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Inledning 

Bakgrund 

Storumans kommun arbetar med en ändring av detaljplanen för kv. Rönnen med syfte att 

ge förutsättning för byggande av flerbostadshus på området. Då området ligger i närheten 

av väg E12/E45 (rekommenderade vägar för transport med farligt gods) finns ett behov av 

att en riskbedömning avseende transporter med farligt gods upprättas. 

 

Syfte 

Syftet med riskbedömningen är att identifiera de risker avseende transporter av farligt gods 

förbi aktuellt planområde samt utreda vilka konsekvenser dessa kan medföra.  

 

Omfattning och avgränsning 

Riskbedömningen avser olycksrisker som hänger samman med närheten till E12/E45 och 

de transporter av farligt gods som sker på denna vägsträckning. 

 

Rapporten belyser enbart risker med transport av farligt gods för människor och tar inte 

hänsyn till påverkan på miljö och egendom. 

 

Underlag 

Följande underlagsmaterial har funnits till förfogande vid upprättande av analysen: 

 Plankarta, Detaljplan för del av kv. Rönnen 

 Trafikräkning av farligt gods på väg i Västerbottens läns inland. Länsstyrelsen 

Västerbotten, 2013. 

 Riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen 

Norrbotten, 2015. 

 Trafikverkets webbplats. 

http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-

hastighetsdata/Kartor-med-trafikfloden/ 

 Handbok för riskanalys. Räddningsverket 2003. 

 Farligt gods - Riskbedömning vid transport. Räddningsverket 1996 

 Värdering av risk. Räddningsverket 1997 

 Farligt gods på vägnätet. Räddningsverket 1998 

 Programvaran ALOHA https://www.epa.gov/cameo/aloha-software 

 

Metod 

För att i detta skede ge en grov uppskattning av den riskbild den nya planen innebär med 

avseende på farligt gods transporter har riskbedömningen utförts enligt ”Matrismetoden”, 

VTI-metoden samt uträkningar med programvaran ALOHA. 

 

http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Kartor-med-trafikfloden/
http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/Vagtrafik--och-hastighetsdata/Kartor-med-trafikfloden/
https://www.epa.gov/cameo/aloha-software
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Områdesbeskrivning 

Kvarteret Rönnen 

Planområdet för det tänkta bostadsområdet består idag av två hyreshus och en före detta 

brandstation som i inrymmer kontor. Området är ca 6500 kvm stort och gränsar till 

E12/E45 mellan Zakrisvägen i norr och Rallargränd i söder. 

 

 
Figur 1. Aktuellt område inom de röda linjerna. 

 

Två flerbostadshus (5 och 3 våningar) planeras att uppföras inom området. Fasaden på 

bostadshuset som placeras närmast E12/E45 kommer ca 30 m från väg. Det andra 

bostadshuset placeras med fasaden ca 70 meter från väg. Carport/parkering eller andra 

byggnader kan placeras något närmare, se illustration i figur 2. 
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Figur 2. Illustration på byggnadernas placering inom planområdet (Miljö- och 

samhällsbyggnadskontoret 2016). 

 

Vägar 

Väg E12/E45 passerar förbi det aktuella planområdet och är en tvåfilig väg med en 

hastighetsbegränsning på 50 km/h. Vägen är en rekommenderad väg för transport med 

farligt gods. 

 

Riskhantering 

Detta avsnitt kommer övergripande att beskriva riktlinjer (inte regelverk) samt vilka 

möjligheter det finns till att vidta åtgärder. 

Riskområde 

Länsstyrelsen i Västerbotten har inga riktlinjer för bebyggelseplanering intill transportleder 

för farligt gods. I denna rapport används riktlinjer framtagna av Länsstyrelsen i Norrbotten. 
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”Zonerna representerar möjlig markanvändning, utan krav på åtgärder, i förhållande till 

transportled farligt gods. Zonerna har inga fasta gränser, utan riskbilden för aktuellt 

planområde är avgörande för markanvändningen.” 

För bostäderna i kv. Rönnen kommer avståndet för lokalisering att understigas vilket är 

anledningen till denna riskbedömning. 

 

Kategorier för markanvändning 

 

Vägtransport (utan ytterligare säkerhetshöjande åtgärder)  

 

 

Vägtransport (givet brandskyddad fasad)  

”En brandskyddad fasad innebär att fasaden, inklusive fönster, utförs i brandteknisk  

klass exempelvis EI 30 samt att krav ställs på byggnadens svårantändlighet. En fasad i 

obrännbart material, utan ventilationsöppningar, varken i fasad eller i takfot, försedd med 

fönster i EI 30, som inte kan öppnas utan särskilda verktyg, uppfyller normalt de krav som 

ställs vad gäller brandskydd och brandmotstånd hos en fasad.” 
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Tabeller avseende riskhanteringsavstånd enligt Länsstyrelsen i Norrbotten. 

 

Riskidentifiering 

Väg E12/E45 passerar förbi det aktuella planområdet och är en tvåfilig väg med en 

hastighetsbegränsning på 50 km/h. Vägen är en rekommenderad väg för transport med 

farligt gods. 

 

Antalet fordon som passerar planområdet uppgår till 3100 ÅDT (årsdygnstrafik). 

Av dessa 3100 är 380 ÅDT (ca 12 %) tung trafik, enligt Trafikverkets mätning 2015. 

Antalet farligt gods transporter av den tunga trafiken är 6 ÅDT (ca 1,5 % av tung trafik och 

ca 0,2 % av total ÅDT) enligt trafikräkning gjord av Länsstyrelsen i Västerbotten i maj 

2013. 

 

Nästan alla ADR-klasser (European Agreement Concerning the International Carriage of 

Dangerous Goods by Road) är representerade i Länsstyrelsen i Västerbottens 

trafikräkning. De vanligaste förekommande transporterna av farligt gods på aktuell sträcka 

är brandfarlig gas ADR-klass 2.1 (26 %), brandfarlig vätska ADR-klass 3 (26 %) samt 

styckegods ADR-klass 9 (22 %). Det förekommer också transporter med oxiderande 

ämnen ADR-klass 5.1 (ca 2 % av farligt gods transporter) som passerar planområdet. 

 

För att en farligt gods olycka skall ske krävs att ett sådant fordon är inblandat i någon form 

av olycka, olyckor med farligt gods är vanligast i samband med lastning och lossning. 

Vidare krävs att fordonet skadas så att ett utsläpp av ämnet sker. Vid olycka kan ett utsläpp 

av farligt ämne vara i gas eller vätskeform. För att detta skall vara skadligt för människor 

krävs att de befinner sig inom område där ämnet är skadligt.  För att brand eller explosion 

skall uppstå för brandfarliga och explosiva ämnen så krävs en tändkälla som kan vara 

gnistbildning, värmestrålning från heta fordonsdelar samt friktionsvärme. 

 

Händelser som medför olyckor med konsekvenser enligt nedan är händelser med mycket 

låg sannolikhet. Sannolikheten för en olycka på en raksträcka med god sikt, liten 

höjdskillnad, begränsad hastighet och ingen avfart är starkt begränsad. Det denna rapport 

beskriver övergripande är vilka tänkbara scenarios som finns och vilken sannolikhet och 

vilka konsekvenser en sådan olycka skulle kunna få för en närliggande bebyggelse. 

 

Scenario 

1 Jetbrand 

Jetbrand uppstår om tanken punkteras och den utströmmande gasen antänds. 

Förväntat skadeområde vid olycka: ca 30 meter från fordon i hålets riktning. 

Förväntat antal drabbade personer inom området: < 1 person. 

 

Sannolikheten för att en olycka skall inträffa är mycket liten. 

Konsekvenserna av en olycka är liten. 

Medför riskklass i matris: Klass 1, låg risknivå, godtas i allmänhet. 
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2 Gasmolnsbrand 

Vid utsläpp av gas kommer ett brännbart gasmoln att bildas om gasen inte antänds 

omedelbart. Om gasmolnet antänds i ett tidigt skede kommer troligtvis inblandningen av 

luft inte vara tillräcklig för att en explosion skall inträffa utan det kommer då utvecklas till 

en gasmolnsbrand. 

Förväntat skadeområde vid olycka: ca 100 meter från fordon. 

Förväntat antal drabbade personer inom området: < 10 personer 

 

Sannolikheten för att en olycka skall inträffa är mycket liten 

Konsekvenserna av en olycka är stor 

Medför riskklass i matris: Klass 1, låg risknivå, godtas i allmänhet. 

 

3 Gasmolnsexplosion 

Om gasmolnet inte antänds enligt gasmolnsbrand utan luft blandas med den brandfarliga 

gasen kommer gasmolnet vid ett visst tillfälle bestå av en gas/luft blandning som är 

explosiv. Gasmolnet kan driva en bit från olycksplatsen innan blandningen uppstår. För att 

få en explosion krävs vid det tillfället en tändkälla. 

Förväntat skadeområde vid olycka: ca 100 meter från fordon. 

Förväntat antal drabbade personer inom området: < 10 personer 

 

Sannolikheten för att en olycka skall inträffa är mycket liten 

Konsekvenserna av en olycka stor 

Medför riskklass i matris: Klass 1, låg risknivå, godtas i allmänhet. 

 

4 BLEVE 

BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) inträffar då en tank med kondenserad 

(gas i vätskeform) brandfarlig gas utsätts för yttre uppvärmning (t.ex. brand i fordon som 

påverkar tanken). För att en BLEVE ska inträffa fordras i de allra flesta fall att det får 

brinna länge runt tanken och att tryckavlastningen inte fungerar som den ska. Detta medför 

att trycket ökar i tanken som till slut rämnar. Den kondenserade gasen övergår då från 

vätska till gas på grund av den höga temperaturen och det lägre trycket och antänds. Vid 

antändning bildas ett stort eldklot under avgivande av intensiv värmestrålning. 

Förväntat skadeområde vid olycka: ca 500 meter från fordon. 

Förväntat antal drabbade personer inom området: > 10 personer 

 

Sannolikheten för att en olycka skall inträffa är mycket liten 

Konsekvenserna av en olycka är mycket stor 

Medför riskklass i matris: Klass 2, måttlig risknivå, säkerhetsåtgärder bör övervägas. 

5 Olycka med fordon med brandfarlig vätska 

En olycka med en tankbil innehållande petroleumprodukt som leder till att tanken skadas 

och att den brandfarliga vätskan rinner ut. Ett utsläpp kommer att medföra att vätskan 

samlas vid lågpunkter. Om det finns en tändkälla kommer vätskan att antändas. 

Förutsättningarna är olika beroende på vilken vätska det är, t.ex. antänds inte diesel förrän 

vid ca 55 C medan bensin kan antändas redan vid mycket låga temperaturer -25 C. Detta 

medför en pölbrand som i sig medför strålningseffekter. 

Förväntat skadeområde vid olycka: ca 30 meter från fordon. 

Förväntat antal drabbade personer inom området: < 10 personer 

 

Sannolikheten för att en olycka skall inträffa är mycket liten 
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Konsekvenserna av en olycka är stor 

Medför riskklass i matris: Klass 1, låg risknivå, godtas i allmänhet. 

 

Scenariosammanfattning 
 

Ur ovanstående kan man utläsa att ett scenario (BLEVE) hamnar i riskklass 2 där 

säkerhetshöjande åtgärder ska övervägas. Fyra scenarier ligger i riskklass 1 och inga 

åtgärder behövs men bör övervägas. Ingen av scenariona ligger i riskklass 3 (godtas i 

allmänhet inte). 

 

 

 
Siffrorna visar i vilken riskklass de olika scenarierna hamnar 

 

Riskreducerande åtgärder 

För att reducera riskerna med farligt godsolyckor för de personer som vistas i planområdet 

kan man minska sannolikheten för att en olycka inträffar, och/eller minska konsekvenserna 

av en sådan olycka. I denna rapport ligger fokus på konsekvensreducerande åtgärder. 

Olycksförebyggande åtgärder 

För att minska risken för olycka kan någon av följande åtgärder vidtas: 

 Sänka hastigheten på vägsträckan 

 Införa stopplikt från Zakrisvägen in på E12/E45 
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Konsekvensbegränsande åtgärder 

För att minska konsekvenserna av en olycka kan ett flertal åtgärder vidtas, t.ex: 

 Fysiskt hinder (vall) mellan E12/E45 och bebyggelse 

 Styrd placering av olika funktioner inom planområdet 

 Brandklassad fasad och brandklassade fönster 

 Placering av entre 

 Placering av friskluftsintag och ventilationsdon 

 Styrning av ventilation 

 

Vilken/vilka av dessa åtgärder som eventuellt behövs och som får bäst effekt kommer inte 

att behandlas vidare men en samlad bedömning utifrån tidigare nämnd litteratur ger att ett 

fysiskt hinder, brandklassad fasad samt anpassad ventilation mycket möjligt kan vara 

tillräckliga åtgärder. 

 

Slutsats 

 

Syftet med denna grovanalys är att belysa riskerna, med avseende på närheten till E12/E45 

där farligt gods transporteras, för en nyetablering av flerbostadshus i kv. Rönnen. Riktlinjer 

för avstånd från farligt gods led och placering av flerbostadshus är mellan 50-100m (finns 

inte i regelverk utan är vedertagna riktlinjer). Aktuell nyetablering skulle innebära ca 30 

meters avstånd mellan E12/E45 och närmaste del av huskropp och uppfyller därmed inte 

dessa riktlinjer varför säkerhetsåtgärder ska övervägas. 

 

Enligt tillgänglig statistik (Räddningstjänsten i Storumans kommun) har ingen trafikolycka 

inträffat på den ca 150 meter långa vägsträcka som är aktuell. Det är en säker vägsträcka 

med avseende på vägutformning (höjdskillnader, vägbredd, hastighet, sikt, avsaknad av 

avfart) där sannolikheten för en trafikolycka är liten. 

 

Vad gäller aktuell riskklass enligt matris så nås nivån ”Klass2, måttlig risknivå, 

säkerhetsåtgärder ska övervägas” för ett av de valda scenariona (BLEVE). För att minska 

riskbilden så måste i detta fall förebyggande åtgärder vidtas. Dessa kan vara av typen som 

minskar konsekvenserna av olyckan alternativt att de minskar sannolikheten för en olycka. 

 

Sannolikheten för att en olycka med farligt gods skall inträffa är mycket liten på aktuell 

vägsträcka. Dock så kommer riskreducerande åtgärder att behövas då sannolikheten inte 

kan försummas.  

 

 

 

 

 

 

Granskad av Räddningstjänsten i Storumans kommun. 

 

 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

STORUMANS KOMMUN 

 

Ulrik Norgren 

Planerare/byggnadsinspektör 


