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Kv. Horngäddan 8 m.fl, Borås – riskbedömning 
avseende transport av farligt gods nära nytt 
rättscentrum 
Detta dokument utgör en riskbedömning för nytt rättscentrum i Borås, vilket är syftet med 

pågående planarbete för Kv. Horngäddan 8 m.fl. Riskbedömningen görs med anledning av de 

transporter av farligt gods som förekommer på väg och järnväg i direkt anslutning till 

planområdet.  

Riskbedömningen bygger på den översiktliga riskanalys av transporter med farligt gods på 

väg och järnväg i Borås Stad som Wuz utfört på uppdrag av Borås Stad [1]. De skyddsavstånd 

som redovisas i riskanalysen gäller inte för byggnader som tillhör byggnadsklass Br0 enligt 

definition i Boverkets byggregler avsnitt 5:22. Häkten, fängelser och anstalter är exempel på 

byggnader i byggnadsklass Br0. Då det planeras för ett häkte i nya rättscentrum, samt att 

förslaget medger en persontäthet som avviker från de generella antaganden om tät 

stadsbebyggelse som gjordes i den översiktliga riskanalysen, krävs en nyanserad 

riskbedömning för att avgöra hur riskhänsyn kan visas i den aktuella planen. Detta PM 

omfattar: 

• En redovisning av risknivån med utgångspunkt i tidigare utförd riskanalys samt en 

kompletterad bedömning av samhällsrisk efter föreslagen förtätning. 

• En redovisning av säkerhetshöjande åtgärder i allmänhet med anledning av korta 

avstånd till flera transportleder för farligt gods. 

• En redovisning av de åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att uppföra ett 

häkte (Br0) på fastigheten. 

• En redovisning av de åtgärder som krävs för att det ska vara möjligt att uppföra en 

transformatorstation mellan avfartsramperna sydost om planområdet. 

Bedömningarna i detta PM gäller risker avseende transport av farligt gods och de 

skyddsavstånd och säkerhetsåtgärder som erfordras med anledning av detta. Längre avstånd 

och kompletterande åtgärder kan krävas för att skapa en trygg och säker miljö. 

Riskbedömningen behandlar inte robustheten i kraftförsörjningen till de planerade 

verksamheterna, men detta ska hanteras i planarbetet.  

Reviderade stycken i jämförelse med föregående version av detta PM är markerade med 

sidokantlinje.  



 Kv. Horngäddan 8 m.fl. Borås  

2022-01-18 
2 av 15 

Utgångspunkter 

Planområdet 

Ett pågående planuppdrag för Horngäddan utförs för att pröva lämpligheten för ett nytt 

rättscentrum. I planområdet planeras för en byggnad för polismyndigheten, en byggnad för 

kriminalvården, ett kontorshus samt ett parkeringshus eller markparkering. En 

transformatorstation för Borås Elnät ska även placeras mellan avfartsramperna sydost om 

planområdet.  

I Figur 1 visas det område som omfattas av pågående planarbete, plankarta visas i Figur 2 

och i Figur 3 visas förslaget på disposition av byggnaderna i planområdet. 

 
Figur 1. Område där planarbete för ett nytt rättscentrum pågår 
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Figur 2. Plankarta med avståndangivelse från väg och järnväg. 

Planområdet avgränsas i söder av Rv40 och i norr och väster av Kust-till-kustbanan och 

Viskadalsbanan. Transport av farligt gods förekommer på dessa transportleder. 

Att kunna placera häkte och polishus på samma plats gynnar verksamheternas samverkan 

och bedöms medföra en mycket stor nytta. Detta förstärks ytterligare av att planområdet 

ligger centralt i Borås med närhet till både tågstation och motorväg. Planbeskrivningen 

innehåller en mer detaljerad redovisning av den nytta som planen kommer medföra för 

Borås och regionen. 
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Figur 3. Förslag på disposition av byggnader i planområdet. 

Risker med transport av farlig gods 

Planerad verksamhet, med undantag för parkering, bedöms tillhöra känslig markanvändning 

enligt den indelning i kategorier som redovisas i den översiktliga riskanalysen med ett extra 

tillägg att det finns verksamhet i byggnadsklass Br0 vilket förstärker skyddsbehovet. Kontor 

kan vanligen klassificeras som normalkänslig bebyggelse, men eftersom kontor i 

Rättscentrum kan inrymma förhörsrum, salar etc. där frihetsberövade personer vistas, har 

byggnaderna klassificerats som känsliga. Om det uppförs byggnader som enbart inrymmer 

kontor där frihetsberövade personer inte vistas kan dessa beaktas som normalkänslig 

bebyggelse. Detta gäller för västra delen av planområdet där föreslagen markanvändning 

endast medger kontor och parkering. I Figur 4 redovisas individrisknivån i anslutning till 

berörda transportleder för farligt gods. 
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Figur 4. Individrisk vid som en funktion av avståndet längs med Rv40, Kust-till-kustbanan och 

Viskadalsbanan vid passage förbi Horngäddan. 

Individrisknivån kan användas för att visa behovet av säkerhetshöjande åtgärder och är 

oberoende av vilken verksamhet som bedrivs. Särskild hänsyn till att det rör sig om särskilt 

känslig och samhällsviktig verksamhet i en Br0-byggnad görs när säkerhetsåtgärderna ska 

utformas. Individrisknivån blir tillfredsställande låg om den understiger 10-7 per år oavsett 

vilken typ av känslig verksamhet som avses. För normalkänslig verksamhet är risken att 

beakta som låg om den understiger 10-6 per år. Med hänsyn till att det rör sig om särskilt 

känslig och samhällsviktig verksamhet görs även en bedömning utifrån ALARP-principen, 

även om individrisknivån skulle understiga dessa värden. ALARP är en förkortning av ”As Low 

As Resonable Practicable”, och innebär att riskerna bör reduceras så mycket som är möjligt 

utifrån samhällsekonomiska och praktiska perspektiv.  

Figur 4 visar att risknivån intill Rv40 dominerar över risknivån intill järnvägen. Det innebär att 

den totala risknivån påverkas lite av att Rv40 sammanfaller med Viskadalsbanan och Kust-

till-kustbanan. Med hänsyn till Rv40 blir risknivån tillfredsställande låg på 80 meters avstånd 

från transportleden. Risknivån längs med järnvägen, utan hänsyn till Rv40, kräver ett 

skyddsavstånd på 40 meter för att vara tillfredsställande låg (mindre än 10-7 per år). 

Motsvarande avstånd till en individrisknivå på mindre än 10-6 per år är 40 meter från Rv40 

och 30 meter från järnvägen. Dessa avstånd och individrisknivåer gäller förutsatt att inga 

säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 

Förslaget till ny detaljplan för Horngäddan medger en persontäthet som avviker från de 

generella antaganden om tät stadsbebyggelse som gjordes i den översiktliga riskanalysen. 

Därför har kompletterande beräkningar av samhällsrisk utförts. Beräkningarna utgår från de 

bedömningar av frekvenser och konsekvenser som finns redovisade i den översiktliga 

riskanalysen. Utifrån dessa har samhällsrisken beräknats för en konservativ bedömning av 

möjlig persontäthet i Horngäddan. Beräkningarna utgår från tillåtna byggrätter och en 

markanvändning som kontor (K) då detta innebär en högre persontäthet än om marken 

nyttjas för kriminalvård (D). Uppskattningsvis kan cirka 2000 personer vistas i kvarteret. 
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Horngäddan kan påverkas av olyckor med farligt gods på både väg (Rv40) och järnväg 

(Viskadalsbanan och Kust-till-kustbanan). I Figur 5 visas samhällsrisken tillsammans med 

kriterier för acceptabel risk. Kriterierna är en skalning av kriterierna i Värdering av risk [2]. 

Skalningen görs för att säkerställa att Horngäddans bidrag till den totala samhällsrisken inte 

ska begränsa framtida bebyggelseutveckling i närområdet. 

 

Figur 5. Samhällsrisk i Horngäddan. 

Enligt den översiktliga riskanalysen för Borås krävs ett bebyggelsefritt avstånd på minst 20 

meter från Rv40 för att samhällsrisken ska bli tillfredsställande låg. Motsvarande avstånd är 

10 meter från Viskadalsbanan och Kust-till-kustbanan. Den översiktliga analysen utgår från 

en genomsnittlig persontäthet i ett område på 1 km2 längs med en sträcka på 1 kilometer. 

Angreppssättet innebär att en förtätning i en del av sträckan kan vägas upp mot en låg 

persontäthet i en annan del. Om varje detaljplan ska utformas för att inte begränsa framtida 

möjligheter för närliggande fastigheter krävs andra värderingskriterier. I de kompletterande 

beräkningarna har enbart Horngäddan tagits med, som ligger på ena sidan av vägen längs en 

sträcka på cirka 200 meter. Kriterierna multipliceras därför med en faktor på 0,5 respektive 

0,2, vilket resulterar i en total förskjutning på en tiopotens jämfört med de ursprungliga 

kriterierna. För Horngäddans del innebär detta att detaljplanens bidrag till samhällsrisken 

tangerar den övre gränsen för vad som kan anses vara acceptabelt. 

Sammanfattningsvis ligger Horngäddan på tillräckligt långt avstånd (mer än 40 meter) från 

Viskadalsbanan och Kust-till-kustbanan. Individrisken och samhällsrisken är dock förhöjd 

p.g.a. närhet till Rv40, vilket ställer krav på säkerhetshöjande åtgärder. Det är heller inte 

enbart risknivån som avgör behovet av åtgärder. Länsstyrelsen i Västra Götaland har 

fastställt ett riskhanteringsavstånd på 150 meter från en transportled för farligt gods. Inom 

detta område avgörs behovet av skadebegränsande åtgärder med utgångspunkt i planerad 

markanvändning och aktuellt avstånd till transportleden. 

Tillkommande för Horngäddan är att markanvändningen delvis avser byggnader i 

byggnadsklass Br0, vilka anses ha särskilt stort skyddsbehov som behöver beaktas vid val av 

säkerhetshöjande åtgärder. Eftersom polishuset dessutom är en samhällsviktig funktion 
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behöver även robustheten beaktas, så att en enskild olycka inte omöjliggör hela 

verksamheten. Utöver åtgärder direkt kopplade till att skydda mot konsekvenserna av 

olyckor med farligt gods är det betydelsefullt att överväga hur entréer ska placeras i 

förhållande till varandra så att en händelse inte kan slå ut flera entréer. Samma sak gäller 

placering av utfarter för utryckningsfordon, så att en olycka inte påverkar samtliga 

utfartsvägar och omöjliggör en utryckning. Om utryckning ändå skulle vara omöjlig under en 

begränsad tid skulle polismyndigheten inte vara helt lamslagen eftersom det är ovanligt att 

alla patruller befinner sig inne på stationen samtidigt. Möjlighet att kalla in hjälp från andra 

polisstationer vid sådana extraordinära händelser finns också.  

Transformatorstationen planeras placeras i mitten av avfartsramperna som ligger sydost om 

planområdet, samt i parkeringshus. Eftersom personer endast förväntas vistas här tillfälligt 

är det främst transformatorstationens funktion som behöver säkerställas.  

Säkerhetshöjande åtgärder 

Hela planområdet ligger inom Länsstyrelsen i Västra Götalands riskhanteringsavstånd. I delar 

av planområdet överstiger individrisken den nivån där den anses vara tillfredsställande låg. 

Samhällsriskbidraget vid fullt utnyttjande av tillåtna byggrätter är också relativt hög och 

tangerar den övre gränsen för vad som kan anses vara acceptabelt. Åtgärder krävs därför för 

att möjliggöra planerad markanvändning. I detta avsnitt beskrivs lämpliga åtgärder, deras 

effekt och utformning. 

Lämpliga åtgärder 

Åtgärder som separerar olyckan från området är fördelaktiga eftersom de ger mindre 

påverkan på utformningen av byggnader och område. Exempel på åtgärder som tillhör 

denna grupp är avåkningsskydd, invallning, tråg, mur, vall, etc. 

Därutöver krävs åtgärder som skyddar byggnaderna vid en olycka. Exempel på sådana 

åtgärder är ytterväggar i obrännbart material och fönster i brandteknisk klass, 

fasadsprinkler, tung stomme, etc. 

Slutligen krävs åtgärder som skyddar personerna som vistas i byggnaderna. Det kan handla 

om ventilationssystem som utformas för att begränsa läckage in i byggnaderna och att ordna 

möjlighet att utrymma på ett säkert sätt. 

De skadetyper som olyckor med farligt gods ger upphov till kan grovt delas upp i tryckskador, 

brännskador och förgiftning. I Figur 6 visas hur stort bidrag respektive skadetyp ger till 

risknivån på olika avstånd från vägen. Närmst vägen står scenarier som orsakar brännskador 

för det dominerade riskbidraget, men från 40 meter och uppåt blir det scenarier som orsakar 

förgiftning som tar över. Tryckskador ger ett försumbart riskbidrag i förhållande till 

brännskador och förgiftning och syns därför knappt i figuren. Hänsyn till denna fördelning 

bör tas när åtgärder väljs för byggnader på olika avstånd från väg/järnväg. 
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Figur 6. Individriskbidrag från olika skadetyper som en funktion av avståndet från väg. [3] 

Åtgärdernas effekt och utformning 

Ventilationssystemets utformning 

Samtliga byggnader tillhörande rättscentrum, oavsett avstånd från väg/järnväg, bör förses 

med ett ventilationssystem som är automatiskt avstängningsbart. Gasindikatorer bör 

placeras i minst två tilluftsaggregat, vilka vid indikation av giftiga gaser ger stoppsignal till 

alla luftbehandlingsinstallationer i byggnaden. Det ska även vara möjligt att stänga av 

ventilationen via reception, vaktcentral eller motsvarande. Att stänga av ventilationen i ett 

häkte under en begränsad tid vid en olycka bedöms inte vara någon principiell skillnad 

jämfört med samma åtgärd i en bostad eller ett kontor, även om personer här kan vara 

inlåsta.  

Indikering bör ske utifrån de krav som anges under ”förstärkt indikeringsförmåga” i den 

myndighetsgemensamma inriktningen som tagits fram i samverkan mellan Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB), Rikspolisstyrelsen (RPS), Socialstyrelsen (SoS), 

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Kustbevakningen (KBV), Tullverket och Totalförsvarets 

forskningsinstitut (FOI) [4]. Det innebär att kemikalier som omfattas av den s.k. PIK-listan 

(PIK-listan innehåller prioriterade kemikalier vilka är relativt vanligt förekommande vid 

hantering, transporter eller bränder) ska kunna detekteras. 

Genom att placera tilluften högt, minst 8 m ovan mark, fås ett minskat läckage in i 

byggnaden som ger ett förstärkt och redundant skydd i händelse av att 

avstängningsautomatiken inte fungerar eller fördröjs. 

Inrymning 

Ett ”inrymningsmeddelade” bör aktiveras samtidigt som ventilationssystemet stängs av. 

Meddelandet ska uppmana personer att kvarstanna inomhus. Högtalarsystem för 

utrymningslarm kan nyttjas för denna funktion. Annat PA-system är också acceptabelt, 
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förutsatt att det används eller provas kontinuerligt så att eventuella fel i systemet kan 

upptäckas. Alla utrymmen för frihetsberövade behöver inte omfattas av larm för inrymning, 

under förutsättning att larm till personalen säkerställs. Detta bedöms inte utgöra någon 

principiell skillnad jämfört med hur exempelvis utrymning vid brand hanteras i denna 

verksamhet, eftersom detta normalt sker genom assisterad utrymning till en säker plats i 

annan brandcell, innergård e.d. Möjligheten att snabbt inrymma frihetsberövade personer 

som befinner sig på utomhusrastgårdar behöver också säkerställas.  

Tillgång till utrymningsväg 

Utrymningsvägar ska vara fördelade så att det är möjligt att utrymma både i riktning bort 

från Rv40 och bort från järnvägen. Samtliga lokaler i byggnaden där personer vistas 

stadigvarande bör ha möjlighet att utrymma via en sådan utgång. 

Avåkningsskydd och invallning 

Avåkningsskydd i kombination med invallning är en åtgärd som har positiv påverkan på 

säkerhetsnivån. Den översiktliga riskanalysen för transportleder för farligt gods i Borås stad, 

[1] visar att åtgärden ger en signifikant riskminskning inom området 0-60 meter från vägen, 

och att avståndet till där risknivån blir tillfredsställande låg minskar från 80 till 60 m. Med 

åtgärden sjunker individrisken kraftigt inom området 0-30 meter från vägen, för att sedan 

plana ut. Att till exempel öka skyddsavståndet från 20 meter till 30 meter minskar alltså 

risken i mycket högre grad jämfört med en ökning av skyddsavståndet från 30 meter till 40 

meter, se Figur 7. 

 

Figur 7. Individrisk om vall e.d. uppförs mot Rv40 [1] 

Avåkningsskydd finns på Rv40 längs med planområdet. Vägräcket har kapacitetsklass N2 

enligt EN 1317-5, vilket innebär att det är provat för personbil med massan 1 500 kg vid 

110 km/h och 20 graders påkörningsvinkel. Sydligt körfält med trafik i ostlig riktning är 
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separerad med betongbarriär och bedöms inte ha någon möjlighet att korsa dessa och 

vägräcket. Nordligt körfält med västergående trafik separeras av ytterligare ett vägräcke 

innan påfarten vid Brodalsmotet, vilket innebär att ett fordon i princip måste korsa 

påfartsfilen direkt där detta slutar för att kunna träffa planområdet. Någon ytterligare 

förstärkning av vägräcket, utöver den kapacitetsklass som Trafikverket bedömt vara 

tillräckligt för aktuell vägsträcka, bedöms därför inte vara nödvändigt för att reducera 

riskerna med farligt gods. Invallning e.d. saknas dock, och eftersom vägen ligger på en högre 

nivå och har en slänt ner mot planområdet kan utsläpp av exempelvis brandfarlig vätska 

rinna mot planerad bebyggelse. Dike, tråg e.d. som hindrar utsläppen att spridas 

okontrollerat bör därför anläggas nedanför slänten, så nära vägen som är praktiskt möjligt. 

Möjlig utformning av åtgärden beskrivs i Borås stads riktlinjer för bebyggelseplanering [1]. 

Med hänsyn till risknivåerna inom planområdet kan en förstärkning av avåkningsskyddet till 

klass H4b övervägas för att öka robustheten, även om den riskreducerande effekten av detta 

är svår att kvantifiera.  

Utformning av stomme, fasad och taktäckning 

Brandklassad eller obrännbar fasad är en säkerhetshöjande åtgärd vars effekt är stor på 

avstånd upp till 30 m från transportleden, eller upp till 20 m från en invallningskant. På 

längre avstånd än så utgör det faktiska avståndet ett tillfredsställande skydd mot den 

värmestrålning som kommer från en brand. Förutsatt att en invallning kan placeras minst 20 

meter från närmsta byggnad får denna åtgärd begränsad påverkan. Åtgärden kan dock 

införas inom hela planområdet för att ge en ökad robusthet och ta höjd för en förändring i 

vilka klasser farligt gods som transporteras på vägen.  

 

Mindre känslig verksamhet, exempelvis parkeringshus, som utformas med brandskyddad 

fasad kan uppföras utan skyddsavstånd till Rv40 [1]. I kombination med åtgärden invallning 

innebär detta att parkeringshus med brandskyddad fasad i sydlig riktning kan uppföras utan 

skyddsavstånd till invallningen. Fasader i östlig och västlig riktning ska utföras i obrännbart 

material. 

 

I planförslaget anges att taktäckning på parkeringshus ska vara av sedum eller motsvarande 

växtlighet. Förutsatt att risken för brandspridning mellan byggnader hanteras vid 

brandskyddsprojekteringen av parkeringshuset bedöms inte några särskilda 

säkerhetsåtgärder behöva vidtas med avseende på riskerna relaterade till transport av farligt 

gods.   

 

Förstärkning av stomme ger en marginell minskning av individrisken, eftersom tryckskador 

står för en mycket begränsad andel av individrisken, i storleksordningen 1 %, se den orangea 

delen i Figur 6. Riskbidraget som kan reduceras genom åtgärden ligger alltså i 

storleksordningen 10-8 på 40 meters avstånd från vägen, det vill säga en risk som vanligtvis 

brukar anses vara försumbar. Nyttan med åtgärden är alltså mycket låg, samtidigt som 

åtgärden är relativt dyr. Dessutom kan skador trots åtgärden uppkomma på människor till 

följd av tryckstegring och splitter. En tyngre stomme innebär också en större materialåtgång 

och därmed ett högre klimatavtryck. Med hänsyn till den försumbara riskminskningen 

bedöms åtgärden inte vara kostnadseffektiv eller lämplig.   



 Kv. Horngäddan 8 m.fl. Borås  

2022-01-18 
11 av 15 

Särskild hänsyn gällande transformatorstationen 

Risker som kan tänkas påverka transformatorstationen som orsakas av transporter av farligt 

gods kan vara olyckor som leder till brand eller explosion. Risken för påverkan av tryckvågor 

vid explosion är väldigt låg jämfört med brandpåverkan, enligt resonemang i föregående 

stycke. Åtgärder för att minska denna risk bedöms inte vara kostnadseffektiv. Ett riskavstånd 

på 30 meter från riksväg 40 i kombination med fasad i obrännbart material bedöms ge ett 

rimligt skydd mot de vanligast förekommande olyckorna som kan påverka anläggningen. 

Alternativt kan transformatorstationen skyddas med brandklassad fasad, utan 

skyddsavstånd. 

Känslighetsanalys  

De redovisade risknivåerna baseras på flera antaganden, bland annat att fördelningen 

mellan olika ADR-klasser motsvarar genomsnittet för de transporter som skedde i Sverige 

mellan 2010 och 2015. Den största andelen utgörs av brandfarlig vätska (64 %), Frätande 

ämnen (14%) och Gas (12 %). Med de åtgärder som föreslås har de flesta olyckor som 

involverar brandfarlig vätska eller frätande ämnen en begränsad påverkan på planområdet. 

Det antagande som mest påverkar risknivåerna inom planområdet är därför fördelningen 

mellan giftig gas respektive brandfarlig gas, där den största andelen antas vara giftig gas. En 

större andel brandfarlig gas skulle alltså ge en lägre individ- och samhällsrisk än den som 

redovisats. Ytterligare konservativa skattningar, exempelvis en uppräkning av 

dimensionerande lastbilstrafik till 2040 års värden utan att ta hänsyn till framtida 

förbättringar av trafiksäkerheten vid skattning av frekvensen för olyckor, bedöms inrymma 

de osäkerheter som finns i gjorda antaganden. Riskanalysen är i övrigt utförd med en 

analysteknik som bygger på en omfattande och detaljerad hantering av den variation och 

osäkerhet som kan förknippas med riskbedömningar. En mer detaljerad känslighetsanalys 

bedöms därför inte medföra några förändringar i föreslagna säkerhetshöjande åtgärder, som 

ger ett skydd mot de olyckstyper som står för majoriteten av riskbidraget inom planområdet.  

Bedömning av planförslag 

Planförslaget innehåller känslig verksamhet och verksamhet med särskilt stort skyddsbehov i 

form av lokaler för frihetsberövade personer. Frihetsberövade personer kan vistas i samtliga 

byggnader, förutom kontorshuset i västra delen av planområdet, och utrymning av dessa 

lokaler bör i första hand undvikas. Därmed bör byggnader och lokaler i nya rättscentrum 

utformas för att personer ska kunna kvarstanna i dessa om det sker en olycka med farligt 

gods i närheten. 

Följande åtgärder är nödvändiga för att skyddet mot olyckor med farligt gods ska vara 

tillfredsställande: 

• Dike, tråg e.d. som hindrar ett utsläpp av brandfarlig vätska att spridas nära inpå 

bebyggelsen ska anläggas nedanför slänten mot Rv40, så nära vägen som är praktiskt 

möjligt. Möjlig utformning av åtgärden beskrivs i Borås stads riktlinjer för 

bebyggelseplanering [1].  Ett parkeringshus mellan vägen och övrig bebyggelse 

bedöms ge ett skydd som är likvärdigt ett dike/tråg. För att planen ska vara 

oberoende av om parkeringshuset byggs eller inte bör dock dike/tråg anläggas längs 

med hela planområdet.      
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• Närmaste byggnad får uppföras på 20 meters avstånd från dike/tråg.  

• Fasadbeklädnader inom hela planområdet ska utföras i obrännbart material. 

• Parkeringshus eller annan mindre känslig verksamhet med brandskyddad fasad i 

sydlig riktning får uppföras utan avstånd från dike/tråg. För övriga fasader gäller den 

allmänna bestämmelsen om utförande i obrännbart material. 

• Ventilationssystemen i samtliga byggnader som inrymmer kontor (K) eller vård (D) 

ska vara manuellt avstängningsbara från bemannad plats, samt ha högt placerade 

luftintag (> 8 m ovan mark). Byggnader som inrymmer vård (D) ska dessutom 

stängas automatiskt via gasindikation. 

• Byggnader förses med ett ”inrymningsmeddelande”, vilket aktiveras när 

ventilationssystemet stängs av pga. olycka med farligt gods. Utrymmen för 

frihetsberövade behöver inte förses med larm för inrymning, utan får ersättas av 

organisatoriska åtgärder.   

• Utomhusrastgårdar ska vara utformade så att frihetsberövade personer snabbt kan 

sättas i säkerhet inomhus i händelse av olycka med farligt gods. 

• Samtliga byggnader ska vara möjliga att utrymma i riktning bort från både Rv40 och 

järnvägen. 

Utöver ovanstående åtgärder kopplade till olyckor med farligt gods är det betydelsefullt att 

överväga hur entréer ska placeras i förhållande till varandra så att en händelse inte kan slå ut 

flera entréer. Samma sak gäller placering av utfarter för utryckningsfordon, så att en olycka 

inte påverkar samtliga utfartsvägar och omöjliggör en utryckning. Om utryckning ändå skulle 

vara omöjlig under en begränsad tid skulle polismyndigheten inte vara helt lamslagen 

eftersom det är ovanligt att alla patruller befinner sig inne på stationen samtidigt. Möjlighet 

att kalla in hjälp från andra polisstationer vid sådana extraordinära händelser finns också.  

Den planerade kontorsbebyggelsen i den västra delen av planområdet kan klassificeras som 

normalkänslig bebyggelse (förutsatt att byggnaden har max 16 våningar och inte därmed 

klassificeras som Br0-byggnad) och behöver inte utformas med inrymningsmeddelande. I 

övrigt ska den utföras med de åtgärder som specificeras för planområdet: 

• Byggnaden ska uppföras på minst 20 meters avstånd från dike/tråg.  

• Ventilationssystemen ska vara manuellt avstängningsbara från bemannad plats samt 

ha högt placerade luftintag (> 8 m ovan mark). 

• Byggnaden ska vara möjlig att utrymma i riktning bort från både Rv40 och järnvägen. 

• Fasadbeklädnader ska utföras i obrännbart material. 

 

Transformatorstationen bör placeras på 30 meters avstånd från Rv40 och utföras med fasad 
i obrännbart material. Alternativt kan transformatorstationen placeras utan skyddsavstånd 
från vägen om den skyddas med brandklassad fasad. 

Bedömning utifrån de fyra principerna för riskvärdering 

Åtgärderna skyddsavstånd i kombination med avåkningsskydd och dike/tråg samt obrännbar 

fasadbeklädnad skyddar mot skadetypen brännskada, som står för det största riskbidraget 

inom 40 meter från Rv40. Förgiftningsskador står för majoriteten av det kvarvarande 

riskbidraget, vilket reduceras genom de föreslagna ventilationsåtgärderna. I Figur 8 visas 

samhällsrisken efter genomförda åtgärder. 
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Figur 8. Samhällsrisk i Horngäddan före (heldragen linje) och efter säkerhetshöjande åtgärder 

(streckad linje). 

En förtätning av Horngäddan enligt planförslaget innebär ett tillskott i samhällsrisk som 

införda åtgärder kompenserar för i stor utsträckning. Efter åtgärder bedöms Horngäddan 

inte påverka framtida bebyggelseutveckling i planområdets närhet på ett negativt sätt. 

Nedan följer en bedömning utifrån de fyra principer som vanligen används för värdering av 
risker [2]: 
 
Rimlighetsprincipen. En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan 
undvikas. Detta innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan 
elimineras eller reduceras alltid ska åtgärdas (oavsett risknivå). 
 
De åtgärder som skulle vara möjliga att införa men ändå inte föreslagits är förstärkning av 
stomme/fasad, ytterligare krav på skyddsavstånd och disponering av planområdet, samt 
förstärkt avåkningsskydd.  
 
Förstärkning av stomme bedöms vara tekniskt möjligt, men skulle bara medföra en marginell 
minskning av risknivåerna med hänsyn till att riskbidraget från denna olyckstyp ligger på 
nivåer som normalt anses vara försumbara. Åtgärden bedöms därför inte vara ekonomiskt 
rimlig. 
 
Eftersom gasmoln med giftig gas kan spridas långt från olycksplatsen ger ett längre 
skyddsavstånd från Rv40 endast en marginell minskning av individriskbidraget från 
förgiftningsskador. De föreslagna ventilationsåtgärderna som skyddar mot denna typ av 
olyckor har också redundans genom en passiv del (högt placerade friskluftsintag, som inte 
kräver att någon agerar vid en olycka) och en aktiv del (avstängningsbart ventilationssystem, 
med både automatisk och manuell avstängning). Föreslagna åtgärder mot brännskador har 
redundans genom begränsning av olyckans utbredning (avåkningsskydd och dike/tråg), 
skyddsavstånd till dike/tråg samt obrännbara fasadbeklädnader. Längre skyddsavstånd och 
krav på hur de olika byggnaderna ska placeras i förhållande till varandra bedöms därför 
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endast medföra en onödig begränsning av de planerade verksamheterna, med en marginell 
påverkan på skyddsnivån. 
 
Det finns ett befintligt avåkningsskydd och någon ytterligare förstärkning av detta, utöver 
den kapacitetsklass som Trafikverket bedömt vara tillräckligt för aktuell vägsträcka, har inte 
bedömts vara nödvändigt för att reducera riskerna med farligt gods. Åtgärden att förstärka 
avåkningsskyddet till klass H4b kan dock övervägas för att öka robustheten, även om den 
riskreducerande effekten av detta bedöms vara liten och svår att kvantifiera. 
 
Proportionalitetsprincipen. De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara 
oproportionerligt stora jämfört med de nyttor som verksamheten medför. 
 
Risknivåerna är förhöjda inom planområdet, men med de föreslagna åtgärderna är varken 
individrisk eller samhällsrisk oacceptabelt hög. Att kunna placera häkte och polishus på 
samma plats, vilket gynnar verksamheternas samverkan, centralt i Borås med närhet till 
både tågstation och motorväg, bedöms medföra en mycket stor nytta som överväger de 
kvarvarande risker som närliggande transportvägar för farligt gods utgör. Planbeskrivningen 
innehåller en mer detaljerad redovisning av den nytta som planen kommer medföra för 
Borås och regionen. 
 
Fördelningsprincipen. Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de 
fördelar som verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper inte 
bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som verksamheten 
innebär för dem. 
 
De personer som utsätts för riskerna som närliggande transportvägar för farligt gods utgör är 
samma personer som får ta del av de fördelar som placeringen på ett centralt läge i Borås 
medför. De kvarvarande riskerna efter föreslagna åtgärder bedöms därmed inte vara 
oproportionerligt stora i förhållande till fördelarna.  
 
Principen om undvikande av katastrofer. Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med 
begränsade konsekvenser som kan hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i 
katastrofer. 
 
Denna princip bedöms vara uppfylld med hänsyn till redovisade samhällsrisknivåer, där 
olyckor med ett stort antal omkomna ligger betydligt lägre än kriterierna för acceptabel risk.  
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