckla det befintliga idrottsområdet med 

byggnation av ett allaktivitetshus som inkluderar fullstor idrottshall, lokaler för skol- och 

föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för allmänheten. Befintliga byggnader och 

fotbollsplaner planeras vara kvar i området. Det finns även avsikter om att komplettera 

befintliga idrottsplaner med enstaka läktare för besökande publik. Utöver detta diskuteras ett 

möjligt parkeringshus i den södra delen av fastigheten i anslutning till riksväg 40. 

Riskbedömningen är avgränsad till att behandla tekniska olycksrisker, med direkt påverkan på 

människors hälsa och säkerhet. Riskanalysen genomförs genom jämförelse med den riskpolicy 

som utarbetats för Borås Stad. De riskkällor som analyserats i detalj är riksväg 40 söder om 

planområdet.  

Resultaten visar att risknivåerna inom planområdet är förhöjda. Föreslagen markanvändning kan 

trots detta vara lämplig under förutsättning att rimliga riskreducerande åtgärder vidtas. Följande 

riskreducerande åtgärder rekommenderas: 

- Bebyggelsefritt avstånd från närmsta vägkant av riksväg 40 (beroende på verksam-

hetens känslighet): 

o 10 meter till ej känslig verksamhet (t.ex. ytparkering, trafik, odling, 

friluftsområde eller tekniska anläggningar). 

o 30 meter till mindre känslig verksamhet (t.ex. sällanköpshandel, industri, 

bilservice, lager och parkeringshus), 

o 40 meter till normalkänslig verksamhet (t.ex. bostäder, kontor, handel, 

service, samlingslokaler, mindre idrottsanläggningar och kultur),  

o 60 meter till känslig verksamhet (t.ex. flerbostadshus, hotell, vård, skola, 

större samlingslokaler och idrottsanläggningar med flera åskådare). 

- Parkeringshusets fasad som vetter mot riksväg 40 utförs obrännbar eller i brand-

teknisk klass EI 30 (givet att detta placeras inom 30 meter från vägkant). 

- Enklare läktare/åskådarplats placeras minst 60 meter från vägkant, alternativt i skydd 

av barriär såsom parkeringshus (dock på ett minsta avstånd om 30 meter). 

- Bebyggelsefritt avstånd om 100 meter från kylanläggningens teknikrum till nya 

byggnader med stadigvarande vistelse som inte anses tillhöra riskkällan, t.ex. kansli. 

Åtgärden gäller inte för markanvändningarna vistelseytor, läktare och parkeringsytor 

för vilka inget bebyggelsefritt avstånd erfordras. 
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1 INLEDNING 

Bengt Dahlgren Brand & Risk AB utför på uppdrag av Borås Stad en riskutredning inför 

upprättandet av ny detaljplan för idrottsområdet Bodavallen som utgör en del av fastigheten 

Hässleholmen 3:1. Borås Stad önskar att i området utveckla det befintliga idrottsområdet med 

byggnation av ett allaktivitetshus som inkluderar fullstor idrottshall, lokaler för skol- och 

föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för allmänheten. Befintliga byggnader och 

fotbollsplaner planeras vara kvar i området. Det finns även avsikter om att komplettera 

befintliga idrottsplaner med enstaka läktare för besökande publik. Utöver detta diskuteras ett 

möjligt parkeringshus i den södra delen av fastigheten i anslutning till riksväg 40. 

1.1 Syfte och mål 

Uppdraget syftar till att möjliggöra att olycksrisker kan hanteras på ett tillfredsställande sätt 

enligt kraven i Plan- och bygglagen [1] samt Miljöbalken [2]. 

Målet är att beskriva och bedöma den föreslagna markanvändningens lämplighet ur ett 

olycksriskperspektiv och vid behov föreslå sådana riskreducerande åtgärder som kan bli aktuella 

att vidta i detta avseende. Målet är även att hantering av riskerna inom detaljplanen ska medföra 

en acceptabel risknivå samtidigt som kommunens ambitioner uppnås.  

1.2 Avgränsningar 

Riskbedömningen är avgränsad till att behandla tekniska olycksrisker1, med direkt påverkan på 

människors hälsa och säkerhet. Naturolyckor2 och sociala olyckor3 behandlas inte. Hälsoeffekter 

till följd av långvarig exponering samt attentat eller händelser som sker med uppsåt behandlas 

således inte. 

Horisontår för riskbedömningen är år 2040. 

1.3 Underlag 

Nedanstående underlag ligger till grund för denna handling. Övriga använda underlag refereras 

till löpande. 

- Uppdragsbeskrivning, daterad 2021-06-10, Borås Stad. 

- Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods - Översiktlig riskanalys av 

transporter med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad [3]. 

 

 
1 Med tekniska olyckor avses olyckor förknippade med industrianläggningar, transportsystem och kemikalier. 

2 Med naturolyckor avses olyckor förknippade med ras, skred, erosion och översvämningar. 

3 Med sociala olyckor avses antagonistiska handlingar och i viss utsträckning suicid/personpåkörningar. 
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- Riskanalys bandybana med ammoniak på Bodavallen i Borås [4]. 

1.4 Kravbild 

Riskhänsyn vid fysisk planering utgår från krav som ställs i Plan- och bygglagen [1] och Miljö-

balken [2]. Bland annat innebär kraven att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad 

för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. Bebyggel-

sen ska även utformas och placeras på avsedd mark på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

skydd mot uppkomst av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

Faktabladet Riskhantering i detaljplaneprocessen [5] utgör en riskpolicy, upprättad av läns-

styrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, avseende hur markanvändning, 

avstånd och riskhantering samspelar i detaljplaner nära farligt godsleder. Policyn avser att ut-

göra en grund för de lokala och regionala riktlinjer som sedan upprättas i länen. I policyn anges 

bland annat att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid planläggning inom 150 meter från en 

led avsedd för transport av farligt gods. I figuren nedan illustreras lämplig markanvändning i 

anslutning till transportleder för farligt gods. 

 

Figur 1-1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig markanvändning i förhållande till 

transportled för farligt gods [5]. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har givit ut rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar 

och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer. I denna rapport framgår det 
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att riskutredningar skall beakta drivmedelstationer som är lokaliserade inom det aktuella 

området eller inom 100 meter från det aktuella området [6].  

I rapporten Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods [3] ges en översiktlig riskanalys av 

transporter med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad. Rapporten ämnar ge förslag på 

skyddsavstånd vid bebyggelseplanering i Borås i enlighet med de riktlinjer som ges av Plan- och 

bygglagen och Länsstyrelsen i Västra Götalands riskpolicy. I den översiktliga riskanalysen 

definieras vad som utgör ej känslig, mindre känslig, normalkänslig respektive känslig 

verksamhet. I Figur 1-2 nedan framgår denna indelning. 

 

Figur 1-2. Indelning av verksamheters olika känsligheter [3]. 
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2 OMRÅDESBESKRIVNING 

I aktuellt kapitel redovisas en områdesbeskrivning.  

2.1 Planområdet 

Idrottsområdet Bodavallen utgör en delmängd av fastigheten Hässleholmen 3:1 i östra Borås.  

Närområdet utgörs huvudsakligen av rekreationsområden, bostäder och mindre verksamheter. 

Området angränsar till Hässleholmsparken (väster) och Bodaskolan (norr). Öster om området 

ligger ett bostadsområde. 

Vid områdets sydostliga hörn ligger en återvinningscentral. Riksväg 40 löper längs områdets 

södra del. Områdets utbredning illustreras i Figur 2-1 nedan.  

Idrottsområdet har i dagsläget en kombinerad isbana och konstgräsplan som kyls med ett 

ammoniakbaserat system, samt ytterligare idrottsplaner och parkeringsplatser. 

 

Figur 2-1. Planområdets ungefärliga utbredning (skraffering) i Borås. 

 



Sida: 7 (19) 
 Uppdragsnr: 60216550 

Riskbedömning för ny detaljplan Bodavallen 
Borås Stad 

Borås 
Slutlig handling  Datum: 2021-10-26 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbnydphassleholmenbodavallenboras/Delade dokument/28 Utredningar/RB ny DP Hässleholmen, 

Bodavallen, Borås SH_2.docx 

2.2 Planerad bebyggelse  

Huvudsaklig planerad bebyggelse innefattar fullstor idrottshall med lokaler för skol- och 

föreningsverksamheter, placerad i planområdets norra del. Idrottshallen ska även vara tillgänglig 

för allmänheten. Bebyggelsen i den norra delen av planområdet befinner sig på ett avstånd från 

riksväg 40 om minst cirka 360 meter. Kommunen vill även undersöka möjligheten att komplet-

tera befintliga idrottsplaner med enstaka läktare för besökande publik samt uppföra ett parke-

ringshus i den södra delen av planområdet. Området för planerad bebyggelse ligger som närmast 

på ca 30 meters avstånd från vägen i den södra delen av området. Bebyggelsens placering illu-

streras i Figur 2-2 nedan. 

 

Figur 2-2. Placering inom området för huvudsaklig planerad bebyggelse (i områdets norra del) samt planerad 

läktare och parkeringshus i områdets södra del.  
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3 OMFATTNING AV RISKHANTERING OCH METODIK 

I aktuellt kapitel beskrivs uppdragets omfattning av riskhantering och vald metodik. 

3.1 Omfattning av riskhantering 

Övergripande principer för riskhantering i aktuellt uppdrag hämtas från riskhanteringsprocessen 

så som den presenteras i ISO 31000 [7], se Figur 3-1. I nedanstående avsnitt presenteras 

metodiken för de tre stegen som utgör riskbedömningen.  

 

Figur 3-1. Riskhanteringsprocessen anpassad utifrån ISO 31000. 

3.2 Metodik för riskidentifiering 

Riskidentifieringen är en genomgång av potentiella riskkällor i planområdets omgivning. 

Identifieringen utgår från geografiska avstånd mellan planområdet och verksamheter som kan 

utgöra en risk. Baserat på avgränsningarna som presenteras ovan har nedanstående riskkällor 

beaktats i riskidentifieringen. 

- Rekommenderade transportleder för farligt gods. Beaktas inom 150 meter från 

planområdet. 

- Riskfylld verksamhet: Omfattar farliga verksamheter enligt LSO 2 kap. 4 §, 

drivmedelsstationer samt verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. 

Bensin- och drivmedelsstationer beaktas inom 100 meter och övriga inom 500 meter. 
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3.3 Metodik för riskanalys 

En jämförelse görs med den översiktliga riskanalysen som utarbetats för Borås Stad [3] (se 

Kravbild ovan). Den översiktliga riskanalysen berör transporter med farligt gods på väg och 

järnväg och används för att ge förslag på skyddsavstånd som kan användas vid bebyggelse-

planering i Borås Stad. I den översiktliga riskanalysen används en kvantitativ metod där 

beräkningar av frekvenser och konsekvenser vägs samman till riskmåtten individrisk och 

samhällsrisk. 

- Individrisk definieras som sannolikheten för en godtycklig individ att omkomma på 

ett år, förutsatt att individen vistas på samma plats. Notera att det är ett mått, och inte 

den verkliga sannolikheten att omkomma. Individrisken är oberoende av hur många 

personer som vistas i området.  

- Samhällsrisk beaktar persontäthet inom ett område. Konsekvensernas storlek beaktas 

avseende antalet personer som påverkas vid ett olycksscenario. Hänsyn tas till tids-

variationer, exempelvis att persontätheten kan vara hög på en viss tid på dygnet, men 

låg under en annan. Samhällsrisk redovisas i ett F/N-diagram (Frequency/Number) 

total sannolikhet för att ett visst antal personer omkommer illustreras. 

3.4 Metodik för riskvärdering och riskreducerande åtgärder 

Riskvärdering sker genom att applicera resultaten i den översiktliga riskanalysen för Borås Stad 

på det aktuella området och beakta lokala förutsättningar. Acceptanskriterier för riskmått som 

används är anpassade från Värdering av risk [8]. Anpassningarna av acceptanskriterierna visas i 

Figur 3-2 nedan. 

 

Figur 3-2. Acceptanskriterier anpassade utifrån DNV [8]. 

Om risker överskrider det övre acceptanskriteriet ska riskåtgärder vidtas. Om risker under-

skrider det lägre acceptanskriteriet anses risknivåerna vara acceptabla utan vidare åtgärder. 
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Området mellan acceptanskriterierna benämns som ALARP-området4. Riskerna kan anses 

acceptabla inom detta område om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker i detta område tole-

reras om åtgärder för riskreduktion är praktiskt ogenomförbara, om kostnaderna är opropor-

tionerliga alternativt om kostnaderna för riskreduktion överstiger nyttan. 

Lämpliga riskreducerande åtgärder hämtas i första hand från Boverket och Räddningsverkets 

rapport Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner [9].  

 

 
4 ALARP är en förkortning av ”As Low as Reasonably Practicable”. 
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4 RISKIDENTIFIERING 

I aktuellt kapitel redovisas skyddsvärden samt identifierade riskkällor och olycksscenarier som 

kan åsamka skada på dessa skyddsvärden. 

4.1 Skyddsvärden 

Huvudsakligt skyddsvärde i aktuell riskbedömning är människors hälsa och säkerhet. Således är 

skyddsvärdet de personer som kommer att befinna sig inom det aktuella området.  

4.2 Riskkällor 

De riskkällor som har identifierats utgörs dels av riksväg 40 och en återvinningsstation som 

angränsar till planområdet dels ett befintligt kylmaskinrum som är beläget inom planområdet. 

Se Figur 4-1 nedan för illustration. På andra sidan riksväg 40 (200 meter från områdets gräns) 

ligger en drivmedelstation. Avståndet till denna drivmedelsstation överstiger 150 meter och 

därmed behandlas denna riskkälla inte vidare i denna riskbedömning. 

 

Figur 4-1. Karta över riskkällornas placering i relation till planområdet. A: Riksväg 40. B: Återvinningscentral. C: 

Isbana med ammoniaksystem, kylmaskinrum vid pilens spets. 

De identifierade riskkällorna som undersöks närmare beskrivs i avsnitten nedan. 

4.2.1 Farligt gods på riksväg 40 (Rv40) 

Rv40 är en motorväg med fyra körfält som passerar rakt genom centrala Borås. Vägen 

angränsar till områdets södra del och lokalt är hastighetsbegränsningen 80 km/h. Lokalt finns 5 

körfält till följd av den påfart som ansluter till vägen. 
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Den planerade idrottshallen ligger på ett avstånd längre än 150 meter från vägen, varför 

riksvägen endast beaktas som riskkälla för parkeringar och läktare i områdets sydligaste del. 

4.2.2 Återvinningscentral 

I angränsning till områdets sydöstra del ligger en återvinningscentral, drygt 200 meter från pla-

nerad bebyggelse. För denna verksamhet bedöms aktuellt olycksscenario vara brand. Konse-

kvenserna av denna brand bedöms vara avgränsade till återvinningscentralens omedelbara när-

het. Sekundär spridning från brand i återvinningscentral till planerad bebyggelse inom plan-

området bedöms vara osannolik. I händelse av ett sådant scenario bedöms även personer som 

befinner sig inom planområdet ha möjlighet att försätta sig i säkerhet. En eventuell brand kan 

även ge upphov till omfattande rökbildning, vilket heller inte bedöms innebära risk för att 

personer inom planområdet ska omkomma. Mot bakgrund av detta hanteras inte återvinnings-

centralen vidare i denna riskbedömning.  

4.2.3 Kylanläggning 

Inom planområdet ligger en kylanläggning till en bandybana på området med ammoniak som 

köldmedium. COWI utförde 2018 en riskanalys för tredje man avseende planerad hantering av 

ammoniak inom området. I denna analys framgick att risker avseende kylanläggningen är 

begränsade till dess omedelbara närhet och att dödliga koncentrationer inte bedöms kunna 

uppnås på avståndet till planerad bebyggelse i aktuellt fall (drygt 200 meter). 

Med stöd i tidigare genomförd riskanalys bedöms den befintliga kylanläggningen inte ge 

upphov till konsekvenser som leder till omkomna inom aktuellt planområde. På grund av detta 

hanteras inte kylanläggningen vidare i denna riskbedömning. 

4.3 Olycksscenarier 

De olycksscenarier som bedöms kunna skada skyddsvärdet inom aktuellt planområde härrör 

från olyckor med farligt gods på riksväg 40. 

Produkter som har potentiella egenskaper att skada människor, egendom eller miljö vid felaktig 

hantering eller olycka, går under begreppet farligt gods. Farligt gods delas in i nio olika klasser 

på väg enligt ADR-S-systemet. Klassindelningen baseras på den dominerande risken som 

sammankopplas med ämnenas egenskaper. Beroende på vilken typ av ämne som släpps ut kan 

det ge konsekvenser på olika långa avstånd. 

Farligt gods som kan ge konsekvenser på aktuella avstånd från närliggande väg är bland annat 

explosiva varor, brandfarliga gaser och vätskor eller giftiga gaser.  
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5 RISKANALYS 

Riskanalysen grundar sig i beräkningar och rekommendationer från den översiktliga risk-

analysen för Borås stad [3] som presenteras i avsnittet kravbild. Den ursprungliga riskanalysen 

är genomförd med en kvantitativ metod där beräkningar av frekvens och konsekvens för olycks-

scenarier kopplade till transport av farligt gods har vägts samman till riskmåtten individrisk och 

samhällsrisk. Resultaten för aktuell vägsträcka och bebyggelse presenteras i nedanstående 

avsnitt. 

5.1 Individrisk 

Individrisknivån samt undre kriterium för acceptabel risknivå och övre kriterium för oaccep-

tabel risknivå presenteras i Figur 5-1nnedan. 

 

Figur 5-1. Individrisknivå i området med avseende på transporter av farligt gods på Rv40. Figur hämtad från Borås 

riskpolicy [3]. 

Inom 10 meter befinner sig individrisknivån inom oacceptabla nivåer. Mellan 10 och 60 meter 

befinner sig individrisknivån inom ALARP-området. Från ca 60 meter befinner sig individ-

risknivån därmed inom acceptabla nivåer utan att riskreducerande åtgärder vidtas. 

5.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisknivån samt undre kriterium för acceptabel risknivå och övre kriterium för 

oacceptabel risknivå presenteras i Figur 5-2 nedan. 
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Figur 5-2. Samhällsrisknivå med avseende på transporter av farligt gods på Rv40, bebyggelsefritt avstånd på 0, 10 

och 20 meter. Avser hastigheten 70 km/h. Figur hämtad från Borås översiktliga riskanalys [3]. 

Samhällsrisknivån överskrider det nedre acceptanskriteriet och befinner sig inom ALARP-

området för flera olycksscenarier. Att risknivån hamnar inom ALARP-området innebär att 

risknivån anses vara acceptabel om rimliga åtgärder vidtas. 

  



Sida: 15 (19) 
 Uppdragsnr: 60216550 

Riskbedömning för ny detaljplan Bodavallen 
Borås Stad 

Borås 
Slutlig handling  Datum: 2021-10-26 

https://bengtdahlgren.sharepoint.com/sites/rbnydphassleholmenbodavallenboras/Delade dokument/28 Utredningar/RB ny DP Hässleholmen, 

Bodavallen, Borås SH_2.docx 

6 RISKVÄRDERING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

I detta kapitel redovisas riskvärdering, diskussion kring åtgärder och avslutningsvis presenteras 

rekommenderade åtgärder för aktuellt område. 

6.1 Värdering av risknivåer 

Risknivån från återvinningscentralen bedöms vara låg i enlighet med resonemang som förs i 

avsnittet Riskidentifiering. Ur ett riskperspektiv bedöms det därmed inte finnas några krav på 

bebyggelsefritt avstånd. Däremot kan det vara lämpligt att hålla ett bebyggelsefritt avstånd av 

andra skäl såsom lukt- och bullerproblematik samt potentiell brandgasspridning och stoft-

bildning i händelse av en brand.  

Risknivån från kylanläggningen bedöms vara relativt låg och därmed bedöms det inte finnas 

några krav på bebyggelsefria ytor avseende bebyggelse som anses tillhöra riskkällan (t.ex. 

kansli) eller mindre känslig markanvändning (t.ex. vistelseytor, läktare och parkeringsytor). Till 

övrig (mer känslig) markanvändning bedöms ett bebyggelsefritt avstånd om 100 meter vara 

rimligt. Avseende bebyggelse med stadigvarande vistelse inom 100 meter som inte tillhör dessa 

kategorier krävs en vidare utredning för att avgöra lämpligheten och eventuella riskreducerande 

åtgärder (t.ex. ventilationstekniska och/eller utrymningstekniska åtgärder). 

Resultaten från analysen visar att risknivån i området är inom acceptabla nivåer för den typ av 

markanvändning som avses. Parkeringshus utgör mindre känslig bebyggelse medan idrotts-

anläggning med läktare utgör normalkänslig bebyggelse. I Tabell 6-1 sammanfattas de risk-

avstånd till Rv40 som rekommenderas för mindre känslig bebyggelse och normalkänslig bebyg-

gelse samt undre gräns för ALARP-området (avståndet bortom vilket risknivån enligt accep-

tanskriterierna är att betrakta som acceptabel) vid olika skyddsåtgärder. Innehållet i tabellen är 

en sammanställning av individrisk, samhällsrisk samt minsta riskavstånd m.a.p. brandspridning. 

Tabell 6-1. Minsta rekommenderade avstånd för bebyggelse (varierande känslighet) och nedre gräns för ALARP [3]. 

Skyddsåtgärder  Mindre känslig bebyggelse  Normalkänslig bebyggelse Nedre gräns för ALARP 

Enbart skyddsavstånd 30 meter 40 meter 60 meter 

Vall eller dyl. 20 meter 20 meter 50 meter 

Brandskyddad fasad -* 10 meter 60 meter 

*) Oacceptabla risknivåer uppnås ej i den översiktliga riskanalysen [3]. 

I Figur 6-1 nedan visas avståndsangivelser från vägen i områdets sydligaste område. 30 meter 

utgör minsta skyddsavstånd då endast skyddsavstånd används som säkerhetsåtgärd. 60 meter är 

nedre gräns för ALARP-området. 
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Figur 6-1. Avstånd till vägen i områdets sydligaste del. Bilden visar 30 meter från vägen (orange) och 60 meter från 

vägen (grönt) [10]. 

Individrisk- och samhällsrisknivån inom planområdet befinner sig på förhöjda nivåer. I de södra 

delarna befinner sig individrisknivån inom ALARP-området med avseende på vägen. Samman-

taget visar detta att individrisknivån kan anses vara acceptabel för ändamålet under förutsättning 

att rimliga åtgärder vidtas. Individrisknivån i den sydligaste delen av planområdet drivs till stor 

del av potentiella olyckor som härrör från brandfarlig vätska (ämnesklass 3). Rimliga åtgärder 

behöver vidtas för att reducera individrisknivån med avseende på olyckor som härrör från denna 

ämnesklass. 

Området för planerad bebyggelse ligger som närmast på ca 30 meters avstånd från vägen och 

uppfyller därmed rekommendationen i den översiktliga riskanalysen (gällande bebyggelsefritt 

avstånd med avseende på brandspridningsbegränsning vid pölbrand) utan att riskreducerande 

åtgärder behöver vidtas. 

6.2 Val av riskreducerande åtgärder 

Riskreducerande åtgärder väljs i första hand för att skydda mot potentiella olyckor med de 

ämnesklasser av farligt gods som står för det största riskbidraget. I aktuellt fall innebär det att 

åtgärder som begränsar konsekvenser vid olyckor med brandfarlig vätska prioriteras. Bengt 

Dahlgren Brand & Risk AB rekommenderar följande riskreducerande åtgärder: 

- Bebyggelsefritt avstånd från närmsta vägkant av riksväg 40 (beroende på verksam-

hetens känslighet): 

o 10 meter till ej känslig verksamhet (t.ex. ytparkering, trafik, odling, 

friluftsområde eller tekniska anläggningar). 

o 30 meter till mindre känslig verksamhet (t.ex. sällanköpshandel, industri, 
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bilservice, lager och parkeringshus), 

o 40 meter till normalkänslig verksamhet (t.ex. bostäder, kontor, handel, 

service, samlingslokaler, mindre idrottsanläggningar och kultur),  

o 60 meter till känslig verksamhet (t.ex. flerbostadshus, hotell, vård, skola, 

större samlingslokaler och idrottsanläggningar med flera åskådare). 

- Parkeringshusets fasad som vetter mot riksväg 40 utförs obrännbar eller i brand-

teknisk klass EI 30 (givet att detta placeras inom 30 meter från vägkant). 

- Enklare läktare/åskådarplats placeras minst 60 meter från vägkant, alternativt i skydd 

av barriär såsom parkeringshus (dock på ett minsta avstånd om 30 meter). 

- Bebyggelsefritt avstånd om 100 meter från kylanläggningens teknikrum till nya 

byggnader med stadigvarande vistelse som inte anses tillhöra riskkällan, t.ex. kansli. 

Åtgärden gäller inte för markanvändningarna vistelseytor, läktare och parkeringsytor 

för vilka inget bebyggelsefritt avstånd erfordras.  
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7 SLUTSATSER 

Syftet med denna riskbedömning är att bedöma lämpligheten av föreslagen markanvändning ur 

ett olycksriskperspektiv och vid behov föreslå riskreducerande åtgärder att vidta. 

Genomförd analys visar på att risknivåerna i området är förhöjda till följd av de transporter av 

farligt gods som sker på riksväg 40. Aktuell markanvändning kan trots detta vara lämplig under 

förutsättning att riskreducerande åtgärder vidtas för att erhålla en acceptabel risknivå. 

Ett antal riskreducerande åtgärder har föreslagits baserat på de olyckor som ger störst påverkan 

på risknivåerna. Dessa åtgärdsförslag presenteras i kapitel 6 Riskvärdering och åtgärdsförslag. 

Om föreslagna åtgärder beaktas bedömer Bengt Dahlgren AB att rimlig hänsyn har tagits till 

aktuella risknivåer satt i relation till tillämpade kriterier för riskvärdering.  
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