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Sammanfattning 
Borås Stad arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Sparsör, inom fastigheten Sölebo 
1:54. Detaljplanen ska möjliggöra bostäder i nära anslutning till Älvsborgsbanan samt 
riksväg 42 som båda idag är transportleder för farligt gods. Eftersom planområdet angränsar 
till två transportleder för farligt gods behöver risknivåerna från båda transportlederna 
summeras. 

Briab har på uppdrag av Borås stad utrett risknivån i planområdet genom att summera 
riskbidragen från transportlederna och bedöma hur detta påverkar exploateringen. Som 
underlag till denna utredning har rapporten Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods 
– Översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad 
använts. Rapporten upprättades 2016 av Wuz risk consultancy AB och redovisar risknivåer 
utmed olika vägar och järnvägar i Borås Stad, samt rekommenderade skyddsavstånd för att 
nå acceptabla risknivåer för olika typer av markanvändning, se Tabell 1. Planområdets 
placering mellan två transportleder där transporter av farligt gods kan förekomma medför en 
generellt förhöjd risknivå i planområdet. Den förhöjda risknivån leder dock inte till förändrade 
skyddsavstånd från respektive transportled. 

Tabell 1. Skyddsavstånd till rekommenderad markanvändning för transportlederna. Avstånd som anges 
kommer från den översiktliga riskanalysen [1]. 

 Avstånd till viss markanvändning (m) 

Transportled Ej känslig Mindre känslig Normalkänslig Känslig 

Älvsborgsbanan - 30 30 40 

Rv42 med vall, 80 km/h - 20 20 30 
 

Samhällsrisken bedöms vara acceptabel, delvis då den inte är dimensionerande för aktuella 
transportleder. Vidare leder tillskottet i befolkningen från planförslaget endast till en mycket 
liten ökning av samhällsrisken som inte är av sådan omfattning att vidare analys eller 
begränsningar är aktuellt. 

Rekommenderade säkerhetshöjande åtgärder för det fortsatta planarbetet 

 Byggnader som uppförs inom 80 meter från Rv42 respektive Älvsborgsbanan bör 
enligt den översiktliga riskanalysen för Borås Stad utformas med utrymningsmöjlighet 
bort från respektive transportled. 

 Disponering av planområdets yta bör utgå från att placera mer känslig verksamhet 
mot mitten av planområdet där risknivåerna är lägre. Normalkänslig verksamhet 
placeras minst 30 meter från Älvsborgsbanan och 20 meter från Rv42. Känslig 
verksamhet så som flerbostadshus placeras minst 40 meter från Älvsborgsbanan och 
30 meter från Rv42. 

 Flerbostadshus kan utföras med högt placerade friskluftsintag, cirka 8 meter ovan 
mark, för att minska koncentrationen av giftig gas inomhus vid en olycka med farligt 
gods. 

Fasader inom 20 meter från körbanekanten till Rv42 som vetter mot och är i vinkel till vägen 
ska utföras enligt nedan: 

 Fasad utförs i obrännbart material och utan ventilationsöppningar. Puts på cellplast 
är inte tillåtet.  

 Fönster ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30. 

 Fönster får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Briab har på uppdrag av Borås stad utrett den riskbild som är förknippad med exploatering av 
Söleby 1:54 i Borås kommun med hänsyn till närheten till två transportleder för farligt gods. 
Utredningen görs utifrån plan- och bygglagens (2010:900) krav på att bebyggelse ska 
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och 
säkerhet, och risken för olyckor. 

Borås Stad arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Sparsör, inom fastigheten Sölebo 
1:54. Detaljplanen ska möjliggöra bostäder i nära anslutning till Älvsborgsbanan samt riksväg 
42 som båda idag är transportleder för farligt gods. Eftersom planområdet angränsar till två 
transportleder för farligt gods behöver risknivåerna från båda transportlederna summeras. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med riskutredningen är att bedöma riskbilden som är förknippad med planerad 
markanvändning inom planområdet. Målet med utredningen är att ta fram ett underlag för 
aktuell detaljplaneprocess. 

1.3 Omfattning 

Denna riskutredning omfattar följande typer av riskkällor: 

 Transport av farligt gods på väg 

 Transport av farligt gods på järnväg och mekanisk påverkan vid urspårning 

Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar. 

 Hur kan riskhänsyn visas och finns det ett behov av åtgärder eller begränsningar för 
att möjliggöra föreslagen utveckling av planområdet? 

1.4 Metod 

På uppdrag av Borås Stad tog Wuz risk consultancy AB år 2016 fram en översiktlig riskanalys 
för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Borås Stad [1]. Riskanalysen utgör 
planeringsunderlag för bebyggelse intill rekommenderade färdvägar, på väg och järnväg, för 
transport av farligt gods i Borås Stad. Denna riskutredning utgår från den översiktliga 
riskanalysen och innefattar följande metodik. 

1. Riskidentifiering. För att ta reda på vilka riskkällor som kan vara relevanta för området 

studeras området (med omgivning) inom ramen för utredningens avgränsningar. I 

riskidentifieringen görs en första översiktlig bedömning för att sålla ut vilka riskkällor som 

erfordrar fördjupad analys. 

2. Fördjupad analys. De olyckshändelser som är svårbedömda och väntas ge upphov till 

förändrad risknivå för området analyseras mer ingående via separata analyser. Händelsernas 

frekvenser och konsekvenser studeras via logiska argument och/eller via kvantitativa, 

probabilistiska metoder för att uppskatta risknivån. 

Analysen arbetar efter följande frågeschema: 
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 Vad kan hända? 

 Hur ofta kan det hända? 

 Vilka blir konsekvenserna? 

 Hur stor är risken? 

3. Riskvärdering. Uppskattade risknivåer ställs samman och en riskvärdering genomförs. 

Eventuella riskreducerande åtgärder med koppling till markanvändning och funktion 

identifieras och därefter verifieras att de ger avsedd effekt på risknivån, d.v.s. att den sjunker 

till en acceptabel nivå. Riskreducerande åtgärder kan exempelvis vara att rekommendera 

mindre känslig verksamhet, verksamhet där människor inte uppehåller sig längre stunder, 

skyddsavstånd eller tekniska lösningar och funktionskrav. 

1.5 Avgränsningar 

I ett första skede har en översiktlig riskanalys för Borås Stad använts som utgångspunkt för 
bedömning att ytterligare utredning krävs [1]. Denna rapport utgår från den översiktliga 
riskanalysen och belyser särskilt hur de två transportlederna bidrar till den sammanlagda 
risknivån inom planområdet. 

Med risk avses i dessa sammanhang en sammanvägning av frekvensen för en olycka och dess 
konsekvens. Rapporten behandlar akuta risker för människors liv, s.k. olycksrisker vilka är 
relaterade till transport av farligt gods och omkringliggande farliga verksamheter. Följande 
risker behandlas ej: 

 Risker för egendom, arbetsmiljö och påverkan på miljön. 

 Risker förknippade med långsamma och negativa hälsoeffekter, så som buller, 
vibrationer, radioaktiv strålning, elektromagnetiska fält och luftföroreningar. 

 Risker relaterade till trafiksäkerhet som påkörning av personer, elsäkerhets vid 
järnväg. 

Tidshorisont för utredningen är vald till 2040 med tanke på trafiktal och befolkningstäthet. 

1.6 Underlag och platsbesök 

1.6.1 Skriftligt underlag 

I tabellen nedan framgår vilket planeringsunderlag som nyttjats i utredningen. 

Upprättat av Handling Datum Referens 

Wuz risk consultancy 
AB 

Översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods 
på väg och järnväg i Borås Stad 

2016-12-19 [1] 

Borås Stad Illustrationsplan 2019-11-05  

Exark Arkitekter Skiss planområde 2020-09-14  
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1.7 Kvalitetssystem och revideringar 

Handlingen omfattas av kontroll enligt anvisningarna i Briabs ledningssystem, vilket är 
certifierat enligt ISO 9001. Handläggaren, uppdragsansvarig samt en särskild utsedd 
kontrollant inom Briab kontrollerar att relevanta krav och råd tillgodoses. Kontroll utförs mot 
särskild checklista och dokumenteras.  

I revidering (rev. 1) har illustrationsplanen uppdaterats. 

I denna revidering (rev. 2) har den tidigare planerade bullervallen ersatts med 
komplementbyggnader (förråd/garage/lager). Ändringar har markerats med kantlinje i 
marginalen. 
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2 Riskhänsyn vid fysisk planering 
I detta avsnitt förklaras några centrala begrepp som används i utredningen, samt redogörs för 
de styrande lagar, regler och rekommendationer som ett planområde måste förhållas till. 

2.1 Fysisk planering 

Fysisk planering regleras av plan- och bygglagen och miljöbalken och är en delprocess i 
samhällsplaneringen. Den fysiska planeringen reglerar användningen av mark- och 
vattenområden i tid och rum. Den fysiska planeringen tar oftast sin form i översiktsplaner och 
detaljplaner, som båda tas fram av kommunen som har så kallat planmonopol. 

2.2 Risk 

Begreppet risk kan tolkas på olika sätt. I denna utredning tolkas risk som en oönskad händelses 
sannolikhet multiplicerat med omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara kvalitativt eller 
kvantitativt bestämda. I utredningen kvantifieras risk med två olika riskmått, individ- 
respektive samhällsrisk. 

Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken för en enskild individ att omkomma av en 
specifik händelse under ett år på en specifik plats. Individrisken är oberoende av hur många 
människor som vistas inom ett specifikt område och används för att se till att enskilda individer 
inte utsätts för oacceptabelt höga risknivåer [2]. 

Samhällsrisken, eller kollektivrisken, visar den ackumulerade sannolikheten för det minsta 
antal människor som omkommer till följd av konsekvenser av oönskade händelser. Till skillnad 
från individrisk tar samhällsrisken hänsyn till den befolkningssituation som råder inom 
undersökt område [2]. 

2.2.1 Riskhänsyn 

Kommunernas planer prövas alltid av länsstyrelsen med avseende på miljö, hälsa och risken 
för olyckor. Riskhänsyn i fysisk planering är därför högst relevant, och viktigt att ta med i 
planeringsprocessens tidiga skeden för att minska sårbarhet och öka planområdets robusthet 
[3]. 

Alla verksamheter är förknippade med risker som människor till viss grad accepterar, och nytta 
i en aspekt balanseras med en riskkostnad i densamma. I planprocessen innebär en alltför 
strikt riskhänsyn mycket stora skyddsavstånd från transportleder och verksamheter, vilket i 
sin tur kan innebära dålig stadsuppbyggnad och ineffektiv markanvändning. En riskanalys i en 
planprocess syftar därför till att optimera markanvändningsnytta till en låg riskkostnad. 

2.3 Regelverk och styrande dokument 

2.3.1 Plan- och bygglagen (2010:900) 

Plan- och bygglagen (2010:900) anger att bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa och 
säkerhet. Vidare ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som ger lämpligt skydd mot uppkomst och spridning av brand samt mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser. 
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2.3.2 Riskpolicy från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra 
Götalands län 

Länsstyrelsernas i Skåne, Stockholms samt Västra Götalands län gemensamma dokument 
Riskhantering i detaljplaneprocessen anger att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid 
markanvändning inom 150 meter från en transportled för farligt gods [4]. I Figur 1 illustreras 
lämplig markanvändning i anslutning till transportleder för farligt gods. Zonerna har inga fasta 
gränser, utan riskbilden för det aktuella planområdet är avgörande för markanvändningens 
placering. En och samma markanvändning kan därmed tillhöra olika zoner. 

 

Figur 1. Zonindelning för riskhanteringsavstånd [4]. Zonerna representerar lämplig markanvändning i 
förhållande till transportled för farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser. 

2.3.3 Översiktlig riskanalys för Borås Stad 

Den översiktliga riskanalysen som nämndes i avsnitt 1.4 utgör en applicering och anpassning 
av den riskpolicy som Länsstyrelsen i Västra Götalands varit med och tagit fram. Den 
framtagna rapporten utgör därmed en grund för riskanalyser som kan krävas enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Följande typer av markanvändning utgör de kategorier som de föreslagna riskkriterierna i den 
översiktliga riskanalysen appliceras på [1]: 

1. Ej känslig bebyggelse avser sådan bebyggelse där det endast finns ett fåtal människor, 
vilka inte upprätthåller sig stadigvarande på platsen. 

2. Mindre känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som 
omfattar få och vakna1 personer. 

 

1 Vakna personer definieras som bebyggelse där ej nattvistelse finns, dvs. ej bostäder eller hotell. 
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3. Normalkänslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som 
omfattar färre personer än känslig verksamhet, samtidigt som personerna får vara 
sovande, givet att de har god lokalkännedom. 

4. Känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som omfattar 
utsatta2 eller många personer. 

Vid applicering av individ- och samhällsriskkriterier används följaktligen följande riskkriterier: 

 För ej känslig verksamhet kan individrisknivån överstiga 10-5 per år.  

 För mindre känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-5 per år.  

 För normalkänslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-6 per år.  

 För känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-7 per år.  

 Oavsett bebyggelsetyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området 
understiga 10-5 per år för N = 1 och 10-7 per år för N = 100. 

2.3.3.1 Hantering av osäkerheter 

Modellen för beräkning av risknivåerna hanterar osäkerheter genom att bland annat ansätta 
fördelningar för olika typer av indata. Detta resulterar i en stor variation i de resultat som 
erhålls genom beräkningar och simuleringar. Genom att sedan ta hänsyn till medelvärden 
samt konfidensintervall kan resultaten nyanseras och delas upp för olika scenarion. Detta 
presenteras bland annat i den känslighetsanalys som görs i den översiktliga riskanalysen. 

Generellt görs konservativa antaganden vid skattning av data, trafiksiffror har exempelvis 
avrundats uppåt. Detta är ännu tydligare gällande antalet godståg på Älvsborgsbanan. 
Prognosen för år 2040 anger att det inte kommer trafikera godståg på Älvsborgsbanan, medan 
den översiktliga riskanalysen utgår från 10 godståg per dygn. Modellen kan därmed anses 
hantera osäkerheter gällande godstågstrafik på järnvägen då den tar höjd för eventuella 
förändringar. Vidare avrundas de avstånd som risknivåerna mäts på uppåt inom intervall på 
10 meter. Detta medför att risknivåer som medför skyddsavstånd i ett lägre intervallområde 
kommer avrundas uppåt och därmed potentiellt överskattas. 

 

  

 

2 Utsatta personer definieras om personer med nedsatt förmåga att själva inse fara och påverka sin säkerhet, till 
exempel vårdbehövande eller barn. Bostäder kan i de flesta fall anses inrymma utsatta personer. 
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3 Planområdets förutsättningar 
3.1 Planområdet 

Planområdet under utredning är lokaliserat i Sparsör i Borås kommun, se Figur 2. I öster 
avgränsas planområdet av Boråsvägen (Rv42/väg 1757), i väst av Älvsborgsbanan. Befintliga 
bostadsområden angränsar i norr och söder. 

 

Figur 2. Planområdets placering i Borås kommun. Källa: Boråskartan, Borås Stad. 

Planförslaget möjliggör för bostäder i en till tre våningar i en blandning av friliggande villor, 
parhus, radhus och mindre flerbostadshus, se Figur 3. Utmed Rv42 fanns tidigare planer på att 
anlägga en vall som skydd mot buller, denna är nu ersatt med komplementbyggnader 
(förråd/garage/lager). Komplementbyggnaderna lokaliseras 8 meter från närmaste 
körbanekant till Rv42, cirka 1 meter ovanför Rv42. Marken har därmed viss sluttning nedåt 
från komplementbyggnaderna mot Rv42, se Figur 4. 

De närmaste bostadshusen är 35 meter från körbanekanten och utgörs av två av de fem 
planerade flerbostadshusen. 

Sölebo 1:54 
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Figur 3. Skiss över planområdet med markering för komplementbyggnader som ersätter tidigare planerad 
bullervall. Källa: Exark Arkitekter, redigerad av Briab. 

  

Figur 4. Sektionsritning med Rv42 till höger, bredvid gång-och cykelbanan. Källa: Exark Arkitekter, 
redigerad av Briab. 

Dimensionerande tågtrafik på Älvsborgsbanan år 2040 är 32 resandetåg och 10 godståg per 
dygn. På Rv42/väg 1757 är dimensionerande ÅDT för tung trafik 1 500 fordon varav 12,6 % 
(drygt 190) transporterar farligt gods. 

3.2 Komplementbyggnadernas säkerhetspåverkan 

Den tidigare planerade bullervallen utmed Rv42 skulle haft en säkerhetshöjande effekt vid 
olyckor med farligt gods genom att bidra med skydd för bakomliggande bebyggelse. Den 
främsta påverkan på risknivån med en vall utmed en transportled där det transporteras farligt 
gods är att den begränsar utbredningen av farligt gods i vätskeform. Genom att ”låsa” 
utbredningen av olyckor till vallens kant kan konsekvensområdet för vissa olyckor justeras. 
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Om utbredning av en vätska begränsas kan riskavståndet minskas med vätskepölens diameter 
vilken är i storleksordningen 10 till 30 meter beroende på hur stor volym som utsläppet 
omfattar. Nedan bedöms möjligheten för utformningen med komplementbyggnaderna att 
bidra med motsvarande säkerhetshöjande effekt. 

3.2.1 Skydd mot utbredning av vätskeutsläpp 

Utan vall utmed vägen förutsätts att vätskor rinner på ett ogynnsamt sätt mot planområdet. 
Sektionsritningen i Figur 4 visar att marken mellan Rv42 och planområdet lutar uppåt mot 
planområdet, med en höjdskillnad på omkring 1 meter. Höjdskillnaden kan därmed begränsa 
utsläpp från att rinna mot planområdet från utsläppspunkten. Om komplementbyggnaderna 
vidare utförs täta mot marken kan de begränsa vätskeutsläpp till dess fasader mot Rv42, cirka 
8 meter från vägen. 

Vid infarten till planområdet skyddar inte komplementbyggnaderna mot utbredning av 
utsläpp, något vallen inte heller gjorde. Olyckor behöver inträffa vid infartens närhet för att 
det ska uppstå risk för utbredning mot planområdet. 

Införandet av komplementbyggnaderna, i kombination med att marken lutar uppåt mot 
planområdet, bedöms från detta kunna begränsa utbredningen av en pöl på liknande sätt som 
vallen, givet att de utförs täta mot marken. 

3.2.2 Skydd mot värmestrålning 

Komplementbyggnaderna kan ge visst skydd mot värmestrålning från en pölbrand då de 
skymmer en del av flamman. Effekten bedöms dock vara låg då flammor från en pölbrand kan 
antas bli uppemot 20 meter höga, jämfört med komplementbyggnaderna på cirka tre meter.  
Den strålningsreducerande effekten bedöms vara likvärdig från komplementbyggnaderna och 
vallen. 

Vid brandspridning till komplementbyggnaderna kan ett olycksförlopp förvärras. För att 
minska sannolikheten för snabb brandspridning bör byggnaderna utföras täta mot marken så 
att utsläpp av brännbara vätskor inte kan läcka in i byggnaderna, samt med obrännbar 
konstruktion (lägst A2-s1,d0).  Detta i kombination med skyddsavståndet till bostadshusen 
medför en låg sannolikhet för vidare brandspridning till bostadshusen. 

3.2.3 Skydd vid avåkning 

Komplementbyggnaderna utgör fysiska barriärer som skyddar bakomliggande bebyggelse vid 
avåkning. Byggnaderna är hårdare barriärer jämfört med en vall, se exempelvis ”C-1 
Disposition av planområde” i [5]. 

Mot planområdet finns inte avåkningsskydd men avståndet på cirka 8 meter mellan vägen och 
komplementbyggnaderna samt höjdskillnaden på drygt 1 meter bedöms ha en bromsande 
effekt. Denna effekt förhindrar dock inte att olycksdrabbade fordon träffar 
komplementbyggnaderna. I Vägverkets (nu Trafikverket) publikation 2003:103 om vägdikenas 
funktion och utformning hänvisas till studier om avåkning där det framkommer att fordon som 
kör av vägen i 100 km/h med en vinkel på 10 respektive 20 grader når cirka 2 respektive 6 
meter från vägen [6]. För aktuella sträcka med 80 km/h medför därmed 8 meter mellan 
körbanekant och närmaste fasad mycket låg risk för skada på komplementbyggnaderna och 
bakomliggande bebyggelse, eller personer, vid avåkning. 
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3.3 Utformning av komplementbyggnaderna med förstärkt 
stomme 

I förslaget med att ersätta vallen med komplementbyggnader har det lyfts fram frågor om 
huruvida de behöver utföras med förstärkt stomme, något som utreds nedan. 

Genom att utföra komplementbyggnaderna med förstärkt stomme kan de motstå 
tryckökningar vid en olycka med farligt gods samt stå emot påkörning. 

Riskbidraget från tryckskador utmed Rv42 är mycket lågt och utgör enstaka procent [1]. Att 
skydda mot explosion motiveras därmed inte från riskbidraget utan skulle främst härstamma 
från potentiella konsekvenser. Risken för skador från fordon som kör av vägen bedöms som 
mycket låg. När detta ställs i relation till en låg förväntad persontäthet i dessa byggnader 
bedöms skyddsvärdet för komplementbyggnaderna inte motivera att de ska utföras med 
förstärkt stomme. 

  



 

Riskutredning avseende transport av farligt gods 
Sparsör, Borås kommun 
Borås Stad 
2020-10-28 

14 av 20 

4 Risknivåer och riskbedömning 
I detta kapitel analyseras risknivåerna för Älvsborgsbanan och Rv42 utmed planområdet. 

4.1 Risknivåer vid transport av farligt gods 

4.1.1 Individrisknivåer 

Individrisknivån utmed Älvsborgsbanan redovisas i Figur 5 och utmed Rv42 i Figur 6, och utgår 
från värden från den översiktliga riskanalysen. Utmed Rv42 redovisas individrisknivån både 
med och utan den säkerhetshöjande effekten från komplementbyggnaderna, som ur 
beräkningssynpunkt har samma effekt som en vall. 

 

Figur 5. Individrisk utmed Älvsborgsbanan. 

Den skadebegränsande effekten från komplementbyggnaderna/marklutningen medför att 
avståndet för acceptabel individrisknivå för flerbostadshus minskar från 50 meter till 30 
meter. En precisering över hur skyddsavstånd mäts redovisas i den översiktliga riskanalysen, 
men för en vall mäts avståndet från vallens kant mot vägen. Med den nu föreslagna 
utformningen mäts avståndet från körbanekanten eftersom marken i direkt anslutning sluttar 
uppåt mot planområdet, varifrån den skadebegränsande effekten kan tillgodoräknas. 
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Figur 6. Individrisk utmed Rv42/väg 1757 utan och med hänsyn till skadebegränsande effekt från områdets 
utformning med komplementbyggnader och marklutning mot planområdet. 

För att visa den summerade individrisken inom planområdet har risknivåerna från 
Älvsborgsbanan och Rv42 (med invallning) förts samman i Figur 7. Avstånd i grafen utgår från 
järnvägens spårkant närmast planområdet och redovisas för den södra delen där avståndet 
till Rv42 är cirka 160 meter. Avståndet mellan transportlederna varierar mellan cirka 160 
meter i söder och ungefär 210 meter i den norra delen. Bortom 160 meter från 
transportlederna är deras bidrag till individrisken enligt figurerna ovan försumbara i 
förhållande till den motstående transportledens bidrag. 

När risknivåerna från transportlederna adderas framgår det att avståndet till acceptabel nivå 
för mindre känslig verksamhet inte ändras då den underskrids 10 meter från Älvsborgsbanan, 
och utmed Rv42 uppnås inte den risknivån. 

För normalkänslig verksamhet underskrids acceptabel risknivå 30 meter från Älvsborgsbanan 
samt mellan 140 och 150 meter. Då Rv42 är den dominerande riskkällan i östra delen av 
planområdet bör avståndet avrundas till 140 meter från Älvsborgsbanan, det vill säga 20 
meter från Rv42. 

Acceptabel risknivå för känslig verksamhet nås vid 40 meter från Älvsborgsbanan. Denna nivå 
underskrids fram till 130-140 meter från Älvsborgsbanan, det vill säga 30 meter från den 
närmaste delen av Rv42. 

Dessa avstånd från respektive transportled är lika stora som de angivna avstånden i den 
översiktliga riskanalysen. Detta innebär att summeringen av risknivåerna från de båda 
transportlederna inte föranleder ändrade skyddsavstånd. 

Inom 30 meter från järnvägen utgör brännskador det främsta riskbidraget, varefter förgiftning 
tar över. Intill Rv42 utgör brännskador det främsta riskbidraget inom 40 meter, varefter 
förgiftning tar över. 
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Figur 7. Sammanlagd individrisk för Älvsborgsbanan och Rv42, mätt från Älvsborgsbanans spårkant. 

Avstånden sammanfattas i Tabell 2 och i Figur 8 illustreras risknivåerna för normalkänslig och 
känslig verksamhet i planområdet. 

Tabell 2. Avstånd från Älvsborgsbanan samt Rv42 till viss risknivå med hänsyn till motsatt transportleds 
bidrag till individrisk. 

Transportled < 10-5 < 10-6 < 10-7 

Älvsborgsbanan 10 m 30 m 40 m 

Rv42/väg 1757 med 
komplementbyggnader 

- 20 m 30 m 
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Figur 8. Sammanlagda individrisknivåer illustrerade i planområdet. 

4.1.2 Samhällsrisk 

I den översiktliga riskanalysen bedömdes inte samhällsrisken utmed den tätast befolkade 
delen av Rv42/väg 1757 vara dimensionerande. Längs med Älvsborgsbanan medförde inte 
samhällsrisken något särskilt bebyggelsefritt avstånd för att den ska vara acceptabel. 
Planområdet och omgivningen utgörs av bostadsområden med lägre befolkningstäthet vilket 
medför lägre samhällsrisk. Det tillskott i befolkning som planförslaget innebär bedöms leda till 
en mycket liten ökning av samhällsrisken men inte i sådan omfattning att en analys krävs. 
Därmed kan samhällsrisken bedömas vara acceptabel. 

4.2 Bedömning av säkerhetshöjande åtgärder 

4.2.1 Skydd mot brandspridning 

Bortom 20 meter från körbanekanten till Rv42 (med marklutning uppåt mot planområdet) och 
30 meter från Älvsborgsbanan (utan invallning) behöver byggnader ej utföras med 
brandskyddade fasader. Enligt den översiktliga riskanalysen är dessa avstånd tillräckliga för att 
undvika brandspridning vid en pölbrand [1]. 
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Bebyggelsen planeras bortom 30 meter från Älvsborgsbanan vilket är tillräckligt avstånd för 
att undvika brandspridning. Komplementbyggnaderna planeras uppföras 8 meter från 
körbanekanten till Rv42 varpå dessa behöver utföras med skydd mot brandspridning. Fasader 
inom 20 meter från körbanekanten till Rv42 som vetter mot och är i vinkel till vägen ska utföras 
enligt nedan: 

 Fasad utförs i obrännbart material och utan ventilationsöppningar. Puts på cellplast 
är inte tillåtet.  

 Fönster ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30. 

 Fönster får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. 

4.2.2 Skydd mot utsläpp av giftigt ämne 

Fördelningen mellan olyckstypers skadebidrag intill Rv42 tar ej hänsyn till den invallande 
effekten från en områdets utformning med komplementbyggnaderna och marklutningen. 
Utan denna effekt utgör förgiftningsskador det största bidraget till individrisken bortom 40 
meter från transportleden. Med planerad utformning kan det därmed antas att bidraget från 
pölbränder begränsas till ett kortare avstånd till vägen. I den översiktliga analysen redogörs 
för hur högt placerade friskluftsintag kan reducera koncentrationen av giftiga ämnen inomhus 
vid utsläpp av giftig gas [1]. Förutom placeringen i höjdled varierar den skadebegränsande 
effekten även på bland annat avstånd till utsläppet samt meteorologiska förhållanden. Vid 
placering av friskluftsintag på minst 8 meter för flerbostadshusen kan koncentrationen 
reduceras signifikant. Detta bedöms utgöra en rimlig åtgärd som både är genomförbar samt 
påverkar de typer av olyckor som har störst bidrag till individrisken på dessa avstånd. 

4.2.3 Disponering av område 

Om en olycka inträffar på någon av transportlederna och räddningstjänsten beslutar om 
utrymning av intilliggande fastigheter är det viktigt att utrymning kan ske så säkert som 
möjligt. Inom 80 meter från transportleden är det ofta motiverat att byggnader med 
normalkänslig och känslig verksamhet utförs så att det är möjligt att utrymma i riktning bort 
från transportleden [1]. Byggnader som uppförs inom detta avstånd från Rv42 respektive 
Älvsborgsbanan bör därmed utformas med utrymningsmöjlighet bort från transportleden. 
Detta innebär att för viss bebyggelse i mitten mellan transportlederna kan utrymning behöva 
kunna ske åt både öst och väst. 
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5 Slutlig riskvärdering och 
rekommendationer 

5.1 Sammanfattande diskussion 

Riskbedömningen görs med hänsyn till både olyckors frekvens och den skada de kan orsaka. 
Konkret innebär detta att en bebyggelse kan tillåtas på ett visst avstånd i huvudsak för att 
frekvensen för en olycka är mycket liten. Vid en olycka kan skador på människor och egendom 
inträffa på de rekommenderade skyddsavstånden. Planområdets läge och utformning ger 
dock ett bra skydd mot de vanligaste förekommande olyckorna. 

Planområdets placering mellan två transportleder där transporter av farligt gods kan 
förekomma medför en generellt förhöjd risknivå i planområdet. Den förhöjda risknivån leder 
dock inte till förändrade skyddsavstånd från respektive transportled. Därmed kan de tidigare 
framtagna skyddsavstånden appliceras, se Tabell 3 [1]. 

Tabell 3. Skyddsavstånd till rekommenderad markanvändning för transportlederna som anges i den 
översiktliga riskanalysen [1]. 

 Avstånd till viss markanvändning (m) 

Transportled Ej känslig Mindre känslig Normalkänslig Känslig 

Älvsborgsbanan - 30 30 40 

Rv42 med invallning, 80 km/h - 20 20 30 

 

5.2 Rekommendationer 

Byggnader som uppförs inom 80 meter från Rv42 respektive Älvsborgsbanan bör utformas 
med utrymningsmöjlighet bort från transportleden. 

Disponering av planområdets yta bör utgå från att placera mer känslig verksamhet mot mitten 
av planområdet där risknivåerna är lägre. Normalkänslig verksamhet placeras minst 30 meter 
från Älvsborgsbanan och 20 meter från Rv42 (med komplementbyggnader och marklutning 
uppåt mot planområdet som medför motsvarande säkerhetshöjande effekt som en vall ger). 
Känslig verksamhet så som flerbostadshus placeras minst 40 meter från Älvsborgsbanan och 
30 meter från Rv42 (med komplementbyggnader och marklutning). 

Flerbostadshus kan utföras med högt placerade friskluftsintag, cirka 8 meter, för att minska 
koncentrationen av giftig gas inomhus vid en olycka med farligt gods. 

Fasader inom 20 meter från körbanekanten till Rv42 som vetter mot och är i vinkel till vägen 
ska utföras enligt nedan: 

 Fasad utförs i obrännbart material och utan ventilationsöppningar. Puts på cellplast 
är inte tillåtet.  

 Fönster ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30. 

 Fönster får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande.  
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