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1 Uppdrag

På uppdrag av Mariestads kommun har Sweco utfört geoteknisk undersökning för
rubricerat objekt. Undersökningen har syftat till att klarlägga jordlager- och
grundvattenförhållanden och därmed ge de geotekniska förutsättningarna för ny
exploatering av ett bostadsområde.

Denna handling är en förstudie och behandlar endast rekommendationer och synpunkter
i förstudieskedet.

2 Befintliga förhållanden och planerad byggnation

Området ligger i Mariestads utkant i orten Ullervad. Området ligger väster om
Ullervadsvägen och norr om Spolvägen. Området består av grönytor med hög- och
lågbevuxen vegetation. Området lutar flackt neråt mot väster.

Inom området planers för nytt bostadsområde med tillhörande gator och VA-ledningar.
Uppgifter om antal våningar, laster eller färdiga marknivåer föreligger ej för dagen.

3 Styrande dokument

 Utförande - SS-EN 1997-2 Marktekniska undersökningar

 IEG Rapport 4:2008 Rev 1 – Tillämpningsdokument, dokumenthantering

 IEG Rapport 4:2010 – Tillståndbedömning/klassificering av naturliga slänter och

slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar

 Jordens hållfasthet - Tillämpningsdokument SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2:2004

 Jordens benämning - Tillämpningsdokument SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2:2004

4 Inmätning och utsättning

Inmätning och utsättning av undersökningspunkter har utförts med GPS-station, RTK-
mätning.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30

Höjdsystem: RH2000

5 Nu utförd geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning har nu utförts i maj 2018 av Sweco med Geotech borrbandvagn
504. Undersökningen har omfattat följande:

 Störd jordprovtagning med skruvborr Ø60 mm har utförts ned till ca 3 m djup
under markytan i tolv sonderingspunkter. Upptagna jordprov har klassificerats
direkt i fält med avseende på jordart (benämning).
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 Fri vattenyta har i förekommande fall noterats i provtagningshål som en indikation
på grundvattenytans läge vid undersökningstillfället.

 Slagsondering med hydrauliskt driven hammare Lifton R32 med stänger Ø44 mm
och geospets Ø52 mm har utförts i tolv punkter.

 Mätning av radonhalt i markluft har utförts i tre punkter med
radonmätinstrumentet Markus-10.

Resultat från nu utförd undersökning redovisas på till denna handling hörande ritningar.

6 Jordlager- och grundvattenförhållanden

Inom området förekommer partier med berg i dagen samt ytliga block.

Under ca 0,2 à 0,3 m mulljord består naturligt lagrad jord av finkorniga sediment med
ringa mäktighet ovan fast friktionsjord på berg.

De naturligt lagrade sedimenten utgörs av en siltig torrskorpelera med en mäktighet från
nära noll till ca 0,5 m. Härunder återfinns fast friktionsjord, grusig sandig siltig morän, på
berg. I friktionsjorden förekommer sten och block. Friktionsjordens mäktighet varierar
mellan ca 0,5 m till 2,5 m.

Sonderingar har avslutats i fast friktionsjord med stopp mot block, sten eller förmodat
berg på mellan ca 0,9 m till 3,5 m djup under markytan.

Fritt vatten har noterats i undersökningspunkterna på djup mellan 1,9 och 2 meter under
markytan (+58,8 och +65,3 RH2000). Grundvattenytan ska förväntas variera med
väderlek, över tid och årstid.

7 Sättningar

Endast små försumbara sättningar bedöms kunna utvecklas i naturligt lagrad mineraljord.
Sättningarna är i huvudsak elastiska och utvecklas i stort under byggnadstiden.

8 Stabilitet

Totalstabiliteten för området är tillfredsställande.

9 Radon

Markradon har mätts i flera punkter med värden mellan 1,7 – 25 kBq/m3. Det innebär att
marken är normalradonmark och enligt statens planverk rapport 59:1982 rekommenderas
radonskyddande åtgärd för bostadshus.

10 Grundläggning och markarbeten

Naturligt lagrad jord med stort siltinnehåll är flytbenägna vid vattenmättnad och mekanisk
bearbetning. Vidare är de mycket tjälfarliga
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Detaljplan för

GAMLA STADEN 4:2 OCH
DEL AV GAMLA STADEN 4:1

Mariestads centralort, Mariestads kommun, Västra Götalands län

Behovsbedömning



Inledning

Planen i korthet
Syftet med ändringen är att möjliggöra ny bostads- och centrumbebyggelse i centrala Mariestad.
Nu gällande plan som medger parkområde respektive skolverksamhet (för Trädgårdsskolans
försöksverksamhet) har pga förändrat behov i skolverksamheten ej kommit att genomföras.
Området betraktas och sköts i nuläget som ett centralt beläget parkområde. Vid en planändring är
syftet att bibehålla och utveckla delar av parkområdet, belägna närmast Tidan, för att på så sätt
gynna strandskyddet syften och kunna utveckla den strandpromenad längs Tidan som pekas ut i
översiktsplanen och FÖP Mariestad.

Kommunen beslutade om uppdrag för detaljplanen 2015-11-25. Detaljplanen handläggs med
utökat planförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglag (2010:900).

En översiktlig bedömning avseende omgivande bebyggelsekaraktär och platsens storlek redovisar
en begränsad exploatering där ca 30 st lägenheter, max ca 40 lgh, bör kunna åstadkommas
troligtvis uppdelat på två byggnader.

Bedömningsunderlag



Alltid betydande miljöpåverkan
Berörs?

Ja Nej

Betydande miljöpåverkan
Berörs?

Ja Nej

Förordnanden och skyddsvärden

Berörs?

Ja Nej

Risk för BMP?



Effekter på miljön

Berörs?

Ja Nej

Risk för BMP?

2.
Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden,
naturresurser

3. Kulturmiljö

4. Landskapsbild och stadsbild

5. Transport och kommunikation



6. Rekreation och rörligt friluftsliv

7. Mark

7.1
Finns risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de
geologiska grundförhållandena: risk för skred, ras etc?

7.2
Finns risk att projektet innebär skada eller förändring av
någon värdefull geologisk formation?

x

7.3
Finns risk att projektet innebär förändrade
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö?

x

8. Luft och klimat

9. Vatten



10 Växter och svampar

11. Areella näringar

12. Djurliv

Effekter på hälsa och säkerhet

Berörs?

Ja Nej

Risk för BMP?

14.
Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, radon, ljus och skarpt
sken, lukt



15. Miljöpåverkan från omgivningen

16. Trafiksäkerhet

17. Omkringliggande projekt

Miljökvalitetsnormer

Berörs?

Ja Nej
Risk att MKN
överskrids?

Luft

Fisk- och musselvatten



Vatten

Buller



Sammanvägd bedömning

Bedömningsgrunder som berörs och eventuellt innebär BMP Risk för BMP:

Påverkan på sammantagna naturvärden

Sammanvägd bedömning

Förslag till motiverat ställningstagande
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Sammanfattning 

Denna riskutredning för transporter av farligt gods har tagits fram på uppdrag av Projektengagemang 
och gäller en detaljplan för området kallat Humleparken i Mariestads centrala delar. Detaljplanen är 
belägen strax öster om Kinnekullebanan som är transportled för farligt gods. Riskpolicyn som 
länsstyrelsen i Västra Götalands län har antagit förskriver att riskfrågor beaktas vid fysisk planering 
inom 150 meter från transportleder för farligt gods.  

Syftet med detaljplanen är att exploatera området med bostadsbebyggelse. Enligt uppgifter från 
beställare kommer troligtvis 30 lägenheter men maximalt 40 lägenheter byggas. 

Transporterade mängder farligt gods på Kinnekullebanan hämtas från en tidigare utredning där det 
anges att det inte sker några farligt godstransporter i nuläget. En eventuell framtida upprustning av 
Kinnekullebanan kan dock ändra på det. I den av Trafikverket framtagna basprognosen för år 2040 
anges 1 godståg om dagen. Det innebär att cirka 4 200 godsvagnar förväntas passera planområdet år 
2040. För att få en uppfattning om vad detta kan innebära avseende transporter av farligt gods 
används det nationella genomsnittet för andelen farligt gods av den totala mängden godstransporter. 
Detta innebär ca 240 tågvagnar per år med farligt gods förbi planområdet.  

Individrisken och samhällsrisken i det utredda området på grund av transporter av farligt gods på 
Kinnekullebanan bedöms vara acceptabel. Inga åtgärder krävs således enligt använda kriterier för att 
nå en acceptabel risknivå i planområdet på grund av transporter av farligt gods.  

Avståndet från planområdet till tankstationen och påfyllnadsplatsen för den underjordiska cisternen är 
över 150 meter. Risker vid eventuell olycka vid tankstationen bedöms som minimala för planområdet. 

Gällande urspårning visar tillgänglig statistik och beräkningsmetoder att det är mycket osannolikt att 
tågdelar vid en urspårning hamnar på ett avstånd av längre än 30 meter från spårmitt vid aktuella 
tillåtna tåghastigheter. Detta innebär att urspårning ej bör påverka bebyggelse på fastigheten då 
avståndet är cirka 30 meter mellan närmaste räl och bebyggelse. Sannolikheten för att urspårning 
påverkar förråd, cykelförråd, garage samt parkering som ligger cirka 15 meter från spårmitt på 
Kinnekullebanan är också mycket liten vid aktuella tillåtna tåghastigheter. Viss risk för stensprut från 
passerande tåg kan dock förekomma varför ett eventuellt skydd mot detta mellan räls och parkerade 
bilar bör studeras vidare.  
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 Inledning 
Denna riskutredning för transporter av farligt gods har tagits fram på uppdrag av Projektengagemang 
och gäller en detaljplan för området kallat Humleparken i Mariestads centrala delar. Planområdet är 
beläget strax öster om Kinnekullebanan som är transportled för farligt gods, se Figur 1. Riskpolicyn 
som länsstyrelsen i Västra Götalands län har antagit förskriver att riskfrågor beaktas vid fysisk 
planering inom 150 meter från transportleder för farligt gods (Lst 2006).  

  

Figur 1 Översiktskarta med detaljplanens ungefärliga lokalisering (Svart ring) i förhållande till transportleder för 
farligt gods (Lantmäteriet 2019). 
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 Lagar och regelverk 

 Risker med transport av farligt gods  

 Typer av farligt gods 

Enligt internationella bestämmelser (RID/ADR) delas farligt gods in i nio klasser, se Tabell 1. 

 

Tabell 1 Indelning av farligt gods. 

Klass Innehåll Exempel 

1 Explosiva ämnen Massexplosiva varor (dvs. 
sprängämnen), fyrverkerier 

2 Komprimerade, kondenserade eller under 
tryck lösta gaser 

Brandfarliga gaser (gasol), 
giftiga gaser (ammoniak, 
svaveldioxid) och andra 
trycksatta gaser (kvävgas, 
syrgas) 

3 Brandfarliga vätskor Bensin, eldningsolja 

4 Brandfarliga fasta ämnen Kalciumkarbid 

5 Oxiderande ämnen Väteperoxid, 
ammoniumnitrat 

6 Giftiga ämnen och smittfarliga ämnen Kvicksilverföreningar och 
cyanider, bakterier, levande 
virus och laboratorieprover 

7 Radioaktiva ämnen Radioaktiva preparat för 
sjukhus 

8 Frätande ämnen Olika syror, lut 

9 Övriga farliga ämnen och föremål Asbest 

 Konsekvenser av en olycka med farligt gods 

Nedan följer en allmän beskrivning av de olika sorters farligt gods som transporteras i Sverige och 
potentiella följder av olyckor där farligt gods är inblandat. De förväntade följderna i form av dödsfall 
avser, om inget annat anges, personer som vistas utomhus utan skydd. 

Konsekvenserna beskrivs mer utförligt i bilaga 1. 

Klass 1: Explosiva ämnen 

En explosion av s.k. massexplosiva ämnen kan ge omkomna upp till ca 100 m från explosionen och 
byggnader kan raseras på flera hundra meters avstånd. Övriga explosiva ämnen kan, i huvudsak 
genom raserade byggnader, ge effekter på några tiotal meters avstånd.  
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Klass 2: Brännbara eller giftiga gaser  

Utsläpp av brännbar gas i luft kan antändas direkt och orsaka en s.k. jetflamma. Om gasen inte 
antänds direkt bildas först ett brännbart gasmoln som sedan kan antändas relativt omgående eller 
driva iväg och antändas över bebyggelsen. Detta resulterar då i en flash brand (Flash Fire) eller 
gasmolnsexplosion (Vapor Cloud Explosion). I ytterst sällsynta komplicerade olyckor kan gastanken 
explodera och bilda ett eldklot, s.k. BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion). Risken att 
omkomma av en jetflamma är vanligtvis liten på avstånd som överstiger 90 meter. Ett gasmoln som 
driver iväg med vinden kan hamna nära bebyggelsen och orsaka betydande skador vid antändning. 
En BLEVE kan ge upphov till omkomna på ett avstånd av 150 m. 

Giftiga gaser kan vid ett utsläpp driva iväg i vindriktningen och leda till omkomna på flera hundra meter 
från utsläppskällan. Dödsfall inträffar framförallt bland de som vistas utomhus.  

Klass 3: Brandfarliga vätskor 

Om en tank med mycket brandfarlig vätska (exempelvis bensin) skadas rinner bensinen ut och en s.k. 
pölbrand kan uppstå. Eldningsolja är så svårantändlig att brandrisken är försumbar. Risken att 
omkomma är som regel liten på avstånd som överstiger några 10-tals meter. 

Klass 4: Brandfarliga ämnen såsom svavel, fosfor och karbid 

Dessa ämnen är fasta och skadar endast i olycksplatsens direkta omgivning. 

Klass 5: Oxiderande ämnen 

Olycka med endast dessa ämnen leder normalt ej till personskador, men om ämnena blandas med 
olja eller bensin kan det uppstå explosionsrisk och explosionerna kan vara lika kraftiga som för ämnen 
i klass 1.  

Klass 6: Giftiga ämnen 

Giftiga ämnen ger mestadels enbart effekter vid direktkontakt. 

Klass 7: Radioaktiva ämnen 

Dessa ämnen transporteras normalt endast i små mängder på väg och järnväg. Risken att omkomma 
är därför försumbar. 

Klass 8: Frätande ämnen såsom saltsyra och svavelsyra 

Risk för skador är normalt störst inom ca 20 m eftersom skada uppkommer vid direkt exponering på 
personen. 

Klass 9: Övriga farliga ämnen och föremål 

Denna klass omfattar bl.a. miljöfarligt avfall. Det är dock inga ämnen som är brandfarliga eller 
explosiva. 

 Lagar och regelverk för tankstationer 

Föreskrifter och rekommendationer avseende hantering av brandfarliga gaser och vätskor finns 
utgivna av MSB enligt Lagen om skydd för olyckor. Även Boverket har tagit fram rekommendationer 
för tankstationer baserade på PBL. 
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 Hantering av brandfarliga vätskor och gaser 

För tankstationer finns Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) om hantering av 
brandfarliga vätskor. 

I de allmänna råd som hur till dessa författningssamlingar anges riktvärden på avstånd som vanligen 
anses betryggande utan särskild utredning. Riktvärden för brandfarliga vätskor ges i Figur 2. 

 

Figur 2  Rekommenderade avstånd förförvaring av brandfarliga vätskor. V är volymen i m3 i behållaren/cisternen 
 med brandfarlig vätska (SÄIFS 2000:2). 

 

Med svårutrymda lokaler avses bl.a. samlingslokal, skola, sjukhus och daghem. 

 Plan- och bygglagen 

(Boverket 1995) anger att ett riktvärde för 
skyddsavstånd på 100 m till bostäder ska beaktas från bensinstationer. Avståndet motiveras dels av 
riskhänsyn och dels av störningar som buller, lukt, ljussken och luftföroreningar. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har behandlat riskfrågan kring bensinstationer i rapporten: 
Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt 

(Lst AB-län 2000). Där fastslås att risksituationen och olägenheterna för människor 
och miljö alltid skall analyseras och bedömas inom 100 meter från en bensinstation med medelstor 
försäljningsvolym. Ett minimumavstånd på 50 m bör hållas från bensinstation till bostäder, daghem, 
ålderdomshem och sjukhus samt samlingsplatser utomhus där oskyddade människor uppehåller sig 
(t.ex. uteservering, lekplats m.m.). Till kontor och liknande verksamheter skall ett minsta avstånd på 
25 meter upprätthållas, se Figur 3. 
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Figur 3 Rekommenderade skyddsavstånd till bensinstationer (Lst AB-län 2000) 

 Regelverk hantering brandfarliga vätskor och gaser 

När det gäller risker för explosion och brand på tankstationer har de regelverk som gäller samlats i en 
handbok från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Hantering av brandfarliga gaser 
och vätskor på bensinstationer  

En sammanställning över riktvärden på avstånd mellan olika delar av bensinstationen och 
verksamheter i närheten enligt handboken ges i Figur 4.   
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1 Busshållplats och gatukök utan gäster inomhus kan placeras minst 18 m från påfyllningsanslutning till cistern förutsatt att gästbord placeras minst 25 m från 
påfyllningsanslutning.  
2 Avståndet kan halveras om vägg mot spillzon är av obrännbart material och lägst i brandteknisk klass EI 60 utan ventilationsöppningar och brandtekniskt oklassade 
fönster. Hela avståndet gäller dock för in- och utgångar. 
3 Avståndet förut sätter att mark mellan t.ex. byggnad och pumpö är doserad med fall mot pumpön samt att doseringen omfattar hela spillzonen. 
4 Avser t.ex. förråd för lösa behållare med brandfarlig vara. 
5 För s.k. containerstationer gäller särskilda rekommendationer. 

Figur 4 Riktvärden på avstå
2015). 

 

Dessa avstånd är kortare än de som tagits fram utifrån PBL och syftar till stor del till att skydda 
tankstationen från yttre påverkan. 

 Trafikverkets rekommendationer på säkerhetsavstånd vid byggande intill
järnväg 

Trafikverket anser generellt att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett område av 30 meter från 
spårmitt på närmaste spår (Trafikverket 2017), se Figur 5. Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, ökade möjligheter att underhålla järnvägen och 
bebyggelsen samt möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen.  
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Figur 5 Generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av verksamhet (Trafikverket 2017). 

Enligt Figur 5 kan parkering uppföras inom 10-30 meter från spårmitt på närmaste spår. 
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 Platsbeskrivning  

 Planområdet 

Syftet med detaljplanen är att exploatera området med bostadsbebyggelse. Enligt uppgifter från 
beställare kommer troligtvis 30 lägenheter men maximalt 40 lägenheter byggas (Projektengagemang 
2019). Ytan som är direkt väster om bostäderna kan komma att användas till enklare byggnader 
såsom förråd, cykelförråd, garage samt parkering. Detta är ytor och bebyggelse där människor inte 
vistas stadigvarande. I Figur 6 presenteras illustrationsplanen över föreslagen bebyggelse med 
avstånd från Kinnekullebanan till bostadsbebyggelse, cykelförråd (alternativt förråd, garage samt 
parkering). Området mellan järnväg och bebyggelse är i huvudsak plant och brandfarliga vätskor 
bedöms inte kunna rinna obehindrat ner mot bebyggelsen. 

 

Figur 6 Illustrationsplan över områdets utformning och avstånd till Kinnekullebanan (Projektengagemang 2019).

 Persontäthet 

Byggnaderna på fastigheten bedöms troligtvis inrymma 30 lägenheter men det kan maximalt bli 40 
lägenheter. Enligt statistik från statistiska centralbyrån (SCB 2018) så bor det cirka 1,5 - 1,7 personer 
per hushåll i bostadsrätter respektive hyresrätter i Mariestads kommun. För att vara konservativ i 
bedömningarna så används det högre värdet för antal personer och personer per lägenhet för 

Parkering 

Bostäder 

Bostäder 
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beräkning av persontäthet i området. Detta resulterar i att det bedöms vara cirka 70 boenden på 
fastigheten. 

På natten bedöms alla boenden i området vara närvarande. På dagtid antas hälften av dessa vara 
närvarande. Av dagbefolkningen antas ca 7 % befinna sig utomhus. Av nattbefolkningen antas ca 1 % 
vara utomhus.  

I osäkerhetsanalysen beräknas konsekvenserna av om 25 % mer personer är på plats i området.

 Transporter av farligt gods förbi planområdet 

Transporterade mängder farligt gods på Kinnekullebanan hämtas från en tidigare utredning 
(Norconsult 2016). I den anges att det inte sker några farligt godstransporter i nuläget. En eventuell 
framtida upprustning av Kinnekullebanan kan dock ändra på det. I basprognosen för år 2040 anges 1 
godståg om dagen (Trafikverket 2018). Den prognosticerade längden för godstågen är 250 meter 
vilket innebär att varje tåg består av i snitt 12 godsvagnar och lok. Det innebär att cirka 4 200 
godsvagnar förväntas passera planområdet år 2040. 

För att få en uppfattning om vad detta kan innebära avseende transporter av farligt gods används det 
nationella genomsnittet för andelen farligt gods av den totala mängden godstransporter. Detta räknas 
ut med stöd av siffror från TRAFA som varje år samlar in nationell statistik för godstransporter i 
Sverige (TRAFA 2016). Utifrån denna statistik beräknas andelen farligt gods vara cirka 5,8 % av totala 
antalet godstransporter. Detta innebär ca 240 tågvagnar per år med farligt gods förbi planområdet. 
Även indelningen av farligt gods i RID-klasser kan göras utifrån TRAFA:s statistik, se Tabell 2.  

Tabell 2 Antaget antal transporter av farligt gods i olika klasser år 2040. 

Klass Andel Antal transporter 2040 

1 Explosiva ämnen 0,02 % 0,05 

2.1  Brandfarliga gaser 17 % 43 

2.2 Ej brandfarliga eller giftiga gaser 0,6 % 1,5 

2.3 Giftiga gaser 5,9 % 14 

3 Brandfarliga vätskor 23 % 55 

4 Brandfarliga fasta ämnen 10 % 24 

5 Oxiderande ämnen 23 % 57 

6 Giftiga ämnen m m 2,9 % 7,0 

8 Frätande ämnen 16 % 39 

9 Övriga farliga ämnen   1,0 % 2,5 

Totalt  240 

 

För klass 3 har antagits att ca 75 % av transporterade mängder består av mycket brandfarliga vätskor 
som exempelvis bensin (ÖSA 2004). 

För klass 5 räknas endast de oxiderande ämnen med som bedöms kunna leda till en massexplosion. 
De uppskattas stå för högst en tredjedel av den totala mängden. 

Detta ger följande antal transporter i de kategorier som främst bedöms innebära risker för området, se 
Tabell 3. 
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Tabell 3 Farligt gods på Kinnekullebanan 2040 som medför betydande risker för området. 

Klass och ämnesgrupp Antal vagnar 2040 

1.1  Massexplosiva ämnen 1 

2.1  Brandfarliga gaser 40 

2.3  Giftiga gaser 20 

3. Mycket brandfarliga vätskor 40 

5.  Oxiderande ämnen med explosionsrisk 20 

 

 Sannolikhet för olyckor 

Största tillåtna hastighet på Kinnekullebanan förbi planområdet är 40 km/h (Trafikverket 2019). 
Sannolikheten för olyckor på den aktuella sträckan av Kinnekullebanan har beräknats med 
Trafikverket beräkningsmodell (Banverket 2001) till 7,9x10-8 per vagnkilometer och år. I beräkningarna 
har hänsyn tagits till en plankorsning med bommar. Beräkningarna presenteras mer detaljerat i bilaga 
1. 
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 Riskbedömning i den fysiska planeringen   

 Vad är risker 

dlar om 
sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. Risk definieras därför oftast som 
sannolikheten för oönskade händelser multiplicerat med konsekvenserna av dessa händelser.  

Sannolikheten brukar uttryckas som antalet gånger det förväntas att en händelse inträffar under ett år. 
Detta kan bli ett väldigt litet tal för händelser som inte förväntas inträffa så ofta. En sannolikhet på 
0,001 per år innebär att olyckan förväntas ske en gång per 1000 år. Sannolikheten för olyckor med 
farligt gods är oftast ännu mycket lägre, exempelvis 0,000 001 per år eller en gång per 1 000 000 år 
(matematiskt kan detta uttryckas som 1x10-6 per år).  

En olyckshändelse kan få många olika konsekvenser: materiella skador, miljöskador, skadade 
personer och omkomna personer. Det är svårt att i förväg beräkna skador på miljön, byggnader och 
människor då man även måste ta med hur svår skadan kan vara. Det är enklare (rent 
utredningsmässigt) att räkna på antalet personer som förväntas omkomma. Därför uttrycks 
konsekvensen av en olyckshändelse med farligt gods oftast som antalet omkomna. En bakomliggande 
tanke är att antalet skadade och övriga skador är proportionerligt till antalet omkomna. Även när det 
bestäms kriterier för risknivåer vid transport av farligt gods talas det mest om antalet omkomna. 

Risker finns överallt omkring oss i vardagen. För att sätta riskerna med farligt gods i proportion anges 
några risker och deras sannolikheter i Figur 7. 

 

 

Figur 7 Exempel på olika risknivåer som finns i samhället. 1,E-02 betyder 1x10-2 eller en gång på 100 år. De röda 
och orangea sträcken är kriterier för bedömning av risknivåer och förklaras i avsnitt 4.2. 
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Vid riskutredning för den fysiska planeringen skiljs på individrisk och samhällsrisk. Individrisken är 
risken för en person att omkomma i en olycka när han/hon befinner sig på en specifik plats i närheten 
av en s.k. riskkälla. Det utgås från att personen befinner sig på denna plats under ett helt år. Risken 
uttrycks som risken att omkomma i en olycka under det året. Individrisken är ett mått på hur farligt det 
är på en viss plats och tar inte hänsyn till hur många människor som kommer att befinna sig på 
platsen. Individrisken är ett lämpligt mått vid riskbedömning för områden där det endast kommer att 
vistas ett fåtal människor. 

Samhällsrisken är ett mått på hur stora olyckor en riskkälla kan orsaka. Detta beror dels på 
riskskällans farlighet men även på hur många människor som brukar befinna sig i riskkällans närhet. 
Detta mått är användbart om de planerade åtgärderna innebär att många människor kommer att 
befinna sig i närheten av en transportled för farligt gods. Samhällsrisk anges som sannolikheten för 
olyckor där minst ett visst antal personer omkommer. 

 Bedömningsgrunder för risker vid transport av farligt gods 

Kvantitativa kriterier för individrisk 

I många fall, främst när det inte finns särskilda kommunala krav, tas kriterier för vad som kan bedömas 
vara en acceptabel risknivå från ra
dåvarande Räddningsverket (Räddningsverket ingår numera i Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB) (SRV 1997). I rapporten används en övre och en undre gräns, se Figur 8. Om den 
övre gränsen överskrids bedöms att risknivån är så hög att den inte kan tolereras. 

 

 

Figur 8 Risknivåer och gränserna mellan dem (Rtj Storgöteborg 2004). 

 

 

Övre 
gräns 

ALARP- 

område 

Undre 
gräns 
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För individrisken ligger den övre gränsen på 1x10-5 per år (en gång på 100 000 år) och den undre på 
1x10-7 per år (en gång på 10 000 000 år). Den undre gränsen ligger under risken att omkomma till följd 
av naturolyckor, vilket innebär att en sådan risknivå inte ger en signifikant påverkan på individens 
totala risknivå. Om risknivån ligger under denna gräns så anses den vara acceptabel och inga 
ytterligare åtgärder krävs.  

Den övre gränsen motsvarar högst en tiondel av den totala dödsfallsrisken för olika grupper i 
samhället. Om risknivån ligger över denna gräns så skall åtgärder vidtas och effekten av dessa 
åtgärder skall verifieras (Lst 2006). 

Om risknivån ligger mellan den undre och den övre gränsen, det s.k. ALARP-området, så skall alla 
rimliga åtgärder vidtas för att minska risknivån. Efter detta betraktas risknivån som tolerabel. 
Beräkningar av effekten av risknivåer krävs normalt inte. 

Kvantitativa kriterier för samhällsrisk  

Samhällsrisken visas oftast i ett FN-diagram där F står för frekvens och N för antalet omkomna. Det 
som anges är med vilken frekvens (F) olyckor med ett visst antal omkomna (N) förväntas förekomma 
inom området. Detta ger en s.k. FN-kurva för området. 

Kriterier för samhällsrisk finns i ovannämnda rapport. Kriterierna utgår från samhällsrisknivåer för ett 
område på båda sidor om en sträcka av 1 km längs transportleden för farligt gods och visas i FN-
diagrammet i Figur 9.  

 

 

Figur 9 Riskkriterier för dubbelsidig bebyggelse längs 1 km transportled för farligt gods. 

 

Kriterier i Figur 9 innebär till exempel att en olycka med högst en omkommen accepteras högst en 
gång på 1 000 000 år (orangea linjen). Olyckor med en omkommen kan inte tolereras oftare än en 
gång per 10 000 år (röda linjen). Olyckor med 10 omkomna kan accepteras om de är så sällsynta som 
en gång på 10 000 000 år. Om dessa olyckor förekommer oftare än en gång på 100 000 år så kan 
detta inte tolereras. 
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När risknivån ligger i det acceptabla området så krävs inga ytterligare åtgärder. Ligger risknivån i 
området med tolerabla risker (ALARP-område) så skall rimliga skyddsåtgärder vidtas, se avsnitt 4.4. 

Kriterierna i Figur 9 gäller för 1 km område längs transportleden. Kriterier för det aktuella området 
beräknas utifrån områdets längd längs transportleden och att området endast ligger på ena sidan av 
leden, se Figur 10. 

 

Figur 10 Riskkriterier omräknade till 91 meters enkelsidig bebyggelse. 

 Metodik vid riskhantering i den fysiska planeringen 

Krav på hantering av risker i den fysiska planeringen finns i plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Hälsa och säkerhet skall beaktas så tidigt som möjligt i detaljplaneprocessen. Ofta startar detta arbete 
redan i programarbete för detaljplanen för att sedan bli mer detaljerat i planarbetet. Riskfrågan bör då 
vara så pass utredd att den kan utgöra ett beslutsunderlag för att avgöra om risken anses tolerabel 
eller inte. Slutsatserna från riskbedömningen bör föras in i planhandlingarna. Om riskreducerande 
åtgärder krävs för att nå en acceptabel risknivå ska dessa om möjligt föras in som planbestämmelser 
på plankartan. Åtgärder som inte omfattas av detaljplanen bör befästas på annat sätt, till exempel 
genom avtal. 

Riskhanteringsprocessen kan delas upp i tre delar; riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/kontroll, 
se Figur 11 (Lst 2006).  I den första delen beräknas riskerna, i den andra delen bedöms de och 
åtgärder föreslås och i den tredje delen tas beslut om åtgärderna.  


