
Fastighet X, Kommun 
Typ av handling 
Version  
2017-10-09 

 

 

 

1 av 34 

Riskutredning avseende olyckor 
med farligt gods 

Utredning i samband med planarbetet för del av 
Svedala 25:18 i Svedala kommun 

2017-10-09 



Briab Brand & Riskingenjörerna AB 
United Spaces STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24 
221 19 Malmö 
Org nr 556630-7657 

 

 

2 av 34 

Projektinformation 
Projektnamn: Riskutredning farligt gods 

Fastighet:  Svedala 25:18 

Kommun:  Svedala kommun 

Uppdragsgivare Svedala kommun, Bygg och miljö 

Kontaktperson: Lisa Nilsson 
lisa.nilsson@svedala.se 
040-626 81 33 

Uppdragsansvarig: Fredrik Nystedt 
fredrik.nystedt@briab.se 
0709-14 01 03 

Handläggare: Tove Rydén Sonesson 
tove.ryden.sonesson@gmail.com 
010-203 83 33 

 

Datum Typ av handling Upprättad av Kontrollerad av 

2017-10-09 Version 1  Tove Rydén Sonesson Fredrik Nystedt 

  

mailto:lisa.nilsson@svedala.se
mailto:tove.ryden.sonesson@gmail.com


Fastighet Svedala 25:18, Svedala kommun 
Riskutredning farligt gods 
Version 1 
2017-10-09 

 

3 av 34 

Sammanfattning 
Briab har på uppdrag av Svedala kommun utfört en analys av olycksrisken avseende transport 
av farligt gods på väg 108 och Ystadbanan förbi planområdet inom fastighet Svedala 25:18 i 
Svedala kommun. Utredningen avgränsas till att behandla risker från transport av farligt gods 
samt urspårning på väg 108 och Ystadbanan. Eftersom Trafikverket undersöker möjligheter 
att sänka ner väg 108 bedöms risknivåerna för planområdet utefter två vägscenarier: (1) 
vägens utformning motsvarar dagens, och (2) vägen sänks ner och skapar därmed en barriär 
som begränsar utbredningen av olyckor.  

Till följd av det låga antalet godståg på och avståndet mellan järnvägsspår och planområdet 
(ca 90 m) ger transport av farligt gods på Ystadbanan endast låga risknivåer i planområdet. 
Transporterna på väg 108 ger dock en för hög risknivå inom delar av planområdet och åtgärder 
måste vidtas. Givet att vägförändringen inte görs krävs ett avstånd från närmsta vägkant till 
bebyggelse om ca 35 m. Med bakgrund av detta rekommenderas att Svedala kommun, vid 
uteblivet vägombyggnad, planerar för en vall längs med väg 108. En sådan vall ger en 
säkerhetshöjandeeffekt som motsvarar den av en sänkning av vägen vilket innebär att 
bebyggelse kan tillåtas från 20 m till närmsta vägkant. Vidare rekommenderas att disposition 
av parkeringsplatser och byggnader förändras så att mindre känslig verksamhet (så som 
parkeringsplatserna) lokaliseras närmst vägen, se figur nedan. 

 

Rekommenderade förändringar i markanvändning, skyddsåtgärder (dike eller vall, grön 
markering, och skyddsavstånd, blå markering) och placering av nödutgångar (grön/vita 
pilar) med avseende på riskhänsyn. Källa: Svedala kommun, redigerad av Briab. 

Utöver detta rekommenderas med bakgrund av att planområdet ligger inom 150 m från både 
Ystadbanan och väg 108 att ventilationssystemet bör förses med nödstopp, friskluftsintag 
placeras så högt som möjligt, minst 8 m ovan mark, och att det finnas utrymningsmöjlighet i 
riktning bort från väg och järnväg (väster- och norrut).   
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1 Inledning 
Svedala kommun avser upplåta mark för bostadsändamål direkt väster om väg 108 i Svedala. 
Väg 108 är en rekommenderad transportled för farligt gods. En bit söder om planområdet 
löper också Ystadbanan där mindre mängder farligt gods transporteras. I området planeras 
för en s.k. Boviera-anläggning, vilken utgörs av tre byggnadskroppar med en inglasad 
innergård. Briab har på uppdrag av Svedala kommun utfört en analys av olycksrisken avseende 
transport av farligt gods på väg 108 och Ystadbanan förbi planområdet inom fastighet Svedala 
25:18 i Svedala kommun. En övergripande riskinventering identifierar följande riskkällor för 
planområdet: 

 Transporter av farligt gods 

 Mekanisk skada vid urspårning (om järnväg) 

Inga Sevesoanläggningar eller andra farliga verksamheter har identifierats inom eller i 
planområdets närhet. 

1.1 Omfattning 

Analysen omfattar risker till följd av transport av farligt gods på väg 108 och Ystadbanan vid 
passage förbi planområdet, se Figur 1. 

 

Figur 1. Utredningsområde (röd markering). 
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1.2 Syfte och mål 

Utredningens syfte är att besvara följande centrala frågeställningar. 

 Hur stor är risknivån med anledning mekanisk skada vid urspårning samt att det 
transporteras farligt gods på väg 108 och Ystadbanan? 

 Hur kan riskhänsyn visas och finns det ett behov av åtgärder eller begränsningar för 
att möjliggöra föreslagen utveckling av planområdet inom fastigheten Svedala 25:18? 

Målet med utredningen är att presentera svar på ovan frågeställning i en rapport. 

1.3 Metod 

Analysen arbetar iterativt efter följande frågeschema: 

 Vad kan hända? 

 Hur ofta kan det hända? 

 Vilka blir konsekvenserna? 

 Hur stor är risken? 

Se även avsnitt 2.3 om riskvärdering. Riskerna utreds vidare med utgångspunkt i två 
framtidsscenarier:  

Scenario I Bovieran planeras på platsen, väg 108 ligger kvar i dagens läge.  

Scenario II Bovieran planeras på platsen, väg 108 sänks ner under Ystadbana och 
ligger planskilt från området. 

Slutligen identifieras behov av riskreducerande åtgärder och åtgärdernas effekt på risknivån 
verifieras.  

1.4 Avgränsningar 

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, urspårning och drivmedelsstationer. Följande risker 
behandlas ej: 

 Risker för egendom, arbetsmiljö och påverkan på miljön.  

 Risker förknippade med buller, vibrationer, elsäkerhet och luftföroreningar. 

 Risker relaterade till trafiksäkerhet som påkörning av personer, etc. 
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1.5 Underlag 

I Tabell 1 framgår vilket planeringsunderlag som nyttjats i utredningen. 

Tabell 1. Underlag vilket legat till grund för analysen. 

Datum Handling 

2017-07-05 Uppdragsbeskrivning1. 

2017-07-05 Fastighetskarta Svedala 1:4000 med utredningsområde markerat2. 

Platsbesök genomfördes av Fredrik Nystedt den 22 augusti 2017.  

1.6 Kvalitetssystem 

Handlingen omfattas av kontroll enligt anvisningarna i Briabs ledningssystem, vilket är 
certifierat enligt ISO 9001. Kontroll utförs mot särskild checklista och dokumenteras. 

1.7 Revideringar 

Handlingen är en första version.  

  

                                                           

1 Gullberg, K. och Nilsson, L. Riskutredning Bovieran och väg 108 i Svedala, Svedala kommun, daterad 
2017-07-05.  

2 Bilaga 1 till uppdragsbeskrivningen.  
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2 Riskhänsyn vid fysisk planering 

2.1 Styrande dokument 

2.1.1 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 bl.a. människors hälsa och säkerhet. Vidare 
ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till bl.a. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser. 

2.1.2 Riskpolicy från Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra 
Götalands län 

Länsstyrelsernas i Skånes, 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 [1]. I Figur 2 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 2. Zonindelning för riskhanteringsavstånd. Zonerna representerar lämplig 
markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods. Zonerna har inga fasta 
gränser. 
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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].  

2.3 Principer och kriterier för riskvärdering 

I detta avsnitt redovisas principer och kriterier för riskvärdering från flera olika källor. Avsnittet 
är allmänt skrivet och i avsnitt 3.4 redovisas de kriterier för riskvärdering som tillämpas i denna 
riskanalys. 

2.3.1 Allmänt 
Kriterier för riskvärdering kommer att användas för att avgöra om risknivån är acceptabel eller 
inte. Acceptanskriterierna uttrycks vanligen som sannolikheten för att en olycka med en given 
konsekvens skall inträffa. Risker kan delas in i tre kategorier. De kan anses vara acceptabla, 
acceptabla med restriktioner eller oacceptabla. Figur 3 nedan beskriver principen för 
riskvärdering [3]. 

 
Figur 3. Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier. 

  



Fastighet Svedala 25:18, Svedala kommun 
Riskutredning farligt gods 
Version 1 
2017-10-09 

 

10 av 34 

Om en risk anses vara acceptabel med restriktioner innebär det att man befinner sig i ett 
område som vanligtvis benämns ”ALARP”, vilket är en förkortning av ”As Low As Resonable 
Practicable”. Befinner sig risken för en olycka inom detta område bör riskerna reduceras så 
mycket som är möjligt utifrån samhällsekonomiska och praktiskt perspektiv. Konkret innebär 
det en kombination av olika riskreducerande åtgärder som t.ex. separering (avstånd till 
transportleden), differentierad bebyggelse, hastighetsbegränsning och utformning av 
spårområde. I Figur 4 visas hur ALARP-zonen kan definieras med kvantitativa mått.  

 
Figur 4. Illustration av ALARP-zonen för riskmåttet ”samhällsrisk” med exempel på 
riskv1ärderingskriterier från Davidsson m.fl. [3]. 

2.3.2 Räddningverkets (MBS:s) fyra principer för riskvärdering 
För risker förknippade med människors hälsa och säkerhet bedöms risknivåerna övergripande 
utifrån de fyra principer som utarbetats av Räddningsverket, nuvarande MSB [2]:  

• Rimlighetsprincipen - Risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan 
elimineras eller reduceras ska alltid åtgärdas (oavsett risknivå). 

• Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till 
den nytta i form av exempelvis produkter och tjänster som verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen - Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, 
vara skäligt fördelade inom samhället. 

• Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bör detta hellre ske i 
form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

Proportionalitets- och fördelningsprincipen och principen om undvikande av katastrofer 
uppfylls vid värdering med de kvantitativa värderingskriterierna för individ- och samhällsrisk. 
Rimlighetsprincipen kan uppfyllas genom exempelvis så kallad kostnad-nytta-analys [2]. 
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2.3.3 Tillämpning av storstadslänens riskpolicy (RIKTSAM) 
Länsstyrelsen i Skåne län presenterar ett system för riskvärdering i sina riktlinjer för 
bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods i Skåne 
(RIKTSAM) [4]. Riktlinjerna bygger på den zonindelning som presenteras i riskpolicyn (se 
avsnitt 2.1.2) och kan beaktas som en praktisk tillämpning av denna. I RIKTSAM bestämmer 
nedanstående faktorer hur marken kan användas: 

 Persontätheten i en byggnad eller i ett område. Många personer på samma plats 
innebär större sannolikhet för ett stort skadeutfall. 

 Satus på personer (vakna/sovande). Vakna personer har bättre möjlighet att inse fara 
och att påverka sin säkerhet. 

 Förmåga att inse fara och möjlighet att själv påverka sin säkerhet. ”Rätt” ålder och full 
rörlighet ger bättre möjligheter att påverka sin situation. 

 Kännedom om byggnader och område. Kunskap om byggnader och område ger en 
större trygghet och möjlighet att agera än i okända byggnader eller område. 

Ovanstående faktorer resulterar i en indelning av markanvändningen i fyra kategorier där 
minst känslig markanvändning placeras närmst transportleden: 

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

 Mindre känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som 
omfattar få och vakna3 personer. 

 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 lokal kännedom. 

 Känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som omfattar 
utsatta4 eller många personer. 

Utifrån riktlinjerna i RIKTSAM och de fyra kategorierna av markanvändning har Lunds, 
Helsingborgs och Hässleholms kommun delat in markanvändningen i fyra zoner och beskrivit 
exempel på verksamheter som kan accepteras inom respektive zon [5, 6, 7], Tabell 2. 

 

 

                                                           

3 Vakna personer definieras som bebyggelse där ej nattvistelse finns, dvs. ej bostäder eller hotell. 

4 Utsatta personer definieras om personer med nedsatt förmåga att själva inse fara och påverka sin 
säkerhet, t ex vårdbehövande eller barn. Bostäder kan i de flesta fall anses inrymma utsatta personer. 
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Tabell 2. Exempel på markanvändning i förhållande till verksamhetens känslighet.  

Zon Exempel på markanvändning 

Zon A - Ej känslig verksamhet – bebyggelse 
och markanvändning som endast omfattar 
ett fåtal människor, vilka inte uppehåller sig 
stadigvarande på platsen.  

P – Parkering  

T – Trafik 

L – Odling  

N – Friluftsområde (t.ex. motionsspår) 

E – Tekniska anläggningar (som ej orsakar skada på 
avåkande fordon) 

Zon B - Mindre känslig verksamhet -  
bebyggelse och markanvändning som 
omfattar få vakna personer 

H – Handel (<3000 m2) 

J – Industri 

G – Bilservice  

U – Lager (utan betydande handel) 

E – Tekniska anläggningar (övriga anläggningar) 

P – Parkering (övrig parkering) 

Zon 3 - Normalkänslig verksamhet – 
bebyggelse och markanvändning som 
omfattar färre personer än känslig 
bebyggelse, samtidigt som personerna får 
vara sovande, givet att de inte är många, 
samt att de har god lokalkännedom.  

B – Bostäder  

H – Handel (övrig handel)  

K – Kontor (i ett plan, ej hotell) 

U – Lager (även med betydande handel)  

Y, R – Kultur-, idrotts- och sportanläggningar (utan 
betydande åskådarplats) 

C – Centrum (mindre omfattning)  

Zon 4 - Känslig verksamhet – bebyggelse och 
markanvändning som omfattar utsatta eller 
många personer 

B – bostäder (flerbostadshus) 

K – Kontor (i flera plan, inkl. hotell) 

D – Vård  

S – Skola  

Y, R – Kultur-, idrotts- och sportanläggningar (med 
betydande åskådarplats) 

C – Centrumbebyggelse (tät) 

2.3.4 Jämförelser med andra olycksrisker i samhället 
Intresseföreningen för Processäkerhet (IPS) har i sin publikation ”Tolerabel risk inom 
kemikaliehanterande verksamheter” sammanställt några risker att omkomma i samhället. 
Nedanstående text är hämtad från denna publikation.  

Risken att omkomma är 100 %, vilket kan uttryckas som att sannolikheten att dö för varje 
människa är 1. Om man lever i 100 år blir den genomsnittliga sannolikheten varje år 1/100 
dvs. 1 %. Under livet är enligt statistiken risken att dö lägst vid 7-års ålder och uppgår då till 
sannolikheten 0,0001 per år, dvs. 10–4 per år. 
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 Risken att omkomma genom olyckshändelse i Sverige är 4∙10-4 per år för män och 3∙10-

4 per år för kvinnor. 

 Risken att omkomma i arbetsolycka i Sverige är 2∙10-5 per år för män och 2∙10-6 per år 
för kvinnor. 

Risken att omkomma i byggnadsbränder är också i storleksordningen 2∙10-5 per år och 
sannolikheten att omkomma efter att ha blivit träffad av blixten är ca 4∙10-7 per år [8]. I Figur 
5 görs en jämförelse mellan olika individrisker i samhället och de individrisker vid transport av 
farligt gods som anges i avsnitt 2.3.3. 

 

Figur 5. Jämförelse mellan olika individrisker i samhället och individrisker vid transport av 
farligt gods (enligt exempel på tillämpning i avsnitt 2.3.3).  

Okänslig bebyggelse
Ytparkering, odling, friluftsområde

Mindre känslig bebyggelse
Småindustri, lager, sällanköpshandel

Normalkänslig bebyggelse
Boende, kontor, handel

Känslig bebyggelse
Flerbostadshus, skola, vård, hotell
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3 Förutsättningar 

3.1 Planområdet 

Svedala kommun avser att upplåta mark för bostadsändamål i en så kallad Boviera-anläggning 
i Svedala tätort. Bovieran är en typ av flerbostadshus bestående av tre byggnadskroppar som 
uppförs i tre plan. Innegården mellan huskropparna utgörs av en inglasad vinterträdgård. 
Totalt innehåller anläggningen 48 bostadsrättslägenheter och riktar sig till boende som är +55 
år. Bovieran föreslås få en placering direkt väster om väg 108 i Svedala, Figur 6, ett område 
som idag används för idrottsverksamhet. Marken består av två fotbollsplaner i konstgräs och 
utgör del av fastigheten Svedala 25:18. 

Planområdet ligger inom det riskhanteringsavstånd på 150 m från transportled för farligt gods 
(både väg 108 och Ystadbanan) som anges i Länsstyrelsernas riskpolicy (se avsnitt 2.1.2). I 
Figur 7 visas ett flyfoto över området. 

 

Figur 6. Skiss över Bovieran på del av Svedala 25:18. Källa: Svedala kommun.  
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Figur 7. Flygfoto över planområdet och dess närområde. Källa: Svedala kommun.   

3.2 Väg 108 

Planområdet är lokaliserat inom 10 m från väg 108 vilken utgör en viktig godstransportled i 
Skåne och löper i nord-sydlig riktning genom Svedala tätort. Vägen är en normal tvåfältsväg 
med en vägbredd om ca 10 m där filerna avskiljs av en mindre upphöjning och vägrenen sluttar 
något in mot planområdet, Figur 8. Söder om planområdet korsar vägen Ystadbanan vid en 
överfart med bom och ljussignal. Hastighetsbegränsning på vägen är 60 km/h.  

 

Figur 8. Väg 108 förbi planområdet.  
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För att öka säkerheten och framkomligheten på väg 108 har Trafikverket presenterat planer 
för att låta vägen gå planskilt under Ystadbanan. Vid korsningen väg 108 och Börringevägen 
planeras en bro över väg 108. Detta skulle medföra en marknivåskillnad på ca 3–5 meter 
mellan väg 108 och omgivande områden. Något beslut om ombyggnation har dock inte fattats.  

3.2.1 Trafikprognoser 
Trafikuppgifterna för berörda vägar kommer från Vägtrafikflödeskartan, se bilaga B. 
Olyckskvoter i form av förväntat antal olyckor per miljonfordonskilometer har hämtats från 
”Effektsamband för transportsystemet” för resp. vägavsnitt [9]. Uppräkning av trafiken för att 
motsvara år 2040 har skett med en faktor 1,30 för personbilstrafiken och en faktor 1,64 för 
lastbilstrafiken [10]. I Tabell 3 redovisas använda trafikuppgifter. 

Tabell 3. Nuvarande samt prognoserad ÅDT för väg 108. 

 ÅDT – 2013 ÅDT – 2040 

Total trafik 7710 11 330 

Personbilstrafik 7010 10 240 

Tung trafik 700 1090 

Andel tung trafik 9,1% 9,6% 

3.2.2 Trafikolyckor med farligt gods på väg 108 

Olyckskvoter, i form av förväntat antal olyckor per miljonaxelparskilometer, för väg 108 
redovisas i Tabell 4. Olyckskvoten används vidare för att ta fram en olycksfrekvens väg 1085. 
Genom att multiplicera olycksfrekvensen (antal olyckor/axelparskm) med det uppräknade 
trafikarbetet per år (axelparskm/år) för transporter med farligt gods på väg 108 fås det antalet 
farligt godsolyckor som kan förväntas under ett år, se Tabell 4.  

Tabell 4. Olyckskvot för väg 108. 

Hastighetsbegränsning 
Olyckskvot per miljon 
axelparskilometer [11] 

Förväntat antal farligt 
godsolyckor på vägen per år 

60 km/h 0,118 4,0 x 10-3 

3.3 Ystadbanan 

Trafikuppgifterna för Ystadbanan som anges i Tabell 5 har hämtats från Wikibana-BAS P40, se 
bilaga B, och gäller antal godståg per årsmedeldygn (ÅDT). 

                                                           

5 Se bilaga C för beräkningsmetodik.  



Fastighet Svedala 25:18, Svedala kommun 
Riskutredning farligt gods 
Version 1 
2017-10-09 

 

17 av 34 

Tabell 5. Prognoserad och dimensionerande tågtrafik (ÅDT) på Ystadbanan vid passage 
genom Svedala kommun. 

 Resandetåg – 2040 Godståg – 2040 

Ystadbanan 100 4 

3.4 Kriterier för värdering av risk i Svedala kommun 

I avsnitt 2.1 beskrivs de styrande dokumenten och i avsnitt 2.3 redovisas principer och kriterier 
för riskvärdering. I detta avsnitt redovisas vilka kriterier som används för riskbedömningen av 
lämplig markanvändning med hänsyn till olyckor med farligt gods och urspårning. Föreslagna 
kriterier utgår från de riktlinjer som Länsstyrelsen i Skåne län anger med motivet att dessa på 
ett nyanserat sätt anger hur bebyggelse intill en transportled kan utformas för att ta hänsyn 
till olika personers särskilda förutsättningar. Följande riskkriterier föreslås: 

 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. 

För samhällsrisken utnyttjas acceptanskriterierna från RIKTSAM (se avsnitt 2.3.3) vilket 
innebär att riskerna anses acceptabla om följande gäller:  

 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.  
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4 Riskidentifiering 

4.1 Transporter med farligt gods 

4.1.1 Transportklasser (ADR/RID) 
Transport av farligt gods på land regleras i ADR6 för transport på väg och i RID7 för transport 
på järnväg. I ADR och RID delas farligt gods in i klasser beroende på vilka farliga egenskaper 
som ämnet har (se Figur 9 och Figur 10). 

 

 

                                                           

6 ADR är europeiska föreskrifter för transport av farligt gods på väg och i terräng. I Sverige används den 
nationella anpassningen ADR-S. Se MSB:s hemsida för den senaste uppdateringen.  

7 RID är europeiska föreskrifter för transport av farligt gods på järnväg. I Sverige används den nationella 
anpassningen RID-S. Se MSB:s hemsida för den senaste uppdateringen. 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Lag-forordning-och-foreskrifter/MSBs-foreskrifter/ADR-S/
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Lag-forordning-och-foreskrifter/MSBs-foreskrifter/RID-S/
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Figur 9. Indelning av farligt gods i ADR/RID-klasser. 

 

 

Figur 10. Indelning av farligt gods i ADR/RID-klasser. 

4.1.2 Möjliga olyckor 
Huvuddelen av olyckorna med farligt gods inblandat är i grunden trafikolyckor och åtgärder 
för att förbättra väg- och järnvägssäkerheten medverkar därför också till att minska risken för 
en olycka med farligt gods. Andra händelser än trafikolyckor kan också ge upphov till olyckor 
med farligt gods, t.ex. fordonsbränder och handhavandefel vid lastning. En brittisk studie visar 
att andelen sådana händelser är i storleksordningen 5 % och det antas därmed att dessa 
händelser inryms i de konservativa skattningar av olycksfrekvenserna som rapporten bygger 
på [12]. 

Farligt gods utgörs av flera olika ämnen vars fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. Vid 
ett utsläpp kan olika typer av konsekvenser inträffa beroende på ämnets egenskaper. 
Principiellt kan en indelning ske i massexplosiva ämnen, giftiga kondenserade gaser, 
brandfarliga kondenserade gaser, giftiga vätskor, brandfarliga vätskor och frätande vätskor. 
Fyra olika typer av konsekvenser kan härledas; brand, explosion och utsläpp av giftiga och 
frätande kemikalier. 

Massexplosiva ämnen kan detonera vid olyckor och transport. Skadeverkan är en blandning 
av strålnings- och tryckskador. Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. 
Vid utströmning kommer en del av vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen 
ger upphov till ett gasmoln som driver i väg med vinden. Vätskor som strömmar ut breder ut 
sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen 
att gå olika fort.  
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Brand och explosion kan uppstå sekundärt efter ett utsläpp av brandfarlig gas eller vätska. 
Antänds en vätskepöl uppstår en pölbrand och om en gas antänds direkt vid utsläppskällan 
uppstår en jetflamma. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE8 och 
BLEVE9. UVCE inträffar om ett gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och 
BLEVE är ett resultat av att en pga. värmepåverkan kokande vätska (tryckkondenserad gas) 
släpps ut momentant från en bristande tank och exploderar med stor kraft. En BLEVE är att 
beakta som en sekundär konsekvens av en farligt godsolycka då den kräver en kraftig 
uppvärmning till följd av en brand för att kunna inträffa. 

Ovanstående konsekvenser kan härledas till farligt gods i RID-klass 1, 2, 3, 6 och 8. Brandfarliga 
fasta ämnen i RID-klass 4, oxiderande ämnen och organiska peroxider i RID-klass 5, radioaktiva 
ämnen i RID-klass 7 och övriga ämnens i klass 9 utgör normalt ingen fara för omgivningen då 
konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet. Det finns naturligtvis undantag, t ex kan 
oxiderande organiska peroxider (klass 5) som blandas med brandfarliga vätskor (klass 3) 
orsaka explosioner. Föroreningar i en tank med väteperoxid (klass 5) kan orsaka ett skenande 
sönderfall med en tanksprängning som följd. 

4.1.3 Val av olycksscenarier 
Vid transport av farligt gods utgör nedanstående olycksförlopp de dimensionerande 
olycksscenarierna: 

 Detonation av massexplosiva ämnen som ger tryckverkan och brännskador. 

 Utsläpp och antändning av kondenserad brännbar gas som kan ge upphov till BLEVE, 
gasmolnsexplosion, gasmolnsbrand och jetflamma, vilket leder till brännskador och i 
vissa fall även tryckpåverkan. 

 Utsläpp av kondenserad giftig gas som ger förgiftning vid inandning. 

 Utsläpp och antändning av brandfarliga vätskor vilka ger pölbrand med efterföljande 
brännskador. 

 Utsläpp av giftiga brandfarliga vätskor vilka ger förgiftning vid inandning när de driver 
iväg som gasmoln. 

 Detonation till följd av blandning av oxiderande ämne med brandfarlig vätska. 

 Utsläpp av giftiga vätskor som ger förgiftning vid inandning när de driver iväg som 
gasmoln. 

 Utsläpp av frätande vätskor, vilka ger frätskador vid hudkontakt. 

  

                                                           

8 Unconfined Vapour Cloud Explosion. 

9 Boiling Liquid Expanding Vapour Cloud Explosion. 
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4.2 Mekanisk skada vid urspårning 

I samband med en urspårning finns en risk att urspårade vagnar orsakar mekanisk skada på 
intilliggande byggnader. Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för 
omgivningen. Huruvida personer i omgivningen skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen 
en vagn hamnar efter urspårning. Vanligen hamnar urspårade vagnar i omedelbar anslutning 
till spåret, men det är också möjligt att de når avstånd upp till 25–30 m från spåret, se Figur 
11. 

 

Figur 11. Urspårningsolycka på järnväg. Bildkälla: [13]  
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5 Risknivåer längs med 
transportleder för farligt gods 

5.1 Vägtransport 

Transport av farligt gods förekommer på väg 108. I följande avsnitt redovisas individ- och 
samhällsrisk för berörda vägar. Risknivåerna är beräknade med utgångspunkt i 
dimensionerande lastbilstrafik för år 2040 för de två scenarierna som presenterats i avsnitt 
1.3: 

Scenario I Bovieran planeras på platsen, väg 108 ligger kvar i dagens läge.  

Scenario II Bovieran planeras på platsen, väg 108 sänks ner under Ystadbana och 
ligger planskilt från området. 

För scenario II, där det antas att vägen sänks ner, begränsas utbredningen av farligt gods i 
vätskeform vid en olyckshändelse till vägkanten likt som vid införande av ett dike eller annan 
invallning. Genom att ”låsa” utbredningen av olyckor till dikets kant kan konsekvensområdet 
för vissa olyckor justeras. Den här typen av åtgärder är därför särskilt effektivt mot olyckor där 
det farliga godset består av vätskor, dvs. utsläpp av brandfarliga, frätande och giftiga vätskor. 
I ”originalmodellen” förutsätts att vätskor rinner på ett ogynnsamt sätt mot det beaktade 
området. Motsvarande effekt kan uppnås genom införandet av ett dike eller en vall, mer om 
dessa åtgärder går att läsa i avsnitt 5.3.3. I Figur 12 redovisas individrisken längs med väg 108 
och i Figur 13 redovisas samhällsrisken. 

 

Figur 12. Individrisk längs med väg 108 under scenario I respektive scenario II. 
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Figur 13. Samhällsrisk för ett bebyggelsefritt avstånd på 0, 10 och 20 m längs med väg 108 
vid passage genom Svedala. 

I Tabell 7 presenteras de avstånd vid vilka de angivna acceptanskriterierna (se avsnitt 3.4) för 
individrisk och samhällsrisken med avseende på väg 108 uppfylls. I tabellen syns vidare att 
samhällsrisken inte kräver ett längre skyddsavstånd än individrisken och att det är därmed 
möjligt att låta individrisken avgöra skyddsavstånden till berörda vägar. 

Tabell 6. Redovisning av avstånd till viss individrisknivå samt erforderligt bebyggelsefritt 
avstånd avseende samhällsrisk för väg 108 under de två scenarierna. 

 
Avstånd till viss 
individrisknivå (per år) 

Bebyggelsefritt avstånd 
avseende 

Riskkälla <10-5 < 10-7 samhällsrisk 

Väg 108, Scenario I - 35 m 10 m 

Väg 108, Scenario II - 20 m - 

Planområdets närhet till väg 108 gör att risknivåerna inom delar av området faller inom de 
nivåer som kräver ytterligare beaktande i form av skyddsavstånd eller andra säkerhetshöjande 
åtgärder för att bostäder eller annan känslig verksamhet ska tillåtas inom området. Behovet 
reduceras betydligt om det planerade vägprojektet genomförs. I Figur 14 markeras det 
område som ligger inom dessa avstånd från väg 108 under de två scenarierna.  

Riskvärderingskriterierna i avsnitt 3.4 anger också att åtgärder alltid ska vidtas för skydd mot 
spridning av brand samt att utformning av byggnad och område ska ske med hänsyn tagen till 
riskerna. 
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Säkerhetshöjande åtgärder och dess effekter på risknivån inom planområdet samt möjligheter 
att implementera dem inom ramen för Boviera-projektet diskuteras vidare i avsnitt 5.3.  

  

Figur 14. Område som ligger inom 40 respektive 20 m från närmsta vägkant av väg 108. 

5.2 Järnvägstransport 

Risken för farligt godsolycka på järnväg är direkt proportionell mot transportflödet. En 
uppskattning av risknivån genom planområdet kan därför göras genom jämförelse med en 
järnvägssträcka där risknivån är känd där resultaten ”skalas” utefter transportmängderna på 
respektive järnvägssträcka. En sådan skalning har gjorts med hjälp av resultat från beräkningar 
i RIKTSAM där Södra stambanan studerats. Nedan presenteras transportflödena på de två 
järnvägssträckorna.  

• Södra Stambanan genom Lund (underlag till RIKTSAM) trafikeras av 80 godståg per 
dygn. 

• Ystadbanan genom Svedala förväntas trafikeras av 4 godståg per dygn år 2040 
(avsnitt 3.3, Tabell 5). 



Fastighet Svedala 25:18, Svedala kommun 
Riskutredning farligt gods 
Version 1 
2017-10-09 

 

25 av 34 

I Figur 15 visas individrisken för Södra Stambanan genom Lund (hämtad från RIKTSAM) och en 
uppskattning av individrisken för planområdet, vilken beräknats som 4/ 80 = 5 % av den för 
Södra Stambanan. 

 
Figur 15. Individrisknivå längs Ystadbanan i jämförelse med Södra stambanan. 

I Tabell 7 redovisas avstånd, vilka utlästs från Figur 15, till de individrisknivåer som uppfyller 
acceptanskriterierna i avsnitt 3.4 för Ystadbanan. Avståndet till vilket känslig verksamhet kan 
bedrivas är ca 35 m. I Tabell 6 framgick att individrisken är avståndsmässigt begränsande och 
därför bedöms även kriterierna för samhällsrisken vara uppfyllda på detta avstånd.  

Tabell 7. Redovisning av avstånd till viss individrisknivå samt erforderligt bebyggelsefritt 
avstånd avseende samhällsrisk för Ystadbanan. 

 
Avstånd till viss 
individrisknivå (per år) 

Riskkälla <10-5 < 10-7 

Ystadbanan - 35 m 

Avståndet mellan närmsta fastighetsgräns och spårkant är drygt 90 m och risknivån med 
avseende på transport av farligt godstransporter och urspårning på Ystadbanan är alltså på en 
acceptabelnivå i enlighet med principerna i avsnitt 2.3 och kriterierna i avsnitt 3.4.  
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5.3 Säkerhetshöjande åtgärder 

Risknivåerna redovisade i avsnitt 5.1 och 5.2 har tagits fram utan hänsyn till andra 
säkerhetshöjande åtgärder än själva skyddsavståndet och, i fallet med scenario II, den möjliga 
nivåskillnaden. De finns flera exempel på åtgärder som skyddar mot olyckor och ett sätt att 
kategorisera dem finns i rapporten ”Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner” [14]. 
Åtgärderna är kategoriserade efter typ av åtgärd. Dessa är sorterade efter hur de vanligen 
förhåller sig till byggnaden och byggskedet enligt följande: 

 Åtgärder före byggskedet eller vid sidan av en byggnad - markåtgärder. 
Markåtgärderna delas in i markåtgärder respektive separations-/barriäråtgärder. 

 Åtgärder förknippade med byggskedet - byggnadsåtgärder. Byggnadsåtgärder delas 
in i utformningsåtgärder och fasadåtgärder. 

Exempel på markåtgärder är markbeläggning (genomsläpplig eller tät), invallning och dike. 
Separationsåtgärder kan vara skyddsavstånd, vegetation, vall och mur. Utformningsåtgärder 
handlar om hur planområdet och byggnaderna disponeras, förstärkning av stomme, placering 
av friskluftsintag, etc. Ej öppningsbara fönster och brandskyddad fasad är två exempel på 
fasadåtgärder. I rapporten ”Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner” finns detaljerad 
information om utformning av dessa säkerhetshöjande åtgärder och deras effekt mot olika 
typer av olyckor [14]. Där finns också information om hur sådana åtgärder kan beskrivas i 
detaljplaner.  

De säkerhetshöjande åtgärderna som belyses i detta avsnitt är byggnadstekniska 
skyddsåtgärder (ex. ventilation), brandskyddad fasad samt markåtgärder som dike i 
kombination med redan planerat avåkningsskydd. Åtgärderna har valts då de är lämpliga för 
att skydda mot pölbränder till följd av utsläpp av brandfarlig vätska, en olyckstyp som står för 
en dominerande del av riskbidraget nära transportleden. 

5.3.1 Skydd mot utsläpp av giftigt ämne 
Även vid en mycket låg risknivå kan olyckor med farligt gods få stora konsekvenser om sådana 
skulle träffa i närheten. Konsekvensberäkningarna i bilaga D visar att flertalet olycksscenarier 
kan påverka byggnaden och i avsnitt 5.3.1.1 nedan beskrivs hur byggnaden och området kan 
utformas för att begränsa skadorna vid en olycka. 

5.3.1.1 Åtgärdernas egenskaper och utformning 

För vissa olyckor av särskilt allvarlig karaktär förutsätts att personer i byggnaderna vidtar vissa 
säkerhetsåtgärder för att kunna kvarstanna inomhus under olycksförloppet. Exempelvis är det 
betydelsefullt att stänga fönster och dörrar i händelse av utsläpp av giftig gas, med vind mot 
planområdet10.  

  

                                                           

10 Notera att utsläpp av giftig gas har ett stort påverkansområde och behovet av att stanna inomhus 
med stängda fönster och dörrar sträcker sig långt bortom planområdet. 
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Ett liknande agerande förväntas i samband med byggnadsbränder i intilliggande fastigheter 
(eller andra lägenheter) då brandgaser också har ett giftigt innehåll. Därför bör byggnader i 
där personer vistas stadigvarande utrustas med nödstopp på ventilationssystemet i enlighet 
med BBR11 (avsnitt 2:52). Nödstopp bör placeras i trapphus i flerbostadshus och på en central 
och lätt tillgänglig plats i byggnader som innehåller lokaler.  

Placeringen av friskluftsintag bör ske högt för att minska risken att giftiga gaser kommer in i 
byggnaderna. Giftiga gaser är ofta tyngre än omgivande luft, vilket innebär att de rör sig längs 
med marken. En placering av friskluftsintag på högre än 8 m ovan mark minskar påtagligt 
koncentrationen av giftiga gaser inomhus. Se bilaga H för mer information. 

5.3.2 Skydd mot brandspridning (brandskyddad fasad) 
Skydd mot brandspridning kan åstadkommas antingen genom ett skyddsavstånd eller genom 
en kombination mellan markåtgärd och skyddsavstånd. Något särskilt skydd mot 
brandspridning från pölbränder erfordras inte för byggnader som uppförs på avstånd längre 
än 35 m från närmsta vägkant eller 20 m från vall eller dike med avåkningsskydd, se bilaga H 
för mer information. Byggnader placerade på kortare avstånd ska utformas med skydd mot 
brandspridning t.ex. yttervägg i obrännbart material och fönster i brandteknisk klass. Se bilaga 
H för ytterligare information. 

5.3.2.1 Åtgärdens egenskaper och utformning 

En brandskyddad fasad är en s.k. utformningsåtgärd som innebär att fasad, inklusive fönster, 
utförs i en viss brandteknisk klass samt att krav ställs på ytterväggens antändlighet. En 
brandteknisk klass är dock ingen garanti för att fasaden inte antänds och att brandspridning 
därmed sker till exempelvis vinden. Av denna orsak kan krav på lägst brandteknisk klass i vissa 
fall behöva kompletteras med krav på svårantändlighet om andra material i fasadbeklädnader 
än murverk eller betong godtas.  

En fasad i obrännbart material, utan ventilationsöppningar, varken i fasad eller i takfot, 
försedd med fönster i brandteknisk klass, som inte kan öppnas utan särskilda verktyg, 
uppfyller normalt de krav som behöver ställas vad gäller brandskydd och brandmotstånd hos 
en fasad. Brandskyddad fasad är ofta svår att ordna i byggnader där krav finnas på 
öppningsbara fönster, t.ex. för vädring av sovrum eller där ventilationssystemet utformas med 
tilluftsöppningar i fasad. Till följd av detta kan åtgärden anses vara mindre lämplig för den 
byggnadstyp som Boviera-anläggningen utgör och skyddsavstånd eller andra åtgärder 
(exempelvis nedsänkt väg eller dike, vall eller dylikt, se avsnitt 5.3.3 nedan) måste till för att 
uppnå acceptabel risknivå.  

5.3.3 Dike, vall eller dylikt 

5.3.3.1 Åtgärdens egenskaper och utformning 

Ett dike, vall eller dylikt är en åtgärd som utformas för att skydda intilliggande bebyggelse 
genom att begränsa utbredningen av farligt gods i vätskeform. Åtgärdens säkerhetspåverkan 
beskrivs nedan: 

  

                                                           

11 Boverkets byggregler BBR, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. 2015:3 (BBR22). 
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 Åtgärden är passiv 

 Underlättar släckinsats vid brand och sanering efter utsläpp eftersom pölens 
utbredning blir begränsad. 

 Åtgärden har hög tillförlitlighet. 

Genom att ”låsa” utbredningen av olyckor till dikets kant kan konsekvensområdet för vissa 
olyckor justeras. Åtgärden är därför särskilt effektivt mot olyckor där det farliga godset består 
av vätskor, dvs. utsläpp av brandfarliga, frätande och giftiga vätskor. I ”originalmodellen” 
förutsätts att vätskor rinner på ett ogynnsamt sätt mot det beaktade området.  

5.3.3.2 Åtgärdens påverkan på risknivån 

Om utbredning av en vätska kan begränsas till diket eller vägkanten (vid vall) kan riskavståndet 
minskas med vätskepölens diameter vilken är i storleksordningen 10 till 30 m beroende på hur 
stor volym som utsläppet omfattar. Åtgärden har samma effekt som sänkningen av vägen och 
påverkar alltså risknivån på motsvarande sätt, se Figur 12. Tabell 6 visar att avstånd vid vilket 
känsliga verksamheter kan bedrivas reduceras från 35 m till 20 m samt att normalkänsliga 
verksamheter kan tillåtas mycket nära transportleden vid införandet av säkerhetsåtgärden.  

5.3.4 Disponering av byggnader och område 
När en olycka inträffar och räddningstjänsten beslutar om en utrymning av intilliggande 
fastigheter är det rimligt att denna utrymning ska kunna ske så säkert som möjligt. Därför 
ställs krav på att byggnaderna bör vara möjliga att utrymma i västlig och nordlig riktning12, 
dvs. i riktning bort från väg 108 och Ystadbanan. Samtliga byggnader där människor vistas 
annat än tillfälligt bör ha denna möjlighet.  

                                                           

12 Utrymning vid brand i byggnad ställer andra krav på byggnaden och utrymnings-möjligheterna för 
denna händelse kan planeras utan särskilda restriktioner. Dock ska samtliga lokaler där personer vistas 
stadigvarande ha möjlighet att utrymma åt väster och norr.  
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6 Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Allmänt 

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. Då planområdet befinner sig inom det 
riskhanteringsavstånd på 150 m som anges i storstadslänens riskpolicy (se avsnitt 2.1.2) bör 
området och byggnaderna utformas för att minska skadorna vid en ev. olycka. 
Rekommendationerna i avsnitt 6.2.3 bör därför implementeras i planbestämmelserna i 
skadebegränsande syfte.  

För att möjliggöra byggnation av Boviera-anläggningen inom fastighet Svedala 25:18 krävs, till 
följd av dess närhet till väg 108, att säkerhetshöjande åtgärder införs, se avsnitt 5.1. I avsnitt 
6.2 presenteras en sammanställning av de åtgärder, vilka diskuterats i avsnitt 5.3, som 
rekommenderas för området. 

6.2 Rekommendationer 

Då beslut ej tagits om huruvida förändringarna av väg 108 i scenario II ska genomföras samt 
då genomförandetiden för ett sådant projekt kan bli lång kan inte en sänkning av vägen 
förutsättas. Däremot kan en åtgärd i form av dike eller vall längs med väg 108 ge en 
motsvarande effekt. Nedan presenteras därför rekommendationerna för planområdet utifrån 
två perspektiv:  

A. Endast skyddsavstånd nyttjas för att uppnå acceptabel risknivå.  

B. Skyddsavstånd samt säkerhetshöjande åtgärd i form av sänkning av väg 108 eller 
uppförande av dike eller vall nyttjas för att uppnå acceptabel risknivå.  

Under båda perspektiven gäller följande rekommendationer:  

 I den mån det är möjligt bör mindre känslig markanvändning, så som planerade 
parkeringsplatser, placeras närmst väg 108, se Figur 16 för exempel. Detta möjliggör 
större skyddsavstånd till bebyggelsen.  

 Utgångar placeras så att utrymning är möjlig i riktning bort från väg 108 (väster- och 
norrut).  

6.2.1 Endast skyddsavstånd 
I en situation där endast skyddsavstånd används för att säkerställa acceptabla risknivåer, 
perspektiv A, gäller vidare följande rekommendationer:  

 Anläggningen får inte placeras närmre än 35 m från väg 108 närmsta vägkant.  
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6.2.2 Sänkning av vägen alternativt införande av vall eller dike  
Givet att vägen sänks i enlighet med de förutsättningar som presenteras i avsnitt 3.2 
alternativt att en vall eller dike med avåkningsskydd införs gäller följande rekommendationer:  

 Anläggningen får inte placeras närmre än 20 m från väg 108 närmsta vägkant.  

Dike eller vall under perspektiv B kan utformas på tre olika sätt:  

1. Ett räcke i kombination med en mur eller vall som är minst 0,3 m högre än vägbanan, 
alternativt i kombination med ett tråg/dike som är nedsänkt minst 0,3 m i förhållande 
till vägbanan. 

2. Tråg eller diken som bör ha en bredd på minst 3,0 m13. 

3. En vall mellan vägbanan och planområdet som är minst 1 m hög och 3 m bred.  

 

Figur 16. Rekommenderade förändringar i markanvändning, skyddsåtgärder (dike eller vall, 
grön markering, och skyddsavstånd, blå markering) och placering av nödutgångar (grön/vita 
pilar) med avseende på riskhänsyn. Källa: Svedala kommun, redigerad av Briab.  

                                                           

13 Vid val av dike som skyddsåtgärd förskjuts den blå markeringen i Figur 16 in mot området med en 

längd motsvarande dikets bredd (grön markering, minst 3 m).  
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6.2.3 Övriga rekommendationer 
Inom 150 m från väg 108 och Ystadbanans närmsta väg-/spårkant (vilket innefattar hela 
fastighet Svedala 25:18) bör byggnader där personer vistas stadigvarande vidare utföras enligt 
nedan14 för att begränsas skadorna vid en olycka med farligt gods: 

 Ventilationssystemet bör förses med nödstopp. 

 Friskluftsintag bör placeras så högt som möjligt, minst 8 m ovan mark. 

 Det bör finnas utrymningsmöjlighet i riktning bort från väg och järnväg (väster- och 
norrut). 

Inom riskhanteringsavstånd (150 m) bör markanvändning som omfattar utsatta15 personer om 
möjligt undvikas då dessa personer både är känsligare för effekterna av en olycka och har 
försämrade möjligheter att på egen hand vidta skadebegränsande åtgärder. Exempel på 
markanvändning som kan beröras är vård (D) och skola (S).  

                                                           

14 Se avsnitt 2.3 för mer detaljerad information. 

15 Utsatta personer definieras om personer med nedsatt förmåga att själva inse fara och påverka sin 
säkerhet, t ex vårdbehövande eller barn. 



Fastighet Svedala 25:18, Svedala kommun 
Riskutredning farligt gods 
Version 1 
2017-10-09 

 

32 av 34 

7 Referenser 
 

[1]  Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, ”Riskhantering i 
detaljplaneprocessen - riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt 
gods,” 2006. 

[2]  Räddningsverket, ”Värdering av risk,” Statens Räddningsverk, Karlstad, 1997. 

[3]  G. Davidsson, M. Lindgren och L. Mett, ”Värdering av risk,” Räddningsverket, Karlstad, 
1997. 

[4]  Länsstyrelsen i Skåne län, ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - 
bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods,” 2007. 

[5]  Lunds kommun, ”Bebyggelseplanering och farligt gods - Strategi för bebyggelseplanering 
intill rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods,” Byggnadsnämnden, 
Lunds kommun, 2015. 

[6]  Helsingborgs kommun, ”PM till fördjupning av översiktsplan, FÖP H+, Risk och 
miljöstörningar i H+,” Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs kommun, Helsingborg, 
2012. 

[7]  Hässleholms kommun, ”Hässleholms stad 2030,” i Framtidsbild och Markanvändning 
2030, Hässlehom, Hässleholms kommun, 2015.  

[8]  F. Nystedt, ”Deaths in Residental Fires - an Analysis of Appropriate Fire Safety 
Measures,” Department of Fire Safety engineering, Lund University, Lund, 2003. 

[9]  Trafikverket, ”Kapitel 6 Trafiksäkerhet,” i Effektsamband för transportsystemet - Bygg 
om eller bygg nytt, 2017.  

[10]  Trafikverket, ”Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060,” 2016. 

[11]  Trafikverket, ”Kapitel 6 Trafiksäkerhet,” i Bygg om eller bygg nytt (effektkatalog), 
Borlänge, Trafikverket, 2017.  

[12]  HMSO, ”Major hazard aspects of the transport of dangerous substances - report and 
appandice,” Advisory Committee on Dangerous Substaces, Health & Safety Comission, 
London, 1991. 

[13]  Länsstyrelsen Stockholms län, ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar 
med transporter av farligt gods samt bensinstationer,” 2000. 

[14]  Räddningsverket och Boverket, ”Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner,” 2006. 

[15]  Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, ”Bilagor 1-5,” i Översiktsplan för Göteborg - 
Fördjupad för sektorn transporter av farligt gods, 1997.  

[16]  Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Riskanalyser i detaljplaneprocessen – vem, vad, när & 
hur?,” Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm, 2003b. 



Fastighet Svedala 25:18, Svedala kommun 
Riskutredning farligt gods 
Version 1 
2017-10-09 

 

33 av 34 

[17]  H. Frantzich, ”Uncertainty and risk analysis in fire safety engineering,” Lunds Universitet, 
Avdelningen för brandteknik, Lund, 1998. 

[18]  G. Purdy, ”Risk analysis of the transportation of dangeous goods by raod and rail,” 
Journal of Hazardous Materials, vol. 33, pp. 229-259, 1993.  

[19]  CPQRA, ”Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis,” Center for 
Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, New York, 
1989. 

[20]  S. Fredén , ”Modell för skattning av sannolikhet för järnvägsolyckor som drabbar 
omgivningen,” Miljösektionen, Banverket, 2001. 

[21]  ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och 
järnväg med transport av farligt gods,” Rapport "Skåne i utveckling" 2007:06. 

[22]  Räddningsverket, ”Farligt gods - riskbedömning vid transport. Handbok för 
riskbedömning av transporter med farligt gods på väg eller järnväg,” 1996. 

[23]  HMSO, ”Major hazard aspects of the transport of dangerous substances - report and 
appendices,” Advisory Committee on Dangerous Substances, Health & Safety Comission, 
London, 1991. 

[24]  S. Fischer, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, Stockholm: 
Försvarets forskningsanstalt, 1998.  

[25]  B. Andersson, Introduktion till konsekvensberäkningar, några föreklade typfall, Lund: 
Institutionen för brandteknik, Lunds universitet, 1992.  

[26]  TNO, ”Guideline for quatitative risk assessment,” CPR 18E. 

[27]  Räddningsverket, Farligt gods - riskbedömning vid transport, 1996.  

[28]  VTI, ”Vägtransporter med farligt gods - Farligt gods i vägolyckor,” Väg- och 
transportinstitutet, Rapport nr 387:3, 1996. 

[29]  Svedala kommun, Svedala: Svedala kommun, 2017.  

[30]  A. Lönnermark och M. Bobert, ”Makadam i tunnlar begränsar vätsebränders intensitet,” 
BrandPosten, p. 34, 2008.  

 

 

  



Fastighet Svedala 25:18, Svedala kommun 
Riskutredning farligt gods 
Version 1 
2017-10-09 

 

34 av 34 

Bilagor 
Nedan följer en översikt över innehållet i de bifogade bilagorna. Bilagorna presenteras i åtta 
separata dokument (bilaga A, B, C, D, E, F, G och H) i PDF-paketet. 

A Sannolikhets- och statistikteori 

B Trafikflöden 

C Frekvenser för olycka med farligt gods 

D Konsekvenser av olyckor med farligt gods 

E Frekvenser och konsekvenser för mekanisk skada vid urspårning 

F Risknivåer utmed transportleder för farligt gods 

G Känslighetsanalys 

H Säkerhetshöjande åtgärder  

 


