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Inledning

1.1

Bakgrund och syfte

7

Ungdomsbostäder i Alingsås AB arbetar med att ta fram en ny detaljplan
för bostäder vid kvarteret Farkosten i Alingsås. Området ligger längs med
Västra stambanan där farligt god transporteras varför en riskutredning
skall genomföras. Ungdomsbostäder i Alingsås AB har gett COWI AB i
uppdrag att utföra detta arbete.
Syftet med riskutredningen är att undersöka om olycksriskerna avseende
farligt gods är acceptabla. Skyddsåtgärder, för att minska risknivån,
föreslås om så anses nödvändigt.

1.2

Metod
COWI har tidigare genomfört en kvantitativ riskanalys "Riskanalys för
område väster om Poppelgatan (västra Sörhaga) i Alingsås" för ett
närliggande område, där kartläggning av farligt gods på Västra
stambanan och beräkningar av risk genomfördes.
Metoden för detta PM är att i så stor utsträckning som möjligt använda
det material som sammanställdes i samband med den tidigare
riskanalysen. För att underlätta för läsaren kommer vissa riskbegrepp och
kriterier samt beräknad individrisk att lyftas in i detta PM, även om de
återfinns i tidigare genomförd riskanalys.
I detta PM beskrivs förutsättningar för aktuellt område och en
erfarenhetsbaserad bedömning görs för samhällsrisken.
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Förutsättningar
I detta kapitel beskrivs de grundläggande förutsättningarna för studien
såsom, områdesbeskrivning, järnvägsförhållanden och avgränsningar för
riskutredningen.

2.1

Området och planerad markanvändning
Planområdet ligger på Östra Ringgatan i Alingsås stadskärna. Området
gränsar till Lillån och utgör i dagsläget parkeringsplats. Bredvid det
aktuella området ligger Utbildningens hus där bland annat
vuxenutbildning och studievägledning finns. Övrig omkringliggande
bebyggelse utgörs främst av bostäder.
På området planeras för ca 40 nya enrumslägenheter för ungdomar. De
två huskropparna planeras att ha 4 våningar och att byggas i vinkel. En
loftgång planeras på den fasad som vetter mot Västra stambanan, se Figur
1.
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Figur 1. De två huskropparna planeras att byggas i vinkel. En loftgång planeras
mot Västra stambanan.

Nya bostäder planeras som närmast hamna ca 45 meter ifrån järnvägen.
Detta avstånd gäller ett fåtal av de lägenheter som ligger närmast
Utbildningens hus, se Figur 2. Merparten av lägenheterna ligger på ett
längre avstånd än 50 meter från järnvägen.

50 meter

Figur 2. Planområdet ligger bredvid Utbildningens hus i centrala Alingsås. Ett
ungefärligt avstånd av 50 meter från Västra stambanan är markerad med röd
linje i figuren. I figuren visas inte det nyaste förslaget avseende bebyggelse, där
bostadshuset kommer att fortsätta hela vägen fram till Utbildningens hus.

Avståndet mellan järnvägen och den planerade bebyggelsen visas också i
Figur 3.
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Figur 3. Det minsta avståndet till Västra stambanan är ca 45-50 meter. Det röda
området visar den del av den tänkta bebyggelsen som kommer att vara placerad
närmast järnvägen. Utbildningens hus är den byggnad som ligger till höger om
den tänkta bebyggelsen.

Järnvägen passerar området på en bank som är betydligt högre än
marknivån där bebyggelsen planeras. Avståndet mellan närmsta räl och
släntkanten är dock ca 20 meter. I höjd med området passerar två tunnlar
under järnvägen.

2.2

Närliggande verksamheter
Inga verksamheter i närliggande område bedöms påverka riskbilden för
det studerade området.

2.3

Västra stambanan och farligt gods
Västra stambanan går mellan Stockholm via Södertälje och Hallsberg till
Göteborg. Banan är dubbelspårig och snabbtågsanpassad. Västra
stambanan är en av Sveriges hårdast trafikerade järnvägar och stora
mängder farligt gods transporteras på spåren. I dagsläget diskuteras ett
nytt spår längs med befintliga genom Alingsås. Beslut om utformning
finns ej i dagsläget.

2.3.1 Farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har
sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat
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gods. Farligt gods på järnväg delas in i olika RID-klasser1 beroende på
vilken typ av fara som ämnet kan ge upphov till. RID är en internationell
överenskommelse avseende regler för transporter av farligt gods i
Europa.
I tidigare genomförd riskanalys (Alingsås, 2011) för Poppelgatan har en
inventering av mängder och ämnen för transporter av farligt gods
sammanställts. För bakgrund till inventeringen hänvisas till tidigare
riskanalys. I tabell 1 presenteras dock antalet vagnar per ämnesklass som
legat till grund för sannolikhets- och konsekvensberäkningar.
Tabell 1. Transporter av farligt gods per RID-klass på järnvägen. Värden är
uppskattade utifrån uppgifter som erhållits från MSB (SRV’s kartläggning),
Trafikverket samt Green Cargo. Värden är uppräknade för att gälla år 2025.
RID-klass

1 Explosiva ämnen
2.1 Brandfarliga
gaser
2.3 Giftiga gaser
3. Brandfarlig vätska

Ämne

Uppskattat antal vagnar/år på

(Exempel)

järnvägsspåret intill planområdet år 2025

Dynamit

enstaka

Propan, Acetylen

4790

Svaveldioxid

390

Bensin

5760

Väteperoxid

5750

klass 1
5.1 Oxiderande
ämnen

2.4

Omfattning och avgränsningar
Riskanalysen är utförd med avseende på den verksamhet som antagits för
området, dvs. bostäder. Annat användningsområde med förändrad
personintensitet kan ändra risknivån. Ingen hänsyn har tagits till eventuell
förändring/placering av spår.
De risker som behandlas i utredningen har sitt ursprung i eventuella
olyckor som kan inträffa på järnvägen. Risker för miljön ingår ej i denna
analys.

1

RID=Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous goods by rail

12

KVALITATIV RISKANALYS FÖR KVARTERET FARKOSTEN, ALINGSÅS

3

Risk
I detta kapitel redovisas tillämpbara kriterier samt beräknad och bedömd
risknivå.

3.1

Beskrivning av risk och kriterier
En risk kan beskrivas som individrisk eller samhällsrisk. Individrisken
beskriver den risknivå som en enskild individ utsätts för på en viss plats.
Samhällsrisken är ”risken för allmänheten” och tar inte bara hänsyn till
sannolikhet och effekt av olyckor utan också hur många personer som
kan påverkas, vilket är viktigt ur samhällets synpunkt. Begreppet används
för att begränsa risken för lokala områden (t.ex. ett visst bostadsområde)
eller för samhället i sin helhet. Generellt accepterar samhället en högre
risknivå för arbetsplatser i jämförelse med exempelvis bostäder.
Individrisk är risken för en enskild individ som befinner sig i närheten av
en riskkälla.
Samhällsrisken är risken för en grupp människor som befinner sig i ett
riskområde.
För en specifik plats definieras individrisk som summan av frekvensen 
andel omkomna för respektive skadehändelse.
Kriterier:
Det finns inget nationellt framtaget kriterie för riskvärdering och
riskpolicy i Sverige men vissa publicerade dokument och kriterier
används generellt i samband med riskanalyser. Här refereras till några av
dessa som bedöms vara tillämpbara i detta sammanhang:

›

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har
gemensamt tagit fram en riskpolicy för markanvändning intill
transportleder för farligt gods (2006). Enligt dessa skall
riskhanteringsprocessen beaktas vid all nybyggnation inom 150
meters avstånd ifrån farligt godsled. I Länsstyrelsens policy finns
inga exakta avstånd för tillåten markanvändning utan zonerna är
glidande och beroende på platsspecifika egenskaper och
förhållanden. Område i zon A, som är zonen närmast järnvägen,
föreslås exempelvis användas till ytparkeringar, väg och odling. Zon
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B i den glidande skalan kan exempelvis användas för kontor, lager
och sällanköpshandel och markanvändning i zon C föreslås vara
bostäder, annan handel, hotell och konferens, se Figur 4

›

Enligt Göteborgs översiktsplan medges tät och stabil
kontorsbebyggelse fram till 30 meter ifrån järnvägen och bostäder
fram till 80 meter ifrån järnvägen, se Figur 5. Ett bebyggelsefritt
område skall upprättas 30 meter på ömse sidor av en väg och
järnväg. I Göteborgs översiktsplan fördjupad för farligt gods finns
även förslag på kriterier för samhällsrisk för bostäder och
arbetsplatser.

›

I Värdering av risk (SRV, 1997) har Det Norske Veritas (DNV) gett
förslag till individ- och samhällsriskkriterier.

Räddningstjänsten i Alingsås (Räddningstjänsten, 2012) anser att både
DNV's (SRV, 1997) och Göteborgs (GÖP, 1999) kriterier är
tillämpningsbara i samband med planfrågor i Alingsås kommun.

Figur 4. Zonindelning där zonerna representerar föreslagen markanvändning utmed
transportled för farligt gods. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län.
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Figur 5. Rekommenderade avstånd enligt Göteborgs översiktsplan (GÖP, 1999)

3.2

Risknivå för aktuellt planområde längs med
västra stambanan
Individrisk:
I tabell 2 redovisas individrisken som beräknats i tidigare riskanalys och
för beräkningsgång och antaganden hänvisas till den. En individrisk är
oberoende av antalet person på ett område varför tidigare beräknad
individrisk även kan representera individrisknivån för bostäder vid
Skårsvägen.
Gula siffror i tabellen indikerar att risknivån, enligt de individriskkriterier
som DNV föreslagit, ligger inom det område där skyddsåtgärder skall
bedömas ur kostnad nytta synpunkt. Gröna siffror indikerar en risknivå
som ligger under den nivå som anses som låg och inga behov av
skyddsåtgärder anses nödvändigt.
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Tabell 2. Individrisk utomhus och inomhus för 50 meters intervall längs med
järnvägen.

Avstånd
(m)

Individrisk för personer på olika avstånd från järnvägen

Ute

Inne

0-50

2,3*10-6

3,5*10-7

51-100

6,2*10-7

9,6*10-8

101-150

3,3*10-7

1,2*10-8

151-200

1,9*10-7

<1*10-10

Samhällsrisk:
Samhällsrisken är beroende av antalet personer som vistas inom det
aktuella planområdet och närliggande områden. Att risken för
närliggande områden vägs in i samhällsrisken beror på att olyckor med
farligt gods kan ha ett stort konsekvensområde. Man måste därför ta ett
helhetsgrepp och väga in omkringliggande områden för att få en
uppfattning om den verkliga risknivån.
Den föreslagna markanvändningen för det aktuella området innebär ca 40
enrumsbostäder. Antalet personer som kommer att vistas inom området
bedöms därför vara som mest 40-50 personer. I omkringliggande
områden/verksamheter, vilka främst utgörs av mindre bostäder och
Utbildningens hus, bedöms ett relativt stort antal personer vistas. Detta
gäller främst Utbildningens hus vilket också ligger nära järnvägen, med
ett minsta avstånd av ca 25 meter.
Utifrån beräknad individrisk och samhällsrisk för bostäder vid
Poppelgatan (Alingsås kommun, 2011), förutsättningar för
markanvändning på studerat område samt användning av närliggande
område görs bedömningen att FN-kurvan kommer hamna inom ALARPområdet. Detta innebär att risknivån, enligt de kriterier som DNV
föreslagit, ligger inom det område där skyddsåtgärder skall bedömas ur
kostnad nytta synpunkt.
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Diskussion och Slutsats
Syftet med riskutredningen är att undersöka om olycksriskerna avseende
farligt gods är acceptabla för aktuellt planområde med det förslag på
exploatering som tagits fram. Genom en riskanalys kan möjliga olyckor
identifieras och bedömas och eventuella skyddsåtgärder kan därmed
rekommenderas. Då en riskanalys är genomförd för ett närliggande
område har beräkningar för individrisk, och material framtaget i tidigare
riskanalys använts i så stor utsträckning som möjligt.
I höjd med området passerar två tunnlar under järnvägen, en gångtunnel
och en tunnel där Lillån rinner igenom. En olycka vid dessa kan ha
negativ inverkan på risken från en olycka med farligt gods då
sannolikheten för att en vagn springer läck bedöms vara något större
jämfört med plan mark. Det skall dock påpekas att sannolikheten ökar
från en mycket låg nivå varför påverkan på den totala risknivån bedöms
vara liten.
I Länsstyrelsernas riktlinjer för riskhanteringsprocessen anges inga exakta
avstånd för tillåten markanvändning, i samband med transporter av farligt
gods, utan zonen är glidande och beroende på platsspecifika egenskaper
och förhållanden. Bostäder skall dock placeras i zon C vilket är zonen
längst bort ifrån led med farligt gods. Enligt Göteborgs översiktsplan kan
bostäder placeras på ett längre avstånd än 80 meter ifrån järnvägen.
Då det minsta avståndet mellan järnväg och planerade bebyggelse är 50
meter uppfylls inte riktlinjerna enligt Göteborgs Översiktsplan. Dock
uppfylls ett bebyggelsefritt område på 30 meter av planerad bebyggelse.
Ett kortare avstånd än det som anges i riktlinjerna kan dock accepteras
om riskanalys utförs och lämpliga skyddsåtgärder införs.
Jämfört med kriterier från Det Norske Veritas (DNV) hamnar
individrisken utomhus på nivåer där skyddsåtgärder skall vidtagas ifall
det är kostnadsmässigt rimligt. Individrisken inomhus är, enligt kriterier,
låg. Samhällsrisken bedöms hamna inom ALARP-området, baserad på
planerad markanvändning och omkringliggande verksamheter.
Riskbidraget från den planerade bebyggelsen bedöms ge ett litet bidrag
till den totala samhällsrisken, vilken istället bedöms domineras av
verksamheten i Utbildningens hus då detta ligger nära järnvägen.
Ingångar planeras att ligga på en loftgång som vetter mot Västra
stambanan. Detta är nödvändigt för att klara bullerkraven, men är en
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nackdel vid utrymning i händelse av olycka på järnvägen. Det kan dock
anses tolerabelt om det är möjligt att utrymma samtliga bostäder mot
gården, bort från järnvägen. Detta ställer krav avseende
Räddningstjänstens insatsmöjligheter, exempelvis åtkomst för
Räddningstjänsten samt möjlighet att öppna fönster och dörrar.

Vår bedömning:
Baserat på ovanstående resonemang bedöms föreslagen exploatering med
avseende på omfattning och geografisk placering i närheten av Västra
stambanan möjlig. Följande skyddsåtgärd föreslås:

›

En generell rekommendation avseende byggnation nära farligt
godsled är att utforma området nära leden på ett sätt som inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär i praktiken att
uteplatser, lekplatser etc. inte ska finnas på kortare avstånd än 50
meter ifrån leden. Denna rekommendation uppfylls i princip av
föreslagen bebyggelse.

›

Det skall vara möjligt att med Räddningstjänstens hjälp evakuera
bostäderna in mot gården, bort från farligt godsled.

›

Ventilation skall vara anordnad så att luftintag sker från gården, bort
från farligt godsled.

Inga ytterligare skyddsåtgärder anses erforderliga. Det skall dock nämnas
att loftgångarna bör, om det är möjligt utifrån bullerkrav, vändas så att de
vetter från Västra stambanan för att underlätta utrymning. Avsteg från
detta bedöms dock acceptabelt om ovanstående krav avseende möjlighet
att med Räddningstjänstens hjälp evakuera mot gården uppfylls.
Behov av fasad i obrännbart material kommer att utredas i ett senare
skede. Baserat på att avståndet till Västra stambanan är över 50 meter för
större delen av planerad bebyggelse förväntas inte fasad i obrännbart
material vara ett krav utifrån risker med farligt gods.
Ovanstående bedömning gäller den markanvändning och omfattning som
presenteras i Kapitel 2 och risknivån kan påverkas om omfattningen
ändras.
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