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RISKHANTERINGSPLAN FÖR TROLLHÄTTANS
STAD
FARLIGA ÄMNEN OCH FARLIGT GODS
1. SAMMANFATTNING
Riskhanteringsplanen är en revidering och utveckling av den riskanalys som Trollhättans kommun antog 1993. Riskhanteringsplanen är snävare angränsad, den omfattar dels stationära risker, varmed i allmänhet avses verksamheter som hanterar
farliga ämnen, dels farligt gods, vilket innebär farliga ämnen under transport. Planen
avses utgöra en del i Trollhättans Stads kontinuerliga riskhanteringsprocess och skall
ses som en del i det arbete som staden åläggs enligt lagen om extraordinära händelser.
Uppdraget gavs av kommunstyrelsen i juni 2001. Planen har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter för berörda förvaltningar. Ledningsgrupp för arbetet har
varit ledningsgruppen för planeringsfrågor. Planen omfattar geografiskt hela kommunen.
Planens syfte är att öka säkerheten för kommuninnevånarna samt att minska riskerna och samhällets skadekostnader för olyckor. Planen skall utgöra underlag för
bland annat översikts- och detaljplan, bygglov, miljöskyddsplanering, trafikplanering,
räddningstjänstplan och insatsplan. Föreslagna rekommendationer är mer detaljerade än i 1993 års analys för att i större utsträckning kunna användas direkt som beslutsunderlag i det enskilda fallet och minska behovet av ytterligare utredningar.
Inventering och kartläggning har skett av både stationära risker och transporter. De
stationära riskerna har klassats utifrån typ och mängd av ämnen och verksamhetens
läge. Riskavstånd har åsatts verksamheterna bl a utifrån Boverkets och Naturvårdsverkets ”Bättre plats för arbete” och åtgärder har föreslagits där så ansetts befogat.
Transporter med farligt gods sker främst på riksvägarna 44 och 45, på järnvägen
samt kanalen. De största mängderna på väg och järnväg utgörs av petroleumprodukter, men gaser och massexplosiva ämnen kan döda och allvarligt skada på
längre håll och har därför varit dimensionerande för planens förslag. På kanalen är
det petroleumprodukter som ger de allvarligaste konsekvenserna och bensinolyckor
har därför varit dimensionerande där. Dessutom har inventerats ett antal s k bensinvägar där bensin transporteras för att nå bensinstationer.
Riskerna med farligt gods har analyserats med hänsyn till sannolikhet och olyckors
konsekvens. Sammanvägning har gjorts mellan riskhänsyn och andra samhällsbyggnadsintressen såsom markutnyttjande, miljöhänsyn och estetiska aspekter.
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I planens handlingsprogram föreslås rekommendationer och åtgärder. Förslagen
bygger i första hand på förebyggande insatser och utgörs ofta av principer för planering och bedömning av ärenden som rör lämplig placering och utformning av byggnader och anläggningar. Ett antal platser för information om rekommenderade vägar
föreslås, liksom platser för uppställning av fordon med farligt gods.

2. UPPDRAG, SYFTE OCH MÅL
2.1 Uppdraget
Kommunstyrelsen beslutade 2001-06-07 (§ 111) att godkänna program för en riskhanteringsplan. Programmet, daterat maj 2001, upprättades av stadsbyggnadsförvaltningen och innebär att 1993 års riskanalys revideras i avsnitten om transporter
samt industri- och upplagsområden. Planen skall därvid få en högre detaljeringsgrad
så att den skall kunna användas som underlag i större utsträckning vid detaljplanering m m utan att särskilda riskanalyser skall behöva göras i varje enskilt fall.
Den reviderade planen benämnes ”Riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt
gods” och avses utgöra en del i stadens kontinuerliga riskhanteringsprocess. Planen
skall antas av kommunfullmäktige. Den skall utgöra underlag för bl a översikts- och
detaljplan, bygglov, miljöskyddsplanering, trafikplanering, räddningstjänstplan och
insatsplan.

2.2 Syfte
Planens syfte är att öka säkerheten för kommuninnevånarna samt att minska
riskerna och samhällets skadekostnader för olyckor.
Syftet med planen är inte att ge en detaljerad kunskap om avancerade tekniska
system och de ofta komplicerade samband som kan råda mellan utlösande händelser, eventuella mellanliggande händelser och skadehändelser. Den typen av analyser är orealistiska att genomföra i detta sammanhang. Däremot kan det vara aktuellt
att göra sådana inom vissa industriella verksamheter där vissa lagar och förordningar
kan ställa krav på riskanalyser.
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2.3 Mål
Planens övergripande mål ligger i linje med Trollhättans stads säkerhetspolicy och
gäller för hela riskhanteringsprocessen. Delmålet gäller denna plan som avser
hantering av farliga ämnen och farligt gods.
Planens övergripande mål är:
o Säkerhetstänkandet skall vara förankrat i stadens arbete med planering
och bygglov.
o Planen skall ge tydliga rekommendationer till myndigheterna
o Allmänheten skall därmed ha stort förtroende för konsekvens i
myndigheternas bedömning och helhetstänkande i hanterade ärenden.
Planen har följande delmål:
o Ingen olycka med farliga ämnen eller farligt gods skall inträffa eller förvärras p g a bristande planering eller beslutsunderlag inom stadens
ansvarsområden.
o Ingen människa skall dödas eller skadas till följd av olycka med farliga
ämnen eller farligt gods i Trollhättans kommun.

3. AVGRÄNSNINGAR, ARBETE OCH TIDSPLAN
Riskhanteringsplanen omfattar hantering av farliga ämnen både under transport
(farligt gods) och på platser (stationära risker). Planen omfattar geografiskt hela
kommunen.
Ledningsgrupp för arbetet har varit ledningsgruppen för planeringsfrågor. Avrapportering har skett under arbetets gång.
Arbetsgruppen har utgjorts av:
Göran Carlsson (projektledning) och Mats Björk, kommunstyrelsens förvaltning
Leif Löf och Gunnel Hallberg, stadsbyggnadsförvaltningen
Magdalena Larsson, Mats Balder och Sofia Haglund, räddningstjänsten
Rolf Kalmertun och Rolf Wirén, tekniska förvaltningen
Anna Köhlfelt och Per-Olof Samuelsson, miljöförvaltningen
Målsättningen är att planen skall antas av kommunfullmäktige under hösten 2003.
Mot bakgrund av de förändringar av riskbilden som kontinuerligt sker är det av stor
vikt att riskhanteringsplanen hålls aktuell och att riskanalyser i fortsättningen utgör en
naturlig del av samhällsplaneringsprocessen.
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4. ALLMÄN BAKGRUND
4.1 Behovet av riskhanteringsplan
Kraven på en effektiv riskhantering ökar såväl i industri som i samhället i övrigt. Detta
beror bl a på
• Ökad hantering av brandfarliga, explosiva och miljöfarliga ämnen
• Förtätningen av anläggningar och boende. I Trollhättan har man dock försökt
arbeta förebyggande för att hindra att anläggningar och bostäder hamnar intill
varandra.
• Mer komplicerad hanteringsutrustning till följd av kraven på effektivitet och kapacitet.
Kombinationer av verksamheter inom samma anläggning orsakar också problem. Ett
exempel är att bensinstationer allt mer även tillhandahåller annat än bensin och biltillbehör, såsom livsmedel. Följden är att bensinstationernas önskade lokalisering
närmare människorna/kunderna är olämplig ur risksynpunkt.
Nödvändiga transporter av farligt gods till verksamheterna sker idag på flera ställen
genom tätbebyggda områden.
En ökad medvetenhet om riskerna i samhället är ett viktigt steg i arbetet för ett säkrare samhälle. Under senare år har även i Sverige ett antal allvarliga tillbud inträffat
med faror för katastrofala händelser. Detta har visat på att arbetet med dessa frågor
är mycket angeläget.
Många av de olyckor som inträffar kan hänföras till mänskliga felhandlingar. Ett förändrat beteende kan minska antalet olyckor. En del i det förändrade beteendet är att
i större utsträckning planera för att olyckor över huvud taget inte skall inträffa, och för
att lindra konsekvenserna av de olyckor som tyvärr sker eftersom människan trots allt
handlar fel.
Kunskaperna om riskerna är i många fall långt ifrån fullständig varför riktvärdena
kommer att bli föremål för justeringar efterhand som riskbilden förändras och ny kunskap tillförs. Erfarenheter från händelser och praktisk tillämpning återförs för att förbättra och utveckla processen. Därför måste riskhanteringsprocessen bli en kontinuerlig och naturlig del i samhällsplaneringen. Underlaget bör vara aktuellt eftersom
riskerna förändras över tiden, såväl beträffande typ, storlek och lokalisering. Räddningsverket förordar en process som innehåller huvuddelarna inventering, analys och
åtgärder.
En riskanalys för Trollhättans kommun utarbetades i början av 1990-talet och godkändes av kommunstyrelsen 1993-02-11 (§ 27). Analysen innehöll en bred översiktlig
inventering över riskbilderna inom olika samhällssektorer, men med betoning på farliga kemikalier, i transporter såväl som stationärt. Även förslag till förebyggande
åtgärder ingick. En avsikt var att 1993 års riskanalys skulle utgöra underlag för fysisk
planering och bygglovärenden. Den har dock ofta visat sig vara för översiktlig för
detta syfte, i synnerhet angående frågor kring farligt gods. Det kan exempelvis gälla
förutsättningarna för nya bostäder eller anläggningar i närheten till transportled för
farligt gods. Denna brist har lösts med fördjupade analyser genom konsultutredningar
i varje särskilt fall.
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Ett problem med tidigare särskilda fördjupade riskanalyser är att säkerhetsaspekterna endast belyses utmed den vägsträcka el dyl. som är aktuell i det enskilda planeller lovärendet. Analysen ger inget underlag för alternativa placeringar. En ny analys
måste genomföras varje gång, något som är både kostsamt och tidskrävande.
Med en mer heltäckande central utredning av riskerna runt samtliga transportleder
för farligt gods i kommunen kan hanteringen av dessa ärenden blir mer konsekvent
med hänsyn till avstånd, verksamhet, byggnad, vidtagna skyddsåtgärder etc. Dessutom gynnas kunskapsnivån på området inom den kommunala förvaltningen, planoch byggprocessen påskyndas och allmänheten och de inblandade i får ett mer konsekvent intryck av stadens hantering av ärenden.
För att få större användbarhet är denna riskhanteringsplan därför inte bara en revidering av 1993 års plan utan även en utveckling av denna. Föreslagna rekommendationer är mer detaljerade för att i större utsträckning kunna användas direkt som
beslutsunderlag i det enskilda fallet och minska behovet av ytterligare utredning.

4.2 Ansvarsfördelning och lagstiftning
Åtgärder för att förebygga och begränsa skadeverkningar av olyckor skall handläggas av kommunernas räddningstjänst med stöd av räddningstjänstlagen. Vid kommunal riskhantering tillkommer emellertid även andra aspekter på risk för människor,
egendom och miljö. Det innebär att stora delar av stadens verksamhet berörs av
förhållanden som en kommunal riskanalys belyser.
Viktiga lagar och föreskrifter på området är
• Förordning (1982:923) om farligt gods
• Lagen (1982:821) om transport av farligt gods
• ADR-S, Räddningsverkets föreskrifter om farligt gods
• Lokala trafikföreskrifter
• Arbetstidslagen
• Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om storskalig kemikaliehantering
• Lagen om brandfarliga och explosiva varor
• Trafikförordningen (1998:1276)
• Väglagen (1971:948)
• Vägmärkesförordningen
• Plan- och bygglagen (1987:10)
• Miljöbalken (1998:808)
• Räddningstjänstlagen (1986:1102)
• Lagen om extraordinära händelser (2002: 833)
• Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:2) och allmänna
råd (SÄIFS1997:8)
• Lag om skydd mot olyckor (2003:789)

5

4.3 Planens omfattning och sammanhang med övrig planering
Tyngdpunkten i denna del av Trollhättans stads riskhanteringsplan har lagts på
hantering av farliga ämnen och transport av farligt gods. Detta område har
prioriterats av främst två skäl:
•
•

Farligt gods är ett angeläget område i Trollhättan genom att två riksvägar, en järnväg och en trafikkanal skär igenom kommunen.
Kommunen har mer och mer i sitt planeringsarbete känt behov av vägledande
riktlinjer av ett slag som inte funnits i kommunens tidigare riskanalys.

Riskerna för människor, egendom och miljö p g a långtidsverkande faktorer vid
exempelvis utflöden av miljöfarliga ämnen vid ”normala” förhållanden omfattas ej av
denna del av riskhanteringsplanen.
Med risk menas i detta sammanhang en sammanvägning mellan vilka allvarliga konsekvenser en skadehändelse kan medföra och hur sannolik denna händelse är. Med
riskhantering avses i denna plan allt det systematiska säkerhetsarbete som bedrivs i
syfte att minska olycksriskerna i en kommun eller verksamhet. Sådana olyckor som
kan leda till räddningsinsats i räddningstjänstlagens mening omfattas. Planen
behandlar risker för olyckor som påkallar mer omfattande akuta insatser från i första
hand räddningskårer, polis och sjukvårdande institutioner. Det gäller i första hand
olyckor i form av bränder, explosioner, samt utflöden av giftiga och/eller miljöskadliga
ämnen.
Kartläggning och analys har skett av både transporter och stationära risker. I planens
analysdel har försök gjorts att identifiera och värdera inom kommunen befintliga riskkällor. Vid klassificering av en olyckas konsekvenser har riktlinjer i räddningsverkets
handbok följts. Metodiken beskrivs i kapitel 5 och 6. I planen föreslås rekommendationer och åtgärder. Förslagen bygger i första hand på förebyggande insatser.
Trollhättans Stads planering inom riskhanteringsområdet delas upp i flera delar,
varav denna är en. De övriga delarna är arbetet med stadens interna säkerhet (antagen säkerhetspolicy KS 1999:211) och arbetet med beredskapsförberedelser inför
hotet av höjd beredskap och krig eller omfattande fredstida kris (Trollhättans
kommuns beredskapsplan KS 1998:137). Stadens gällande räddningstjänstplan är
från 1997 då räddningstjänstförbundet bildades. Risker för skred, översvämningar
och liknande avses behandlas i kommande etapper av Trollhättans riskanalysarbete.
Uppdelningen grundar sig bl a på vilka frågor som prioriteras vid olika tillfällen.
Planen skall ses som en del i det arbete som kommunerna åläggs enligt lagen om
extraordinära händelser.
Resultatet av denna del av riskanalysen kommer att inarbetas i Trollhättans översiktsplan.
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5. STATIONÄRA RISKER
5.1 Inledning och definitioner
Enligt Räddningsverket (Räddningstjänsten i siffror 2001) utgör utsläpp av farligt
ämne ca 2 % av antalet räddningstjänstinsatser, så väl i landet som inom Norra
Älvsborgs räddningstjänstförbunds område. Andelen kan tyckas liten men de stora
konsekvenser som en olycka kan medföra gör att stor uppmärksamhet bör ägnas åt
problemen.
Risker som härrör från befintlig verksamhet kan vara svåra att hantera. Det är viktigt
att riskerna analyseras och att påtagliga problem åtgärdas. Det är sannolikt att en
brand eller ett haveri vid en industri kan få mycket stora konsekvenser för människors liv, miljö och egendom. I första hand påverkas de som arbetar inom verksamheter men även grannar och närliggande bebyggelse kan drabbas av en olyckhändelse. Spridning av kemikalier, giftig brandrök eller toxiskt släckvatten kan orsaka att
människor även på långt avstånd kan drabbas.

5.2 Bedömningsgrunder och litteratur
Följande litteratur har använts vid bedömning av riskerna vid de miljöfarliga verksamheterna:
5.2.1 Bättre plats för arbete
Räddningsverket, Boverket, Socialstyrelsen och Naturvårdsverket har sammanställt
råd och anvisningar om lämpliga skyddsavstånd mellan industrier och bostadsbebyggelse i skriften ”Bättre plats för arbete”, 1995:5. Skiften sammanfattar vilka avstånd som krävs mellan olika typer av verksamheter och bostäder för att miljö, hälsa
och säkerhet ska garanteras för de boende. På flera ställen i riskhanteringsplanen
finns hänvisningar till denna skrift. Skyddsavstånden i ”Bättre plats för arbete” ska
användas vid planering av nya områden. I befintliga situationer ska skyddsavstånden
nyttjas som rekommendationer. Om företagen vidtar åtgärder kan mindre skyddsavstånd accepteras.
I denna riskhanteringsplanen har vi använt skyddsavstånden som en första uppdelning av objekten.
5.2.2 Att skydda och rädda liv
Räddningsverkets har sammanställt skriften ”Att skydda och rädda liv, egendom och
miljö, handbok i kommunal riskanalys inom räddningstjänsten” (1989). Räddningstjänsten vill genom boken ge kommunerna information om och metodik för riskanalys
som ska leda till ökad risk- och beredskapshänsyn i samhällsutvecklingen. Med hjälp
av systematisk insamlande av uppgifter ska riskerna identifieras. Därefter ska identifierade risker värderas genom en uppskattning av konsekvenser av en olycka samt
sannolikheten för olyckan. Till hjälp finns checklistor i form bland annat av en riskmatris.
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I denna riskhanteringsplan har vi använt riskmatrisen i boken för alla normala riskobjekt. Vi har lagt tyngdpunkten vid konsekvenserna av en skadehändelse och
mindre vikt har lagts vid sannolikheten.
5.2.3 Riskanalys för typbensinstation
För att få mer stöd kring bedömning av skyddsavstånd kring bensinstationerna har
riskanalysgruppen låtit ett konsultföretag specialstudera bensinstationer. Prevecon
Brand & Riskkonsult AB har på uppdrag av Trollhättans kommun, utfört en riskutredning avseende personrisker som kan uppkomma från hantering av brandfarlig vara
inom bensinstationer. Analysen redovisar beräkningar av sannolikheter för konsekvenser av olyckor. Konsekvenserna redovisas i form av andel personer som omkommer, blir skadade eller känner obehag vid en skadehändelse. Enligt riskutredningen kommer närboende klara sig utan skador om de befinner sig minst 60 m från
skadeplatsen.
I denna riskhanteringsplan har vi nyttjat resultaten i riskutredningen för att bedöma
lämpliga skyddsavstånd mellan bensinstationer och bostäder.

5.3 Inventering
Inom arbetet med revideringen av riskanalysen har samtliga riskverksamheter lokaliserats och skyddsavstånd till bostäder har bedömts. Samtliga verksamheter har även
riskvärderats. Detta har skett enligt den modell som beskrivs i Räddningsverkets
handbok för kommunal riskanalys. De verksamheter som ligger inom skyddsavstånd
samt har höga risker har identifierats och granskats närmre.
Kunskapen om nya verksamheter, tillkomna efter senaste riskanalysen, är relativt
god. Sedan 1995 nyttjas skriften ”Bättre plats för arbete” med rekommenderade
skyddsavstånd mellan bostäder och industrier, vid anläggande av nya industrier. Om
verksamheterna vidtar åtgärder för att minska riskerna kan mindre avstånd accepteras.
Många befintliga verksamheter uppfyller inte skyddsavstånden och det finns ett
behov av att dokumentera vilka dessa verksamheter är. Miljöförvaltningen har
tillsynslistor över alla de anläggningar som bedriver miljöfarlig verksamhet. Hittills har
miljöförvaltningen inte prioriterat sitt arbete utifrån skyddsavstånden.

5.4 Riskanalys och riskvärdering
Riskerna inom kommunen har studerats med några olika tillvägagångssätt beroende
på verksamhetens art.
Samtliga verksamheter har klassats in i fyra grupper (se avsnitt 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4
och 5.4.5.) Klassningen har skett dels utifrån lokaliseringen och dels utifrån riskerna
inom verksamheten. Bedömning har därefter gjorts utifrån lagring av kemikalier, typ
av kemikalier samt den mängd kemikalier som hanteras inom verksamheten. Värdering har gjorts utifrån sannolikhet för olyckor och möjliga konsekvenser för liv, miljö
och egendom i enlighet med Räddningsverkets riskmatris.
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5.4.1 Lokalisering med avseende på skyddsavstånd
Alla verksamheter som är klassade enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har lokaliserats och ritats in tillsammans med aktuellt skyddsavstånd i
GIS-skikt i kommunens databas SOLEN. För ett antal typer av verksamheter, t ex
vattenverk, krematorier och små verkstäder, finns inga fastslagna skyddsavstånd.
Miljöförvaltningen har gjort en uppskattning av lämpliga skyddsavstånd för dessa
verksamheter. De nya skyddsavstånden måste nyttjas med stor försiktighet.
Skyddsavståndet används som en rekommendation vid anläggande av nya verksamheter. Om förebyggande åtgärder vidtas kan mindre skyddsavstånd accepteras.
Befintliga verksamheter ska inte behöva utföra åtgärder enbart med anledning av
skyddsavstånden om inte särskilda risker föreligger. Vid befintliga verksamheter
måste skyddsavstånden ses som en rekommendation inför t ex förtätning av bebyggelsen.
Vid analysen av 139 verksamheters lokalisering framkom att 35 verksamheter ligger
inom rekommenderade skyddsavstånd för bostäder.
Av de 35 är det 19 verksamheter som ligger inom skyddsområde för buller och luktproblem. I denna grupp finns skjutbanor, bergkrossar, kemtvättar och tryckeri. Risken
för problem vid brand eller olyckor anses som relativt låg. Därför prioriteras dessa
objekt inte extra i riskhanteringsplanen trots att skyddsavstånden inte är tillräckliga.
14 av verksamheterna är bensinstationer. Skyddsavstånden kring bensinstationerna
har granskats i en riskutredning där följderna av olyckor på en bensinstation analyserats. Utifrån riskutredningen har fyra av de 14 bensinstationerna därefter placerats i
gruppen objekt med hög risk medan de andra 11 placerats i gruppen normal risk.
De återstående två verksamheterna som inte uppfyller skyddsavstånden är dels en
återvinningsanläggning där riskerna bedöms som låga samt en textilindustri där
mycket förebyggande åtgärder utförts.
5.4.2 Skyddsvärda objekt (samhällsnyttiga anläggningar)
I denna grupp har anläggningar med stor samhällsnytta placerats t ex vattenverk,
reningsverk och sjukhus. Dessa objekt behöver inte ha ett skyddsavstånd på grund
av att verksamheten stör utan på grund av att verksamheten måste skyddas. Vi kan
inte bygga för nära sådana verksamheter, de måste skyddas så att verksamheten
kan fortgå. Uppgifterna om dessa objekt hålls uppdaterade på miljöförvaltningen som
arbetsmaterial för berörda myndigheter och förvaltningar.
Åtgärder för skyddsvärda objekt
Åtgärdsprogram har inte tagits fram för gruppen skyddsvärda objekt. Det är dock viktigt att man i den kommunala översiktiga planeringen tar hänsyn till dessa objekt. De
måste ha möjlighet att expandera till exempel vid utveckling av befolkningsantalet.
Utrymme måste sparas så att det kan byggas fler vattenverk, reningsverk, sjukhus m
m, och dessa måste kunna byggas ut.
5.4.3 Hög risk
I denna grupp har anläggningar som hanterar stora mängder kemikalier eller särskilt
giftiga kemikalier, stora arbetsplatser samt verksamheter som är fel lokaliserade placerats. Dessa verksamheter utgörs i huvudsak av stora företag med ett väl funge9

rande internt säkerhetsarbete. Uppgifterna om dessa objekt hålls uppdaterade på
miljöförvaltningen som arbetsmaterial för berörda myndigheter och förvaltningar.
Inventering
Dessa verksamheter har besökts av Miljökontoret och Räddningstjänsten. En del har
besökts i samband med ordinarie tillsyn, andra särskilt med anledning av riskanalysarbetet. Företagens egna riskanalyser har granskats och legat till grund för värderingen. Dessa riskanalyser har som regel utförts då lagstiftningen kräver det av företaget (§ 43 Räddningstjänstlagen) och har alltså inget samband med det kommunala
riskanalysarbetet.
14 av bensinstationerna har bostadshus liggande inom skyddsavståndet enligt Bättre
plats för arbete (100 m), 11 av bensinstationerna har bostadshus inom 60 m. Miljökontoret och Räddningstjänsten har bedömt att fyra av dessa placeras i hög risk
gruppen med anledning av att avstånden är små mellan bebyggelse och bensinstationerna och/eller pga. att bostäder exponeras utmed tillfartsvägen. De övriga 10
bensinstationerna som ligger inom skyddsavstånden bedöms som normal risk objekt.
Åtgärder för objekt med hög risk
Miljökontoret och Räddningstjänsten har gjort en bedömning av riskerna vid varje
anläggning. Många av anläggningarna har redan utfört riskanalyser och vidtagit åtgärder för att begränsa riskerna. Eftersom risk ändå förekommer klassas ändå verksamheterna i hög riskgruppen. Åtgärder sker inom myndigheternas normala tillsyn.
De bensinstationer som placerats i hög risk gruppen bör flyttas och arbetet med att
finna ny placering bör påbörjas omgående. Ändring av lokaliseringen kan ske i samband med att tillståndet för brandfarlig vara prövas.
5.4.4 Normal risk
I denna grupp finns relativt vanliga verksamheter med risker som uppfattas som normala ur ett samhällsperspektiv. Eftersom det är miljöfarliga eller kemikaliehanterande
verksamheter är risken fortfarande högre i denna grupp är vid bostäder, kontor etc. I
denna grupp är exempelvis bensinstationer, återvinningsföretag, simhallar och gashanterare placerade. Uppgifterna om dessa verksamheter hålls uppdaterade på
miljöförvaltningen som arbetsmaterial för berörda myndigheter och förvaltningar.
I arbetet med riskhanteringsplanen har vi använt riskmatrisen enligt boken ”Att
skydda och rädda liv, egendom och miljö”. Samtliga verksamheter i normalriskgruppen har delats upp efter verksamhetsområde, d v s typ av verksamhet. Mängd
kemikalier och andra riskmoment har sammanställts vid varje verksamhet.
Olyckor/haverier som kan inträffa har uppskattats utifrån erfarenhet. För varje skadehändelse har riskgrupper, skadeobjekt, identifierats. Skadeobjekten delas upp i tre
klasser: L= liv risken för människor att skadas, M= miljö risken för miljö så som
vatten, mark och luft att skadas, E= egendom risken för byggnader, fordon etc att bli
förstörda. Utifrån varje skadehändelse har konsekvenserna bedömts för varje skadeobjekt. Konsekvenserna har klassats i en skala 1-5 där 5 är värsta konsekvensen.
För några verksamheter har hastigheten av olyckans uppkomst uppskattats. Sannolikheten har inte bedömts.
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Inventering och analys av normal risk objekt
Nedan finns en genomgång av verksamheter/verksamhetsgrupper:
•

Drivmedelshanterare
Samtliga drivmedelshanterare får höga poäng i riskbedömningen med anledning
av riskerna i samband med en brand då personal och kunder kan skadas allvarligt.
I samband med riskhanteringsplanen har en riskutredning av typbensinstation
inom Trollhättans kommun utförts. Utredningen visar att ett skyddsavstånd på 60
m innebär att människor inte skadas i en brandsituation. Skyddsavståndet säkrar
inte mot andra störningar så som buller och ljus.
10 bensinstationer har placerats i normal risk gruppen. Arbetsgruppen gör bedömningen att dessa kan accepteras eftersom få människor rör sig i området
samt att byggnader skyddar de boende. Det bedöms inte som skäligt att flytta
verksamheterna i nuläget.
Vid en av de befintliga stationerna kommer det troligen öppnas en etanoltapp. Vid
bedömning av denna är det viktigt att skyddsavstånden är tillräckliga och att
enbart den bästa transportvägen rekommenderas.

•

Gashanterare
Gashanterare klassas med en hög risk med anledning av riskerna vid gasolycka.
Räddningstjänsten arbetar vidare med gashanterare för att undersöka riskerna på
varje plats.
En gasförsäljare klassas med en hög för risk för egendom med anledning av att
det finns många dyra fordon intill tankningsstället. Det ligger i ägarens intresse att
skydda sin egendom varför myndigheterna inte kommer att ställa särskilda krav
på åtgärder.

•

Kemikaliehanterare
Stora simhallar får höga riskpoäng avseende människors hälsa, då många besökande kan skadas vid ett gasutsläpp. Vid verksamheterna bedrivs egenkontroll
och larmfunktion finns. Miljökontoret har tillsyn över anläggningarna och riskerna
kommer att bedömas vid tillsynsbesöken. Vid isstadion finns ammoniak i kylanläggningen. Miljökontoret ska undersöka vidare hur anläggningen fungerar.

•

Återvinningsanläggningar
Vid bränder vid återvinningsverksamheter (bilåtervinnare, kabelåtervinnare etc)
finns en stor risk för att eventuellt släckvatten från branden blir toxiskt (giftigt). Vid
bränder under år 2001 i Malmö och Landskrona uppkom mycket giftigt släckvatten då ett däckslager respektive ett batterilager brann.
Denna typ av verksamheter har hittills inte granskats ut miljöskadesynpunkt.
Miljökontoret och Räddningstjänsten bör göra gemensamma besök vid verksamheterna för att undersöka riskerna och eventuella möjligheter till förebyggande
arbete.
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•

Mindre plastindustrier
De mindre plastindustrier placerades först i högrisk gruppen men efter besök vid
verksamheterna klassades verksamheterna som normalriskobjekt. Vid besöken
konstaterades att riskerna inte var så höga som befarat. De mindre plastindustrierna har höga riskpoäng och bör därav besökas om av tillsynsmyndigheterna.

•

Verksamhetsområde
Räddningstjänsten har noterat att det kan finnas en ökad risk i industriområden
med många små verksamheter som ligger tätt intill varandra. I riskarbetet har
framförallt två områden iakttagits. Problem kan uppstå genom att en eventuell
brand lätt sprider sig mellan verksamheterna. Räddningstjänsten kommer att
undersöka områdena vidare.

•

Lackerare
Lackerarna hanterar idag mer vattenbaserad färg än tidigare och därför har
brandrisken minskat. Det hanteras dock fortfarande en hel del lösningsmedel vid
verksamheterna. De verksamheter som har kolfilter måste fortfarande vara varsamma över risken för självantändning i filterna.

5.4.5 Låg risk
I denna grupp är små verksamheter som till exempel kemtvättar, tryckerier och färghandlare placerade. En brand kommer att orsaka skada men risken kan nästan jämföras med brand vid en bostad. Dessa verksamheter har inte studerats närmare i
samband med revideringen av riskanalysen. Uppgifterna om dessa verksamheter
hålls uppdaterade på miljöförvaltningen som arbetsmaterial för berörda myndigheter
och förvaltningar.

5.5 Sannolikhet
I denna riskhanteringsplanen har sannolikheten för brand eller olyckor vid en stationär risk inte bedömts. Riskanalysgruppen anser att det är bättre att vidta återgärder
för att förebygga risker oberoende av hur ofta de inträffar.

5.6 Iakttagelser och Slutsatser
I Trollhättans kommun finns många farliga verksamheter, vilket innebär att det även
finns ett stort antal riskobjekt. Vid inventeringen av objekt har det framkommit att
många högriskobjekt driver en god egenkontroll och de har skapat sig en god bild av
riskerna inom företaget. Genom förebyggande åtgärder kan riskerna minskas.
Det går inte att skydda sig mot alla typer av risker och därför är det av stor vikt att det
finns en bra räddningskår med tillräckliga resurser. Ett bra samarbete mellan miljökontor och räddningstjänstförbund underlättar i en brand/haverisituation.
Viktigt är att riskverksamheter besöks regelbundet av miljöförvaltning och räddningstjänst. Till exempel finns i gruppen återvinningsanläggningar objekt med mycket hög
riskklassning enligt riskmatrisen. Det är först under det senaste året som problemen
med släckvatten från dessa verksamheter har iakttagits. Verksamhetsutövarna är
12

sällan själva medvetna om problemen som en brand kan innebära för miljön. Plastindustrier bör besökas regelbundet av tillsynsmyndigheterna med anledning av det
toxiska släckvatten och den giftiga gas som uppkommer vid en brand. Även de
mindre verksamheterna bör få regelbundna besök där risker diskuteras. En brand
eller ett haveri orsakar inte bara skada på människor och miljön, även företagets
ekonomi skadas av produktionsuppehåll och skadade byggnader.
Det är även viktigt att risker hanteras i samband med bygglovärenden, inom planarbetet och i samband med remisser mellan förvaltningar. I kapitel 7 finns ett antal
rekommendationer och förslag som berör sådant som bör beaktas i samband med
plan- och byggärenden.
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6. TRANSPORTER AV FARLIGT GODS (MOBILA RISKER)
6.1 Inledning
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga
egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte
hanteras rätt under transport. Begreppet definieras i Lagen om transport av farligt
gods (1982:821).
Å ena sidan finns ett behov av att kunna transportera det farliga godset till fabriker
och terminaler, å andra sidan behövs skydd för dem som bor och arbetar utefter
trafikleder. Behovet av utförligare underlag inom detta område med klara riktlinjer i
samband med planering och byggnation är främsta orsak till det föreslagna revideringsarbetet.
6.1.1 Mängder och olycksrisker
Uppgifter om transportmängder på nationell nivå kan erhållas bl a från Statens Institut för kommunikationsanalys (SIKA). Ca 5 procent av den totala godsmängden i
Sverige på väg och järnväg, eller ca 6 procent av det totala trafikarbetet, kan antas
tillhöra kategorin farligt gods. Ca 70 % därav utgörs av brandfarliga vätskor, främst
petroleumprodukter. Detta förklarar att petroleum ofta förekommer i olyckor med
farligt gods. Den totala mängden landtransporterat farligt gods per år har under den
senaste tiden varierat mellan 15 och 20 miljoner ton. Av detta utgör järnvägstransporterna 10-15 %. Härtill kommer sjötransporter om ca 35-40 milj ton där petroleumdelen är över 90 %.
Det uppskattas årligen ske omkring 100-120 polisrapporterade vägtrafikolyckor per år
(exklusive viltolyckor) där fordon som transporterar farligt gods är inblandade. En
sjättedel av dessa, ca 15-20 stycken, beräknas leda till någon form av utsläpp av
farliga ämnen. Arbetet med att förebygga olyckor med farligt gods har getts hög prioritet både nationellt och internationellt. Detta har resulterat i att antalet olyckor varit
få, särskilt vad gäller svårare olyckor. Däremot har ett antal allvarliga tillbud skett.
Hot- och riskutredningen ”Ett säkrare samhälle”, SOU 1995:19, har sammanställt
stora olyckor och allvarliga störningar i Sverige 1950-1994. Tre händelser med transport av farligt gods ingår. Dessa ledde till fyra skadade, dock inget dödsfall. Vad
gäller olyckor i samband med lastning, lossning eller lagring av farligt gods i hamnar
och vid industrispår har fem dödsfall inträffat i Sverige under denna period. Vid
transport av farligt gods inträffade en dödsolycka år 1987 (Bromma), det senaste
dödsfallet i Sverige. Flera uppmärksammade järnvägsolyckor har skett på senare år i
Sverige, såsom vid Kävlinge 1996 och Kälarne 1997. Lyckligtvis utan farliga läckage
p g a föredömliga insatser. Sverige ligger således väl framme med ett väl fungerande
säkerhetssystem. Genomsnittligt antal dödsfall relaterade till farligt gods i den industrialiserade världen beräknades i mitten av 1990-talet ett dödsfall per år per 10 milj
invånare.
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6.1.2 Lagar och regleringar
Transporter av farligt gods regleras i Lagen om transport av farligt gods (1982:821)
med tillhörande förordning. De svenska föreskrifterna harmoniserar i allt väsentligt
med de internationella bestämmelserna. De olika transportslagen har specialregleringar. Se bilaga 1.
Farligt gods definieras i lagen och förordningen om kemikalier tillhörande någon av
de nio klasserna (riskkategorier) enligt FN:s system, se bilaga 2. Detta görs för att
underlätta hanteringen. Klassificeringen grundar sig på den dominerande risken som
ett ämne har under transport. Fordon skall märkas med lagstadgade s k farligt godsskyltar, se bilaga 6.
6.1.3 Vikten av information
I avsaknad av bindande regler om vägval styr bl a vägstandard (speciellt under vintertid) valet av säkraste väg.
Utöver fordonens märkning med s k farligt gods-skyltar, se bilaga 6, behövs även
god information till chaufförerna om
• Skyddsområden för vattentäkt. Skyltar bör tala om när området börjar och slutar
för att förebygga riskfylld uppställning.
• Rekommenderade färdvägar för farligt gods genom och i samhällena.
• Lämpliga uppställningsplatser
Alla rast- och uppställningsplatser är inte lämpliga för farligt gods. Helst bör redan
vägvisningen upplysa om platsen är lämplig och eventuellt hur långt det är till nästa.
Dock måste motivet till skyltningen alltid vara säkerheten, informationen skall utformas på sådant sätt att konkurrensen mellan eventuella företagsidkare inom servicesektorn på berörda platser inte påverkas.
Övriga informationskanaler är de depåer varifrån distributionen av petroleum sker,
Räddningsverkets atlas över rekommenderade vägar och uppställningsplatser, åkeriföreningar, fackpress, etc.

6.2 Inventering
Transporter av farligt gods sker i Trollhättan både på väg, järnväg och till sjöss
(kanaltrafiken). Mängden gods i genomfart är ganska stor i Trollhättan. Vad som
transporteras är svårt att exakt följa upp. Detta beror på att typer och mängder av
gods inte är lika från den ena till den andra dagen samt att användningen av exempelvis kemikalier ändras i takt med att ny teknik införes.
Räddningsverket (SRV) har kartlagt mängderna farligt gods på riksvägar och järnväg
åren 1998 resp 1996. De baseras på en enkät för 4:e kvartalet 1998 för vägar och
4:e kvartalet 1996 för järnvägar. Bättre heltäckande statistiskt underlag finns inte
idag. Bilaga 3 redovisar mängderna utifrån SRV:s kartläggning, uppdelad på ämnesklasser. Statistik för kanaltrafiken har hämtats från Sjöfartsverket.
Statistiken för de olika transportslagen uppdelad på alla ämnesklasser redovisas i
sammanfattning i nedanstående diagram.
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Farligt gods genom Trollhättan, beräknade mängder
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6.2.1 Vägtrafik
Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter gällande farligt gods, och utarbetar
rekommenderade vägar för farligt gods enligt vägtrafikkungörelsen. Arbetet sker i
samarbete med bl a kommuner och näringsliv. I Räddningsverkets Sverigeatlas (den
senaste utgiven 2001, ny utarbetas och kommer 2004) framgår i text och karta
föreskrifter och rekommenderade vägar. För Trollhättans del bygger de på
kommunens beslut 1995-01-25 med stöd av 147 § vägtrafikkungörelsen.
Rekommenderade vägar för farligt gods framgår även av Vägverkets
väginformationskartor.
I centrala staden finns en förbudszon markerad som dock ej gäller eldningsolja och
diesel. Vägnätet i Trollhättan är indelat i primära och sekundära rekommenderade
vägar för farligt gods. Primära är de vägar som har genomfartstrafik, d v s
riksvägarna 42, 44, 45 och 47. Sekundära vägar är avsedda för lokala transporter till
och från de primära vägarna och bör ej användas till genomfartstrafik. Vissa av
vägarna från beslutet 1995 har fallit bort p g a vägomläggningar m m. Återstående
rekommenderade vägar i 2001 års atlas är Flygfältsvägen, del av Grundbergsvägen,
S och N Hamnvägen, Stallbackavägen, Lasarettsvägen, Åkerssjövägen,
Vänersborgsvägen norr om Källstorps industriområde och Gärdhemsvägen. En
indirekt styrning sker även via den viktbegränsning som den s k BK-klassningen
innebär för vissa vägar och broar.
Denna riskhanteringsplan innehåller i kapitel 7 ett förslag till revidering av rekommenderade vägar och ett nytt beslut föreslås fattas enligt nya vägtrafikförordningen.
Det nya förslaget framgår av karta i kapitel 7. Utöver detta förekommer farligt gods-
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Idag finns ingen skyltning utmed de vägar som rekommenderas för farligt gods. Det
saknas också information om detta i anslutning till infartsvägarna. Genom en s k vägvalsstyrning kan kommuner m fl försöka få transporterna med farligt gods att
använda de vägar där risker och konsekvenser minimeras. Skyltning för
vägvalsstyrning av farligt godstransporter ombesörjs av Vägverket (trafikingenjör)
efter bl a förfrågan hos kommunen.
Mängder på genomfarterna
Totalt kan mängden farligt gods på rv 45 uppgå till mellan 200 000 och 400 000 ton
per år och för rv 44 mellan 100 000 och 200 000 ton. På rv 42 är mängderna mindre,
förmodligen 20 000-50 000 ton per år. Trollhättan och Åsaka är de tätorter som
berörs av trafiken på dessa vägar. Observera att intervallen är stora eftersom ovanstående siffror är mycket osäkra.
Vägverket Region Väst har år 2001 utfört en riskanalys i samband med vägutredningen om Rv 45, sträckan Älvängen-Trollhättan. I vägutredningens prognoser
beräknas den tunga trafiken ha ökat med 30 % år 2010 jämfört med idag.
Trafiken inom Trollhättans tätort
I tätorten korsas riksvägarna 44 och 45 och har samma sträckning utmed ca 5 km.
Dessutom används genomfarten, bl a Edsborgsleden, också av lokal trafik. Detta
innebär väsentligt högre trafik på riksvägarna i tätorten, dels gentemot vägarna
utanför tätorten, dels gent emot kommunala gator och vägar. Mängden transporterat
farligt gods på de kommunala gatorna vid sidan av riksvägarna har inte kunnat
beräknas inom ramen för denna plan. SRV:s siffror skiljer inte mellan hur mycket
gods som lossas eller lastas i Trollhättan och hur mycket som bara passerar. Med
utgångspunkt från koncentrationen av de arbetsplatser som använder farliga ämnen
kan slutsatsen dras att vägarna i Stallbackaområdet är mer belastade av dylik trafik
än övriga kommunala gator och vägar.
Uppställningsplatser
Uppställning av ekipage med farligt gods förekommer av olika skäl och i olika former,
men kan delas upp i fyra olika former:
• Uppställning för rast och dygnsvila
• Uppställning av släpfordon, där även överpumpning kan ske
• Uppställning av skadat fordon
• Polisens kontrollplatser
Uppställning förekommer vanligtvis vid:
• Uppställningsficka eller naturrastplats efter vägen
• På särskild uppställningsplats
• I anslutning till serviceanläggning
• Industriområden
Valet av plats för uppställning styrs av många faktorer, bl a ändamålet med uppställningen. Vill man parkera släpet skall ytorna vara nära till och lätta att komma till och
från. Vill man ta rast eller dygnsvila styrs valet av bl a arbetstid, tillgänglighet och
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servicekvalitet. Det är självklart att förarna förlägger sina längre raster till ställen där
det finns en bra service. Serviceanläggningar utefter de stora vägarna ligger ofta på
den lagstadgade körtiden från de stora hamnarna och städerna.
Transportörer av eldningsolja väljer att parkera sina släp på exempelvis obebyggda
industritomter eller en lämplig plats där det går lätt att koppla till och från släpet.
Att ett fordon med en skada och en last som kan orsaka skador på omgivningen
måste transporteras till en säker plats inträffar lyckligtvis mycket sällan. Ca hälften
lagas på platsen för haveriet, resterande bärgas till verkstad eller oljedepå.
Att hitta lämpligt belägen uppställningsplats kan vara svårt eftersom ett antal villkor
måste vara uppfyllda beroende på vilken funktion platsen skall ha. Rekommendationer och kriterier redovisas i Räddningsverkets FoU-rapport ”Uppställning av fordon
lastade med farligt gods” (1998), se vidare bilaga 4. Uppgifter om bl a befintliga uppställningsplatser finns i Vägverkets vägdatabank.
Uppställningsplats för fordon med farligt gods är i Vägverkets Sverigeatlas 2001 markerad på kartan vid södra infarten till Sjuntorp, dock enligt texten mellan Lindveden
och Björkebacken. Dessa uppgifter skall ses över inför nästa revidering av atlasen.
Förmodligen är behovet av ytterligare platser för vila inte så stort utmed Trollhättans
genomfarter. I riktning norrut ligger Göteborg för nära, det skall stämma med 2-3
timmars-passen efter färjan. I riktning söderut kan det dock passa bättre, men då
finns Edetrasta två mil söderut.
Idag används vissa gator som uppställningsplatser, exempelvis Kardanvägen och
Grafitvägen. Vanligt är också att stanna på det industriområde, där lossning/lastning
skall ske. Så används även området I anslutning till hamnterminalen på Stallbackaområdet.
6.2.2 Järnvägstrafik
Idag gäller för järnvägstrafiken 85 km/tim genom Trollhättans tätort, förutom över
bron där begränsningen f n är 70 km/t. Enligt Banverket gäller 85km/t i alla orter i
landet, det förekommer inga lägre hastigheter med hänvisning till farligt gods.
För järnvägsstationen i Trollhättan gäller t o m okt 2003 en överenskommelse med
SJ om att uppställning av vagnar med kondenserad gas ej får ske över natt eller
helger. Hantering av farligt gods vid järnvägsstationen sker enbart i samband med att
vagnar skall växlas till och från industrier.
Ur Räddningsverkets flödesstatistik för transport av farligt gods, avseende 1996 kan
antas att ca 300 000 – 500 000 ton farligt gods passerade Trollhättan på järnväg.
Utöver Trollhättans tätort berörs även Upphärads och Velanda tätorter av järnvägstrafiken. Även här är osäkerhetsintervallen i beräkningarna stora.
Järnvägen har stickspår till Stallbacka industriområde där farligt gods kan transporteras.
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6.2.3 Sjöfart (kanaltrafik)
En omfattande transport av bl a olika typer av farligt gods sker på kanalen genom
Trollhättan. Den vanligast förekommande typen av farligt gods där är oljeprodukter.
Under sommartid förekommer även mycket småbåtstrafik på kanalen. Riskerna med
kanalanläggningarna, d v s dämme och slussar, och med profilregleringen utmed
Göta älv, behandlas inte i denna etapp av kommunens riskhantering.
Enligt statistik som erhållits från Sjöfartsverket transporterades totalt ca 721 tusen
ton farligt gods på kanalen år 2000. Godset fördelade sig enligt tabellen i bilaga 3.

6.2.4 Flygtrafik
Till och från Trollhättan/Vänersborgs flygplats fraktas inget farligt gods utöver
planens eget bränsle, flygfotogen. Säkerhets- och miljöaspekterna i plan- och byggärenden bevakas genom samråd med luftfartsmyndigheterna. Byggnaders och
anläggningars lokalisering och utformning beaktas i förhållande till risken för haverier
i anslutning till den lokala flygplatsen. Flygtrafikens risker analyseras inte vidare i
denna plan.
6.2.5 Verksamheter som samlar mycket människor
Verksamheter som kan innebära att många människor samlas inom en begränsad
lokal eller yta bör p g a risken inte placeras i närheten av en farligt gods-led. I bilaga
5 framgår vilka objekt som helt eller delvis är belägna inom en zon om 100 meter på
ömse sidor om de transportleder som rekommenderas för farligt gods.

6.3 Riskanalys och riskvärdering
6.3.1 Metod
Riskvärderingsmetoden i denna plan kan kortfattat beskrivas på följande sätt:
1. En uppskattning görs av mängden farligt gods i varje klass. Källor här är räddningsverkets (väg och järnväg) och sjöfartsverkets kartläggning och statistik vilket
redovisas ovan och i bilagor.
2. Följder av en olycka som leder till en läcka, brand eller explosion bedöms, liksom
sannolikheten för olika olyckstyper. Källor här är främst följande:
o
o

o
o

Riskanalys Trafikleder (SWECO VBB VIAK 2002) för väg- och järnvägstransporter.
Göteborgs fördjupade översiktsplan för farligt gods (Göteborgs kommun 2002) vilken i sin
tur i hög grad bygger på utredningsmaterial från Vägtrafikinstitutet (VTI) vad avser vägoch järnvägstransporter.
Riskanalyser för kvarteren Älvhög och Älvhögsborg (Scandiaconsult 1995 och 1999) för
kanaltransporter
Utredning om NOHAB-området vid Åkers sjö (SWECO 1999) för kanaltransporter.

3. Sannolikheter och konsekvenser vägs samman för att bestämma vilka principer
som skall gälla vid värdering av riskerna och vilka skadescenarier som skall väga
tyngst i bedömningen. Utifrån Trollhättans bebyggelsestruktur analyseras olika
typområden av bebyggelse och verksamheter med avseende på beräknat antal
döda och skadade vid vissa typhändelser. Beräkningarna grundar sig på en
bedömning av det antal personer som vistas dag/natt inom olika avstånd längs
farligt-godsleden.
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4. En sammanvägning mellan riskhänsyn och andra samhällsbyggnadsintressen
görs, vilket resulterar i förslag till rekommendationer för avstånd mellan bebyggelse och transportled för farligt gods, samt andra typer av förebyggande rekommendationer. Rekommendationerna redovisas i text och kartskisser i kapitel 7.
Underlag och riktvärden
För en bra analys behövs svensk och utländsk statistik över inträffade olyckor och
tillbud samt analyser av orsaks- och insatsstatistik. Eftersom antalet allvarliga olyckor
är så få är det inte möjligt att utifrån statistiskt material dra några entydiga slutsatser
beträffande riskbilden. Materialet har dock ett värde genom att man kan jämföra
storleken av olika risker med varandra.
I Boverkets ”Bättre plats för arbete” uttrycks svårigheten så här (sid 60): ”Det är idag
svårt att tillämpa skyddsavstånd på kommunikationer. Nationella riktlinjer krävs för att
bedömningen av riskerna inte skall bli mycket olika i olika kommuner och utredningar. Utarbetning av policy och metoder för riskanalyser är också viktigt.” På sid 82
finns dock ett riktvärde: ”Riktvärdet för skyddsavstånd med avseende på vägtransporter av farligt gods bör vara 100 m eller större vid planering av industriområden och
storindustriområden.” Runt omlastningsstationer för godstransporter ges riktvärdet
500 m, men då är även annat än farligt gods dimensionerande, såsom buller och
avgaser.
Inga andra nationella riktlinjer eller samordnad metodik har utarbetats, endast
rekommendationer i vissa fall, exempelvis beträffande uppställningsplats. När det
gäller konsekvensberäkningar behöver kunskaperna förfinas om bl a gasers utbredning i terräng och bebyggelse och kemikaliers reaktivitet. I bilaga 2 sammanfattas
konsekvenser av olyckor vid transporter av de olika klasserna av farliga ämnen.
Om värdering
Andra frågor i sammanhanget är: Hur värderas risker contra nytta? Kan en verksamhet anses vara acceptabel eller ej ur moraliska, ekonomiska m fl synvinklar? Från
vems synpunkt bedöms risken? Hur kan man jämföra olika risktyper med varandra?
Hur skall man förstå och hantera osäkerheter? Hur många olika alternativa scenarier
skall vi planera för: ”dimensionerande” skadefall, ”värsta tänkbara”, etc? Händelser
med mycket låg sannolikhet skall inte underskattas, vi har ju exempel på att ”osannolika händelser” inträffat.
Riskanalys bör om möjligt kombineras med kostnad/nyttoanalys. Säkerhet vägs mot
funktionalitet, miljö, kostnader etc.
Om beräkning av sannolikhet och konsekvens
För att beräkna sannolikheter har för farligt gods i denna plan i allmänhet utgångspunkten varit sannolikheten för att en viss händelse inträffar per fordonskm och år.
För att beräkna konsekvenserna av en olycka beräknas ett antal döda och svårt
skadade inom vissa avstånd från olycksplatsen beroende på typ av bebyggelse eller
verksamhet m m. Konsekvenserna av en olycka kan bero på:
1. Hur mycket människor som vistas i närheten av transportleden.
2. Vilka typer av exempelvis kemikalier som transporteras.
3. Fordonet, dess storlek och utrustning
4. Chaufförens kunskap och omdöme
5. Hastigheten hos fordonet
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6. Väderlek
7. Vilka byggnads- eller anläggningstekniska förutsättningar som finns i
ledens närhet för att begränsa följderna av en eventuell skada
8. Olycksplatsens läge i förhållande till vattentäkt eller färskvattenintag
9. Räddningstjänstinsatsen, som beror på dels resurser hos räddningskåren
och dels allmänna förutsättningar som kan försvåra eller underlätta insatsen.
10. Förutsättningar hos övriga myndigheter för att kunna ingripa vid en olycka.
I denna plan har främst punkterna 1, 2 och 7 beaktats.
Olika typer av risker
För att slutligen formulera riktlinjer måste riskerna värderas. Det finns inga allmängiltiga kriterier för värdering av risk. Diskussion om vad som är rimlig säkerhet får
därför föras på lokal eller regional nivå. En viktig fråga vid riskanalyser är vilken risknivå som kan accepteras. Den acceptabla risknivån varierar även med vår uppfattning av nyttan av det som orsakar risken och huruvida vi utsätter oss för det frivilligt.
Man brukar skilja på kollektiv risk (även kallad samhällsrisk) och individuell risk.
Kollektiv risk innebär risken för att någon eller flera människor, ”vilka som helst” skall
omkomma eller skadas inom ett visst geografiskt område. Den individuella risken är
risken för att en viss människa skall skadas eller dödas exempelvis inom ett visst avstånd från en led med farligt gods, oavsett hur många andra människor som dödas.
Räddningsverket föreslår i sin skrift ”Värdering av risk” (1997) kriterier för kollektiv
och individuell risk.
En kollektiv risk med sannolikhet för en händelse som ger ett dödsfall utmed en
transportled om 1 km längd per mer än 10 000 år föreslås av Räddningsverket som
tolerabel men då skall alla rimliga åtgärder vidtas som kan nedbringa risken ytterligare.
Detsamma gäller för en händelse som ger 10 döda per mer än 100 000 år. Om nivån
är mindre än en på 1 milj för en olycka med ett dödsfall och en på 10 milj för en
olycka med 10 dödsfall kan samhället acceptera den och inga åtgärder behöver
göras för att minska risken. Se diagrammet nedan.
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Samhällsrisk, risknivåer
1

Olycksfrekvens per år

0,1
0,01
0,001

Ej acceptabel risknivå

0,0001
1E-05
1E-06

Max tolerabel risknivå

1E-07
Acceptabel risknivå

1E-08
1E-09
1E-10
1

10

100

Antal döda per olyckstillfälle

För individrisk föreslås en årlig högsta tolerabel risknivå om en på 100 000 att en viss
människa skall avlida och en acceptabel nivå på om en på 10 milj. För risker som är
”tolerabla” men inte ”acceptabla” gäller att man skall söka vidta alla åtgärder så att
risken nedbringas ytterligare.

Individrisk per år

Individrisken för att dödas utomhus till följd av en farligt godsolycka har beräknats
utmed olika avstånd från rv 45 i Trollhättan och järnvägen (SWECO VBB VIAK 2002-0525), nedanstående diagram har hämtats från dessa beräkningar.
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Resultatet pekar på följande:
Utmed rv 45 minskar risken från ca en på 3,5 miljoner några meter från vägen till en
på 20 miljoner på ca 25 m avstånd. Mellan 25 och 50 m planar kurvan ut och efter ca
60 m är risken nästan obefintlig.
Utmed järnvägen år 2005 är motsvarande risker en på 4 milj och en på 10 milj på
25 m. Efter 50 m planar kurvan ut och risken är obefintlig vid ca 150 m. Se diagram 3
bilaga 9. Dessa beräkningar inkluderar inte massexplosiva ämnen och giftiga gaser.
Sådana ämnen, som är svåra att dimensionera efter, dödar utomhus på 60 resp
100 m (ännu mycket mer i vindriktningen för gaser).
För att få en s k kollektiv risknivå för befolkningen i ett område i Trollhättan skall individrisken multipliceras med lämpligt antal människor, t ex antal boende och arbetande inom visst avstånd från vägen.
Om sannolikhet och konsekvens
Risk är en sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna riskhanteringsplan grundar sig mer på konsekvenserna av en olycka än på sannolikheterna. Dels
är sannolikheterna svåra att mäta p g a bristfälligt underlag, och dels rör man sig
med tal så små att de gör ett verklighetsfrämmande intryck.
Vi har dock beaktat sannolikheterna i följande fall:
• Döds- och skaderiskernas förändring med avståndet, om en olycka inträffar.
• Individriskens förändring med avståndet från farligt gods-led.
• Sannolikheterna för att dimensionerande händelser med dödsfall/skador inträffar i
typområden i Trollhättan med olika bredder på skyddszonerna (kollektiv risk) för
att jämföra med ”riksnormen” ovan.
Tidigare genomförda riskanalyser i Trollhättan
Ett antal riskanalyser av olycka med farligt gods på väg och järnväg har genomförts i
Trollhättan, dels med anledning av planerade byggprojekt inom 100 m från väg eller
järnväg, dels i samband med arbetet på denna plan (se under avsnittet ”Metod”
ovan). De är viktiga källor för bedömningarna.
Tre riskanalyser har genomförts i Trollhättan under 1990-talet med anledning av
planerad bebyggelse inom 100 m från kanalområdet. Som resultat från en av dessa
godkändes bostadsbyggnation, med vissa villkor för utrymningsvägar, trots det korta
avståndet på 20 m från kanalen. Detta motiverades av beräkningar som visar att det
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dimensionerande skadescenariet, en brand från läckande bensin/olja, endast ger
lätta brännskador bakom stängt fönster från 20 m avstånd till läckan.

6.3.2 Konsekvenser i Trollhättan
Val av typhändelser
Effekten av följande två typhändelser skall beskrivas:
• Olycka med brandfarliga vätskor på väg, järnväg respektive kanal. Detta är
den vanligaste klassen med farligt gods på alla tre trafikslag.
• Olycka med kondenserad gas (risk för explosion eller brand) på väg respektive järnväg. Gas är också en relativt vanlig produkt här, men fraktas för närvarande inte på kanalen.
Motiven bakom valen är i första fallet att välja en olycka med det farliga gods som
transporteras mest med respektive transportslag, d v s brandfarlig vätska. I det andra
fallet beskrivs en olycka med värre konsekvenser även om den skulle vara mindre
sannolik, d v s gas.

6.3.3 Typhändelser: beskrivning av konsekvenser och sannolikheter
Allmänt
Vi vet att vägtrafiken innebär stora risker för samhället. Vid en olycka med exempelvis kondenserad giftig gas kan områden inom flera hundra meter utgöra den verkliga
riskzonen. Trafikens hastighet påverkar också riskområdets storlek. En cirkulationsplats innebär lägre hastighet och bör därför i sig inte kräva bredare säkerhetszon.
Jämfört med vägtransporterna är mängderna farligt gods som i ett sammanhang
transporteras på järnvägen mycket större vilket gör att konsekvenserna för människors liv och hälsa kan bli katastrofala om olyckan inträffar inom tätbebyggelsen.
Samtidigt är järnvägsvagnarna tåligare än motsvarande på väg.
Säkerhetskraven kring båttrafiken medför att sannolikheten för en olycka är liten. Liksom vid tågtransporter är mängderna farligt gods som transporteras mycket stora
och en olycka inom tätbebyggt område kan få svåra följder. Under de senaste 8-10
åren har det inte förekommit gaser eller explosiva ämnen på kanalen. Det råder dock
inget förbud mot detta. Om sådana transporter skulle förekomma sker det enligt ett
särskilt regelverk där fokus ligger på minskad exponeringstid och övervakning.
Ytterligare skärpning övervägs. Frånvaron av gaser eller explosiva ämnen på älven
minskar bredden på de säkerhetszoner som behövs.
Exempel på händelser på en uppställningsplats som kan antas orsaka skada är
1. Brottslighet (sabotage eller skadegörelse) riktad mot fordonet.
2. Tekniska fel (t ex ventiler, rörledningar)
3. Kollision med annat fordon
4. Brand, bl a beroende på fordonsfel eller olyckshändelse.
Sannolikheten för olycka på uppställningsplats har inte beräknats. En uppställningsplats som har dåliga av- och påfarter kan öka risken. Beroende på typ och mängd av
ämnen kan storleken på riskområdet variera kraftigt. Största konsekvenserna blir där
många människor uppehåller sig. Bensinpumpar, gasflaskor etc kan förvärra konse-
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kvenserna. Vid val av plats måste bl a beaktas risker för förorening, exempelvis av
dricksvatten eller dagvatten.
Denna plan behandlar annars bara direkta risker för dödsfall och svåra personskador
till följd av olycka med farligt gods, inte egendoms- eller miljöskador såsom förorening. Den största miljörisken är risken för att en vattentäkt blir förorenad. Även kommunala reningsverk kan slås ut av utsläpp som går igenom dagvattenledningar.
Brandfarliga vätskor på väg
Av de brandfarliga vätskorna ger bensin de mest omfattande personskadorna vid
olycka. Händelsen är en kollision eller avåkning av sådan kraft att lasten fattar eld.
Förutom bensintransporter fraktas olja till de fastigheter som har oljeeldning. Följderna av en olycka för boende eller verksamma intill vägen bedöms vara så små att
inga särskilda rekommendationer för samhällsplaneringen är motiverade. Vägval och
högt säkerhetsmedvetande från transportörens sida minskar givetvis risken ytterligare även här.
• Sannolikheter: I SWECO:s utredning har beräknats sannolikheten av en
olycka som leder till dödsfall utmed en km sträcka av rv 45 i Trollhättans tätort.
Sannolikheten beräknas till en på 370 000. Omvandlat till hela Trollhättans
tätort (15 km) innebär detta en olycka på ca 25 000. Det kan mer åskådligt
uttryckas som en olycka per 25 000 år, men detta är fiktivt eftersom det förutsätter att inga andra omständigheter förändras. Eftersom trafiken av farligt
gods inte är så tät på gatorna inne i staden som på riksvägarna blir sannolikheten för en olycka betydligt mindre där.
• Konsekvenser: Värmestrålningen från en bensinbrand kan ge hög dödsrisk
inom 10 meters avstånd. Därefter avtar risken men kan i värsta fall nå bort
mot 50 m. Annars är största risken med brand i bensin att annat farligt gods,
ex.vis gasolvagnar hotas.
Brandfarliga vätskor på järnväg
Av ämnena ger bensin de mest omfattande personskadorna vid olycka. Händelsen är
en kollision och/eller urspårning av sådan kraft att lasten fattar eld.
• Sannolikheter: I SWECO:s utredning har beräknats sannolikheten av en
olycka som leder till dödsfall utmed en km sträcka av rv 45 i Trollhättans tätort.
Sannolikheten beräknas till en på 500 000 med 2002 års trafikmängd.
Omvandlat till Trollhättans tätort (8 km) innebär detta en olycka på ca 62 500.
• Konsekvenser: Samma som för brandfarliga vätskor på väg
Brandfarliga vätskor på kanalen
Av ämnena ger bensin de mest omfattande personskadorna vid olycka. Händelsen är
en grundstötning eller kollision med annat fartyg eller med annat föremål i farled skapar bristningar i bordläggningen, produkten rinner ut, antänds och kan bilda en
petroleumbrand om 80 m diameter.
• Sannolikheten för en olycka med läckage från fartyg har inte beräknats på
samma sätt som för väg och järnväg.
• Konsekvenser: Värmestrålningen från en bensinbrand kan ge hög dödsrisk
inom 10 meters avstånd. Därefter avtar risken men kan vid en fartygsolycka i
värsta fall för en oskyddad nå betydligt längre än 60 m beroende på storleken
av den brinnande fria vätskeytan och antagen utrymningstid. För människor
som vistas inomhus kan lätta, men tolerabla, brännskador uppstå inom 20 m.
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På basis av gjorda studier kan vi göra den bedömningen att även om det
värsta scenariot har utomordentligt låg sannolikhet bör bebyggelse nära
kanalen utformas så att de boende inte exponeras.
Kondenserad gas på väg
Ämnena kan vara kväve, gasol, klor, ammoniak m m. Händelsen är en läcka där
kondenserade brännbara/explosiva gaser vid antändning kan ge upphov till en
stationär s k jetflamma eller bilda gasmoln som driver och kan antändas.
• Sannolikheten: I SWECO:s utredning har beräknats sannolikheten av en
olycka som leder till dödsfall utmed en km sträcka av rv 45 i Trollhättans tätort.
Sannolikheten beräknas till en på 44 miljoner. Omvandlat till Trollhättans tätort
(15 km) innebär detta en olycka på ca 2,9 milj.
• Konsekvenser. Vid direkt antändning av utsläppet uppkommer en jetflamma.
Flamman är ganska snäv och längden styrs av hur stort utsläppet är. Risken
för dödsfall utomhus avtar ganska snabbt, men är ca 40 % vid 30 m från
olycksplatsen. Vid 100 m avstånd är dödsrisken någon procent. Vid fördröjd
antändning bildas ett brinnande gasmoln och riskavståndet styrs av hur stort
utsläppet är och av vindhastigheten. Risken för dödsfall utomhus avtar snabbt
och är ca 20 % vid 50 m från olycksplatsen. Dock kan fortfarande finnas
någon procents dödlighet upp mot 400 m.
Kondenserad gas på järnväg
Ämnena kan vara kväve, gasol, klor, ammoniak. Händelsen är en läcka där kondenserade brännbara/explosiva gaser vid antändning kan ge upphov till en stationär s k
jetflamma eller bilda gasmoln som driver och kan antändas.
• Sannolikheten: I SWECO:s utredning har beräknats sannolikheten av en
olycka som leder till dödsfall utmed en km sträcka av järnvägen i Trollhättans
tätort. Sannolikheten beräknas till en på 139 miljoner. Omvandlat till Trollhättans tätort (8 km) innebär detta en olycka på ca 17 milj.
• Konsekvenser: Samma som för kondenserad gas på väg.
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6.4 Om det händer i Trollhättan…?
6.4.1 Val av typområden
Utifrån tillgänglig statistik över befolkning och sysselsättning tillsammans med schabloner har ett antal typområden studerats. Syftet är att utifrån ovanstående generella
händelsebeskrivningar beräkna effekten av en typolycka i respektive område vad
avser dödsfall och skadade inomhus och utomhus, bl a för att jämföra med SRV:s i
nämnda utredning föreslagna kriterierna för kollektiv risk.
Här redovisas två typområden: dels ett representativt kvarter med flerbostadshus och
dels ett kvarter med skola. Båda områdena är placerade 30 m från vägkant. Motsvarande analyser kan göras av andra områdestyper, exempelvis blandade kvarter med
bostäder och verksamheter där det är viktigt att skilja mellan dag och natt.
I Trollhättan är bostäder och skolor i allmänhet belägna minst 30 m från väg eller
järnväg med farligt gods samt minst 20 m från kanalen. I detta kapitels sista avsnitt
redogörs för de samverkande skäl som lett fram till förslaget om 30 m som minsta
bebyggelsefria zon utmed väg och järnväg med farligt gods (100 m för skola).
Med avstånd till farligt gods-led nedan menas avstånd till byggnad om ej annat sägs.
Siffrorna avser döda och skadade på en sida av leden, d v s halvcirkelvis, och grundar sig på värden från SWECO:s utredning. Byggnadsfri zon har antagits vara 30 m.
Modellen kan givetvis användas för att beräkna effekten av andra zonbredder. Viktigt
är att påpeka att effekterna i form av antal dödade och skadade inomhus kan nedbringas ytterligare genom att vidta skyddsåtgärder.

6.4.2 Bostadsområde (planlagda bostadsområden, ej enstaka hus)
I regel ligger bostadsområdena i Trollhättan minst 50 m från led med farligt gods,
exempelvis utmed Edsborgsleden. Utmed kanalens östra sida ligger bostadshusen
på flera ställen på runt 20 m avstånd från farleden. De är dock i de flesta fallen
byggda som slutna kvarter vilket skyddar. Man kan säga att vårt typområde intar en
mellanställning mellan dessa. Det finns bostadsbebyggelse på närmare håll än 50 m,
men det är, förutom längs Lasarettsvägen, i allmänhet frågan om enstaka villor. I
småtätorterna återfinns bostadshus på drygt 10 m avstånd från rv 42 i Åsaka och på
drygt 20 m avstånd från järnvägen i Upphärad och Velanda.
Effekterna nedan avser antal döda eller svårt skadade nattetid, dels inomhus, dels
oskyddade utomhus vilket är orealistiskt men i detta fall tjänar som ett räkneexempel
för jämförelse. Här räknas på kort avstånd med en befolkningstäthet i typkvarteret om
ca 150 per ha. Det är något större än normalt i Trollhättan men inte ovanligt. För
konsekvenser på längre avstånd räknas med den ofta använda schablonen för
tätorter: 25 inv per ha.
Brandfarliga vätskor på väg, järnväg och kanal
Här kan utomhus något enstaka dödsfall inträffa inom 40-60 m. Inomhus uppkommer
inga dödliga skador. Allvarliga skador kan inträffa hos ett par personer.
Riskavståndet antas här vara 150 % längre för allvarliga än för dödliga skador när
det gäller brandfarliga vätskor.
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Gaser
En gasolycka vid typbostadsområdet kan, om alla invånarna befinner sig inomhus,
orsaka i storleksordningen 2 dödsfall vid direkt antändning och 4 dödsfall vid fördröjd.
Om alla invånarna hypotetiskt befann sig oskyddade utomhus kan följden bli ca 40
döda vid båda två olyckstyperna. Riskavståndet för allvarliga skador antas vara 110
respektive 250 % längre än för dödliga skador när det gäller dessa båda olyckstyper
med gas. Antal allvarligt skadade vid direkt antändning uppskattas därför till 2
inomhus och över 45 utomhus. För fördröjd antändning är motsvarande siffror runt 10
inomhus och 100 utomhus.
6.4.3 Skola
I regel ligger våra skolor och förskolor betydligt mer än 100 m från led med farligt
gods, men flera undantag finns såsom Magnus Åbergs- och Pettersbergskolorna. I
Åsaka är en skola belägen alldeles intill rv 42. Effekterna nedan avser antal döda
eller svårt skadade dagtid, dels inomhus, dels utomhus. Utomhusberäkningarna är
endast hypotetiska liksom beträffande bostäder ovan. En skola som är byggd slutet
mot vägen skyddar bättre de som befinner sig utomhus. Persontätheten på Magnus
Åbergsgymnasiet är modell för vår typskola. Det innebär att befolkningstätheten
(elever + personal) här kan antas vara dubbelt så stor som i ett vanligt
bostadskvarter inom motsvarande område. Skolområdet sträcker sig ca 220 m från
olycksplatsen.
Brandfarliga vätskor och gaser
En gasolycka 30 m utanför skolan kan döda ett 10-tal personer och allvarligt skada
runt 25, om alla befinner sig inomhus. Om alla på skolan hypotetiskt skulle befinna
sig oskyddade utomhus kan antalet avlidna uppgå till i storleksordningen 85 och
antalet allvarligt skadade överstiga 200.

6.4.4 Slutsatser och kommentarer
Utifrån ovanstående räkneexempel kan antagandet göras att även om en olycka teoretiskt skulle inträffa på en plats med skola på ena sidan vägen och bostäder på
andra håller sig konsekvenserna av den svåraste typhändelsen mellan acceptabel
och tolerabel nivå enligt diagrammet på sid 21. Noteras bör även att denna planens
rekommendationer i kapitel 7 innebär att nya skolor inte bör placeras närmare än 100
m från led med farligt gods.
Denna modell för att beräkna konsekvenser kan givetvis användas för andra typer av
verksamheter och för områden med blandade verksamheter, såsom arbetsplatser,
vårdinrättningar, köpcentra, samlingslokaler och idrottsplatser. Viktigt vid tolkningen
och tillämpningen är hur mycket folk som brukar vistas utomhus och hur skyddade de
är samt hur snabbt människor i olika verksamheter kan sätta sig i säkerhet eller evakueras. Där skiljer det givetvis mellan till exempel industri och sjukhus.
I det enskilda ärendet är topografin ett viktigt komplement till avståndet. Ligger leden
högre än bebyggelsen är faran större än om nivån är densamma. Motsatt förhållande
gäller om leden ligger lägre, exempelvis norr om Gärdhemsrondellen.
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6.5 Risknivåer i Trollhättan
6.5.1 Sammanfattning av risknivån
Utifrån de olyckor och konsekvenser som beskrivits ovan gör vi följande bedömning:
För dem som vistas inomhus innanför stängda fönster är risken för dödsfall
eller svåra personskador för en händelse av det ”vanligaste” slaget, d v s
brandfarliga vätskor på väg eller järnväg utmed farligt gods-leder, så liten i
förhållande till andra ämnen att inga särskilda åtgärder föreslås i denna plan.
För valet av skyddszoner längs kanalen är en olycka med bensinlastat fartyg
däremot dimensionerande.
Bensintransporter utgör även de största riskerna där bensinstationer är så
belägna att transporterna dit måste ske genom bostadsområde eller tätt
arbetsplatsområde. Risken för dödsfall eller svåra skador avtar med avståndet
men finns för dem som vistas utomhus och oskyddade från byggnader eller
andra hinder inom ca 60 m från olycksplatsen.
Brännbara eller explosiva gaser ger betydligt mer omfattande och svårförutsägbara konsekvenser än brandfarliga vätskor. Spridning beror bl a på
vädret och även människor som befinner sig inomhus kan avlida. Dessa
transporter är också relativt vanliga. Bostäder är i Trollhättan idag i allmänhet
placerade mer än 50 m från större väg. Risken är på detta avstånd liten för
svåra följder av en direkt antändning. Däremot kan ett gasmoln driva in mot
bebyggelsen och explodera på längre avstånd än så.
För valet av skyddszoner längs de större lederna på väg och järnväg bör
effekten av en olycka med brännbart gasmoln eller jetflamma vara mest
dimensionerande. Dessa händelsers följder på olika avstånd från olycksplatsen har av arbetsgruppen använts vid framtagandet av skyddszoner. Bredden
på dessa kan analyseras tillsammans med övriga samhällsbyggnadsintressen.
Även effekten av andra tänkbara händelser än typhändelserna ovan har beaktats i denna plan:
Transporter med explosiva ämnen såsom krut och ammunition förekommer
genom Trollhättan men i mycket liten mängd. Effekten av en olycka kan dock
vara förödande: Direkt dödliga skador på den som är oskyddad kan förekomma upp till ca 60 m från olyckan och raserade byggnader kan på åtskilliga
hundra meter orsaka dödsfall. Giftig gas kan döda utomhus på 400 m i vindriktningen och på 100 m tvärs vindriktningen. Vi kan inte helt skydda oss från
detta med bibehållande av nuvarande bebyggelsestruktur. S k BLEVE (t ex
uppvärmd gasol i en tank antänds och exploderar) har utomordentligt liten
sannolikhet (en på 2,2 miljarder utmed en km-sträcka i tätorten) men dödar å
andra sidan alla utomhus inom ca 130 m. Även om explosiva ämnen, giftig
gas och BLEVE inte i första hand är dimensionerande här vad avser val av
säkerhetszoner bör man ha i åtanke att skyddsåtgärder som vidtas mot gasbrand eller gasexplosion även bör minska riskerna vid dessa händelser.
För bostäder, skolor/förskolor, vårdinrättningar och övriga verksamheter framstår Lasarettsvägen som en led där avståndet till närmaste bebyggelse är litet.
Dock bör poängteras att den mängd farligt gods som transporteras där, och
därmed olycksrisken, är ytterligt liten i förhållande till riksvägarna.
På industriområden, såsom Stallbacka, med verksamheter som hanterar farliga ämnen är det naturligt att lederna ibland hamnar nära verksamheterna. På
Håjumsområdet finns dock exempel på avstånd mellan verksamhet och järnvägen som är betydligt mindre än 30 m.
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6.5.2 Jämförelse med Göteborgs fördjupade översiktsplan (FÖP)
FÖP ses ofta som den mest genomgripande kommunala planen vad avser farligt
gods, och har utgjort ett av flera viktiga underlag till vår plan.
Vid analys av sannolikheter för händelser och konsekvenser av händelser liksom vid
förslag för att minska riskerna vill man ofta göra jämförelser med de ställningstaganden som görs i FÖP. Man bör då bl a beakta följande:
Det finns skillnaden i förutsättningar såsom boende- och personaltäthet i typområdena (konsekvens) och i trafikintensitet för transporter av olika ämnen
(sannolikhet).
Riktlinjernas utformning skiljer sig mellan vår plan och FÖP. De förutsättningar
som FÖP ställer upp för bebyggelsens typ och utformning är mindre detaljerade och lämnar utrymme för att bygga närmare leden förutsatt att en riskanalys visar att säkerheten är acceptabel.

6.6 Avvägning mellan riskhänsyn och andra samhällsbyggnadsintressen
Arbetet med riskhanteringsplanen syftar bl a till att få fram riktlinjer rörande säkerhetszoner som ger acceptabla konsekvenser ur både säkerhetens och samhällsbyggnadens synvinklar. Där kan finnas motstående intressen, till exempel kan
bredare byggnadsfria zoner vara bättre ur säkerhetssynpunkt samtidigt som de innebär att större områden längs vägarna blir outnyttjade, vilket kostar pengar och även
har andra nackdelar.
6.6.1 Kortsiktigt och långsiktigt, nya och befintliga områden
I diskussionen har många olika avstånd diskuterats. I vissa fall bygger de på önskemål från exploatörer som vill bygga så nära leden som möjligt. I avvaktan på de riktlinjer som ingår i den riskhanteringsplan som nu arbetas fram tillämpar vår räddningstjänst rekommendationer som nära ansluter till Göteborgs Fördjupade översiktsplan för farligt gods (FÖP) i sina ställningstaganden till planer och byggärenden.
De åtgärder som vidtas i stadsbyggandet består för 50-100 år framöver, medan förändringar avseende farligt gods är snabba. Synen måste därför vara långsiktig i förnyelse- och utbyggnadsområdena. Staden bör inte ständigt anpassas till förändrade
transportbehov. I befintliga områden, där ingen större förnyelse väntas, bör man
kunna vara mer flexibel, se nedan.
De dominerande förändringar som väntas i samhällsbyggandet i Trollhättan under de
närmaste decennierna gäller utbyggnad av nya områden. I nya områden är man
mindre låst av befintliga strukturer. Även förtätning och/eller omvandling av gamla
områden kan dock bli aktuellt.
En följd av detta är att kommunen måste ta ställning till hur rekommendationerna
skall tolkas i de befintliga områdena, där ju på flera ställen inte rekommendationerna
uppfylls. I FÖP föreslås att man eftersträvar en fysisk ram på sikt som så långt möjligt
liknar den i förnyelseområdena. I Statens Räddningsverks rapport ”Värdering av Risk
(1997) föreslås att samma kriterier för risk används i befintliga som i nya anlägg30

ningar/områden, men med en mer flexibel tillämpning i de befintliga. Viktigt är då att
man försöker att med rimliga åtgärder minska risken i befintliga områden och att man
inte genomför ändringar som ökar risken där.

6.6.2 Nackdelar med breda zoner
• Förtätning av staden blir svårare med bredare zoner, mindre mark kan bebyggas.
• Breda zoner medför en större utbredning av bebyggelsen vilket ökar risk för
konflikter med andra markanvändningsintressen såsom fritid, jordbruk etc.
• Outnyttjad eller lågt exploaterad central mark kostar genom utglesningen:
o större perifera markområden måste tas i anspråk med vägar, ledningar,
o ökat resarbete och miljökostnader blir följden p g a ökat bilavgasutsläpp
osv.
• Utspridning av bebyggelsen leder till ökat trafikarbete, vilket även påverkar
trafiksäkerheten.
• Även estetiskt förlorar staden på breda zoner: Minskade förtätningsmöjligheter
ökar barriäreffekterna och staden blir mer svåröverskådlig. ”Stadsmässigheten” minskar med bredare zoner.
• En bred byggnadsfri zon är en obebyggd yta som lockar till användning. Ju
mer en sådan yta används desto större blir risken om fler människor vistas
där.

6.6.3 Nackdelar med smala zoner
• Med kortare avstånd till bostadsbebyggelse påverkas säkerheten negativt,
men även miljön för de boende, såsom buller, avgaser, vibrationer och magnetiska fält.
• Banverket rekommenderar i samband med FÖP 25 m som minsta byggnadsfri
zon längs järnväg. Smalare zon är olämplig m h t säkerhet och miljö, inte i
första hand p g a farligt gods.
• Bestämmelse finns i väglagen om olika breda byggnadsfria zoner längs de
allmänna vägarna. För rv 44 och 45 gäller 50 m. Denna bredd motiveras av
såväl miljö- som säkerhetsintressen (buller, vibrationer, magnetfält m m).
• Säkerheten för trafikanterna är också en viktig aspekt. Ju smalare zoner desto
större risk att ett avkörande fordon krockar mot byggnad eller annat hårt. Marken bör utformas för att förhindra att bensin o dyl sprider sig.
• Mindre avstånd än 25-30 m ger otillräcklig framkomlighet för räddningstjänsten.
• Med en hastighet av ca 70 km/t krävs en viss distans för att resenären skall
kunna uppfatta omgivningen. I FÖP bedöms 25-40 m bebyggelsefritt område
på vardera sidan om trafikleden som lämpligt i detta hänseende.
• Ju närmare leden man bygger desto mer skyddsåtgärder krävs i form av förstärkta fasader, skärmar m m. Då blir avståndet till transportleden också en
fråga om stadsbild.
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6.6.4 Kvantitativa resonemang och exempel
Markanvändning
Man kan med olika antaganden beräkna effekten av olika breda säkerhetszoner i
form av förlorad exploateringsmark. Om man gör en sådan beräkning av de i utbyggnadsområden som hittills föreslagits i pågående översiktsplanearbete får man följande siffror:
• Vägar där farligt gods kan komma att fraktas genom områdena är sammanlagt
ca 37 000 m fördelat på ca 17 000 för bostadsområden och 20 000 för verksamheter. Varje 10 m skyddszon upptar totalt ca 17 ha bostäder om man räknar efter ”Strategi A”. Detta ger en befolkning om drygt 300, d v s knappt 2 %
av dessa områdens totalt beräknade befolkning. Verksamhetsområdenas
areal minskar med ca 20 ha för varje 10 m bred zon. Med ett antagande om
15 sysselsatta per ha ger detta utrymme för ca 300 arbetstillfällen, d v s drygt
3 % av dessa områdens beräknade kapacitet.
• Motsvarande beräkningar kan göras inom den befintliga Trollhättans tätort
genom att mäta de sträckor där en exploatering skulle tänkas vara möjlig. Man
bör då beakta att exploateringsgraden blir högre nära centrum. Trycket på att
utnyttja marken är större där. Det kan avläsas i genomsnittliga markpriset som
är mer än dubbelt så högt i centrala staden jämfört med de yttre stadsdelarna.
Boendemönster i Trollhättan
Idag varierar antalet boende i befintlig bebyggelse i Trollhättans tätort grovt sett med
avståndet från rv 45 och jvg enligt diagrammet nedan. Som synes är 30-35 m det
minsta avståndet till bostäder idag med undantag av vissa villor. På vissa vägar med
mycket glesare farligt godstrafik och utmed kanalen, där bensin f n är det farligaste
som fraktas, är avståndet dock betydligt mindre.
Boende inom resp avstånd från två farligtgodsleder
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Riskbedömning
Avståndets betydelse för riskerna är en av flera aspekter på hur breda byggnadsfria
zoner bör vara. Nedanstående uppgifter är hämtade från Riskanalys Trafikleder
(SWECO VBB VIAK 2002).
• De dödsfall som inträffar vid bensinolyckor sker oftast inom 10 m. Dock kan i
värsta fall dödsfall inträffa för oskyddade utomhus upp till 60 m, vid en mycket
stor brand på kanalen kan dödsfall ske på ännu längre avstånd.
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•
•

•

Massexplosiva ämnen har en mindre sannolikhet men kan ha betydligt värre
följder, särskilt om hus raseras, se ovan. Dödligheten utomhus är för dessa
ämnen nästan total upp till 60 m.
Dödsolyckor med brännbar gas har ännu mindre sannolikhet. Dödligheten för
oskyddade utomhus understiger 50 % vid ett avstånd på ca 20-25 m och 20 %
vid ca 50 m. Den avtar med avstånd och utspädning, men i vindriktningen kan
dödsfall dock inträffa på 400 m.
I allmänhet avtar riskerna mest mellan 20 och 30 m vad avser bensin- och
gasolyckor.

Utifrån en sammanvägning av de faktorer som redovisats i detta kapitel har tagits
fram förslag om rekommendationer för zonbredder i denna plans handlingsprogram.
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7. HANDLINGSPROGRAM
7.1 Säkerhetshöjande rekommendationer och åtgärder
I detta kapitel föreslås ett antal säkerhetshöjande rekommendationer och åtgärder av
olika karaktär som sorterats gruppvis.
Förslagen kan dessutom delas in i två huvudtyper:
- olycksförebyggande
- skadebegränsande
Kommunen har möjlighet att vidta åtgärder av i båda slagen. Bebyggelsefria zoner är
skadebegränsande medan trafiksäkerhetsåtgärder på vägar och gator är olycksförebyggande, liksom miljönämndens tillsyn av verksamheter med farliga ämnen. Vägvalsstyrning innehåller element av båda slagen. En hel del av de olycksförebyggande
åtgärderna ankommer på ägare och transportörer av ämnen och gods inom ramen
för nationella och internationella lagar och regler.

7.2 Metoder och organisation
o I samband med planläggning av mark- och vattenanvändning samt bebyggelse inom angivna skyddsområden och avståndszoner ska säkerhetsaspekterna särskilt belysas och beaktas.
o Riskanalysgruppen för Trollhättans Stad bör finnas kvar som en grupp som
sammankallas vid behov.
o Berörd personal bör genomgå fortlöpande utbildning för att uppdatera och öka
kunskaperna om risker.
o I samband med utbildning och övning i skolor och andra verksamheter
rörande brand och andra risker bör farligt-godsolyckor också beröras, särskilt
inom 100 m avstånd från farligt-godsled.
o De kunskaper som finns i staden om åtgärders effekt bör samlas, systematiseras och utvärderas. Mer kunskap/bättre metoder behövs för att väga en
åtgärd, exempelvis skyddsavstånd, mot en annan. Viktigt att också kunna
bedöma ekonomisk nytta av fortsatt riskhanteringsarbete.

7.3 Stationära objekt
o Befintliga industriområden bör ordentligt separeras från exempelvis bostadsområden med anledning av risk för miljöpåverkan från industrier.
o De avstånd som nämns i Boverkets, Socialstyrelsens och Naturvårdsverkets
skrift ”Bättre plats för arbete” bör tillämpas.
o I de fall skyddsavstånden inte uppfylls idag bör staden göra en bedömning av
huruvida extra åtgärder behöver vidtas. Om verksamheterna vidtar extra
åtgärder enligt stadens bedömning kan mindre avstånd accepteras.
o En noggrann utvärdering ska göras i de fall där nyetableringar kan tänkas
medföra behov av skyddsavstånd. Det är lika viktigt att inte bygga bostäder,
eller anläggningar där många människor vistas, nära befintliga industrier som
att inte lokalisera nya industrier, eller serviceföretag som hanterar farliga
ämnen, för nära bostäder eller verksamheter som kräver skyddsavstånd.
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o Skyddsobjekt som finns i kommunen bör ej exponeras mot farlig verksamhet.
Detta undviks genom att iaktta lämpliga avstånd enligt ”Bättre plats för arbete”
eller genom skyddande åtgärder.
o I samband med planering av nya bostadsområden och industriområden är det
viktigt att hänsyn tas till befintliga verksamheter. Skyddsavstånden är enbart
anpassade till pågående verksamhet och hänsyn till expansion är inte tagen.
Befintliga verksamheter så som reningsverk, sjukhus och industrier bör kunna
ges möjlighet att utvecklas. En ökning av befolkningen kan innebära att de
samhällsnyttiga objekten måste utökas.
o Alternativa platser bör tas fram för de bensinstationer som idag är belägna i
närheten av bostäder. Ändring av lokaliseringen kan ske i samband med att
tillståndet för brandfarlig vara prövas.
o I eller i anslutning till nya bostadsområden bör utrymme för bensinstationer,
vårdlokaler m m skapas. Det är viktigt att tillräckliga skyddsavstånd lämnas
kring verksamheterna.
o När nya industriområden planeras bör transportvägar till och från områdena
värderas. Redan vid planläggningen bestäms vilka typer av industrier som kan
etableras på området. Om inte tillräckliga skyddsavstånd finns till bostäder
utestängs verksamheter från etablering i Trollhättan. Även i samband med
ansökningar om bygglov är det viktigt att styra upp vilka transportvägar som
kommer nyttjas till och från riskverksamheter.
o Vid planläggning av mark för industriområden bör skydd för vattentäkter
beaktas.
o Trollhättans Stad bör vara beredd på att det kommer bli aktuellt med
alternativa bränslen så som etanol, gas m m vid befintliga bensinstationer. Vid
bedömningen av skyddsavstånd till stationer med andra bränslen bör samma
skyddsavstånd som vid vanliga stationer nyttjas på grund av att bullerstörningen, luktstörningar och ljusstörningar ändå uppkommer.
o Vid etablering av nya drivmedelsstationer bör skyddsavståndet på 100 m nyttjas då detta skyddsavstånd hindrar de närboende att bli störa av buller och
ljus.
o Vid ett flertal verksamheter saknas tillräcklig uppställningsplats för väntande
fordon och fordon som skall lämna gods tvingas vänta utanför området. När
fordonen står parkerade på annat håll kan de orsaka risk för påkörningar.
Staden bör verka för att tillräcklig yta för väntande fordon ryms inom fastigheterna.

7.4 Farligt gods
7.4.1 Nya byggnader och anläggningar
I följande avsnitt föreslås rekommendationer för nya byggnader eller anläggningar
nära transportleder. Definitioner av en del begrepp finns i slutet av detta kapitel.
o Om nedanstående rekommendationer uppenbarligen är uppfyllda behöver
ytterligare riskanalys för farligt gods inte utföras. Vid oklarheter kan kompletterande utredningar behöva utföras.
o Nedanstående rekommendationer är generella vilket innebär att
omständigheter i det enskilda fallet också måste beaktas, såsom
landskapsutformning och förutsättningar för räddningstjänstens insatser.
35

Dessutom bör alltid alternativa lösningar övervägas som innebär större
avstånd från farligt-godsled, i första hand mer än 100 m.
o I Trollhättans Stads ställningstagande i det enskilda ärendet vägs planens
rekommendationer för riskhänsyn in tillsammans med andra samhällsbyggnadsintressen. Avsteg kan därför göras från dessa rekommendationer.
o Vid avsteg från planens rekommendationer ska motivering framgå av beslutet.
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Trollhätte kanal
Rekommendationerna gäller utmed slussleden, Bergkanalen och Trafikkanalen.
För Åkers Sjö samt övriga delar av Göta Älvs farleder görs bedömning i varje
enskilt fall.
Olycka med transporter av drivmedel är dimensionerande för dessa rekommendationer.

A

C

D
100 M

60 M

Strandkaj/kant

20 M

B

A. (0-20 m) Bebyggelsefritt område
B. (20-60 m) Bostäder, mindre verksamheter och mindre samlingslokaler samt
parkering kan förekomma. Dock bör ej tillkomma verksamhet av typ vårdinrättningar och skolor.
Rekommendationer:
Sluten bebyggelse i tåligt material. Entréer, utrymningsvägar och friskluftsintag
riktade från leden. Avstängningsbar ventilation. Fönstrens utformning och
storlek anpassas med hänsyn till exponeringen från leden inom ramen för
gällande regelverk. Lekplatser eller motsvarande samlingsplatser samt mycket
frekventerade p-platser skyddas mot värmestrålning.
C. (60-100 m) Bostäder, verksamheter, samlingslokaler och samlingsplatser av
typ idrottsanläggningar samt parkering kan förekomma. Dock bör ej tillkomma
verksamhet av typ vårdinrättningar och skolor.
Rekommendationer:
Bebyggelse i tåligt material. Entréer, utrymningsvägar och friskluftsintag
riktade från leden. Avstängningsbar ventilation. Skydd mot värmestrålning för
dem som vistas på lekplatser eller motsvarande samlingsplatser. För idrottsanläggningar eller motsvarande verksamheter bör finnas tåliga skyddsbarriärer för utövare och publik mot värmestrålning.
D. (>100 m) Inga särskilda hänsyn med anledning av farligt gods.
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Väg eller gata för farligt gods
(Farligt gods-led)
Gasolycka med brand och/eller giftspridning är dimensionerande för dessa rekommendationer.

100 M

Biltrafik

30 M

E

D

C

M
60
60 M

B

M
50
50 M

A

A. (0-30 m) Bebyggelsefritt område
B. (30-50 m) Bostäder, mindre verksamheter och mindre samlingslokaler liksom
parkering kan förekomma. Dock bör ej tillkomma verksamhet av typ vårdinrättningar och skolor. För att bygga närmare än 40 m från leden bör en
förtätning vara angelägen eller stor konkurrens råda om markanvändningen.
Det bör också finnas alternativa lösningar för räddningstjänsten att genomföra
insatser.
Rekommendationer:
Sluten bebyggelse i tåligt material. Entréer, utrymningsvägar och friskluftsintag
riktade från leden. Avstängningsbar ventilation och gasdetektorer. Fönstrens
utformning och storlek anpassas med hänsyn till exponeringen från leden
inom ramen för gällande regelverk. Hus om högst fyra våningar får uppföras**.
Skyddsbarriär bör uppföras i omedelbar närhet av leden mot bl a värmestrålning. Mycket frekventerade p-platser bör ligga i skydd genom att t ex garage
eller vallar lokaliseras mellan leden och p-platsen. Lekplatser eller motsvarande samlingsplatser skyddas mot värmestrålning och gas. Vägverket bör
dessutom i förekommande fall godta placeringen.
C. (50-60 m) Samma som vid B men antalet våningar kan öka till 8***.
D. (60-100 m) Samma som vid C, men här kan även uppföras större samlingslokaler och samlingsplatser av typ idrottsanläggningar, som dock kräver skydd
för utövare och publik mot värmestrålning och gas.
E. (>100 m) Inga särskilda hänsyn med anledning av farligt gods.
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Bensinled
Med bensinled avses gata, på vilken drivmedel behöver transporteras till bensinstation. Bensinleder ligger delvis i och intill bostadsområden.
Olycka med transporter av drivmedel är dimensionerande för dessa rekommendationer.

A

D

C
60 M

100 M

Bensinled

20 M

B

A. (0-20 m) Bebyggelsefritt område
B. (20-60 m) Bostäder, mindre verksamheter och mindre samlingslokaler samt
parkering kan förekomma. Dock bör ej tillkomma verksamhet av typ vårdinrättningar och skolor.
Rekommendationer:
Sluten bebyggelse i tåligt material. Entréer, utrymningsvägar och friskluftsintag riktade från leden. Avstängningsbar ventilation. Fönstrens utformning
och storlek anpassas med hänsyn till exponeringen från leden inom ramen för
gällande regelverk. Lekplatser eller motsvarande samlingsplatser samt
mycket frekventerade p-platser skyddas mot värmestrålning.
C. (60-100 m) Bostäder, verksamheter, samlings- och fritidslokaler och samlingsplatser av typ idrottsanläggningar samt parkering kan förekomma. Dock bör ej
tillkomma verksamhet av typ vårdinrättningar och skolor.
D. (>100 m) Inga särskilda hänsyn med anledning av farligt gods.
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Järnväg
(Farligt gods-led)
Gasolycka med brand och/eller giftspridning är dimensionerande för dessa rekommendationer.

B

M
50
50 M

D

E

100 M

Järnväg

30 M

C

60 M
M
60

A

A. (0-30 m) Bebyggelsefritt område
B. (30-50 m) Bostäder, mindre verksamheter, mindre samlingslokaler liksom
parkering kan förekomma. Dock bör ej tillkomma verksamhet av typ vårdinrättningar och skolor. För att bygga närmare än 40 m från leden bör någon/några
av följande förutsättningar vara uppfyllda: En förtätning är angelägen, stor
konkurrens råder om markanvändningen, station eller hållplats finns i
närheten. Dessutom bör det finnas alternativa lösningar för räddningstjänsten
att genomföra insatser.
Rekommendationer:
Sluten bebyggelse i tåligt material. Entréer, utrymningsvägar och friskluftsintag
riktade från leden. Avstängningsbar ventilation och gasdetektorer. Fönstrens
utformning och storlek anpassas med hänsyn till exponeringen från leden
inom ramen för gällande regelverk. Hus om högst fyra våningar får uppföras**.
Skyddsbarriär bör uppföras i omedelbar närhet av järnvägen mot bl a värmestrålning. Mycket frekventerade p-platser bör ligga i skydd genom att t ex
garage eller vallar lokaliseras mellan leden och p-platsen. Lekplatser eller
motsvarande samlingsplatser skyddas mot värmestrålning och gas.
C. (50-60 m) Samma som vid om B men antalet våningar kan öka till 8***.
D. (60-100 m) Samma som vid C, men här kan även uppföras större samlingslokaler och samlingsplatser av typ idrottsanläggningar som dock kräver skydd
för utövare och publik mot värmestrålning och gas.
E. (>100 m) Inga särskilda hänsyn med anledning av farligt gods.
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Definitioner och kommentarer:
Sluten bebyggelse: Byggnadskropparna skall placeras så att de skyddar de boende från effekten av
en olycka med farligt gods. Det gäller även när de boende befinner sig på
kvarterets öppna gårdar, lekplatser, p-platser etc.
Fönsteröppningarnas storlek i riktning mot leden avpassas efter risken för de
boende vid exponering för en olycka.
Tåligt material:
Byggnadsmaterialet skall skydda de boende från värmestrålning och inte vara
brännbart. Det skall ha en rimlig stabilitet mot explosioner och strålning.
Samlingslokal:
Med mindre samlingslokal menas lokal avsedd för högst 50 personer. Även
butikslokaler innefattas. I bygglagstiftningen likställs butik som har yta >300 kvm
med samlingslokal.
Mindre verksamhet: Verksamhet, eller ansamling av verksamheter, av typ kontor och industrier med
personer som känner till lokalerna och rutinerna för utrymning.

*

Avståndet från kanal räknas från strand- eller kajkant p g a att en poolbrand kan spridas från
fartyget på vattnet
** Begränsningen till just fyra våningar motiveras av att det är den maximala höjden som nås med
räddningstjänstens bärbara stegutrustning, vilket påskyndar utrymning.
*** Det längre avståndet medger högre byggnation m h t konsekvenserna av en olycka. Begränsningen till just 8 våningar motiveras av att det är den maximala höjden som nås av räddningstjänstens höjdfordon.

7.4.2 Befintlig bebyggelse
För befintlig bebyggelse eller anläggning inom ovanstående zoner föreslås följande
rekommendationer:
o En utredning bör göras för att bedöma vilka riskdämpande åtgärder som kan
vara mycket angelägna och rimliga att utföra utmed lederna för farligt gods.
o Utmed bensinväg föreslås inga åtgärder för de befintliga områden som ej uppfyller ovanstående rekommendationer. Befolkningen är där relativt gles, få
människor vistas utomhus samtidigt och bensintransporterna är förhållandevis
få i jämförelse med trafiken på genomfartslederna. Trollhättans Stad strävar
efter att sikt få bensinstationerna flyttade till mindre känsliga lägen.
o Staden bör eftersträva att de rekommenderade skyddsavstånden på sikt så
långt möjligt överensstämmer mellan nya områden/anläggningar och
befintliga. Samma kriterier för risk bör användas, men med en mer flexibel
tillämpning för befintliga områden/anläggningar. Viktigt är att man med rimliga
åtgärder vid lämpliga tillfällen försöker utnyttja de beslutstillfällen som möjliggör en minskad risk och att man inte genomför ändringar som ökar risken i
områden med befintlig bebyggelse.

7.4.3 Vägvalsstyrning, information och uppställning
o Vägvalsstyrning bör genomföras:
Informationsplatser anordnas vid befintliga rastplatser i anslutning till
infarten till Trollhättans tätort. De utrustas med karta som markerar dels
större transportvägar för genomfartstrafik och transport av farligt gods
till befintliga industriområden, dels transportvägar för de bensinstationer
som inte ligger intill naturliga vägstråk för transport av farligt gods.
Rastplatser anordnas där det är möjligt och lämpligt att ställa upp
fordon med farligt gods.
Övriga regleringar bör övervägas såsom utökat förbud med
anmälningsplikt i vissa fall och krav i vissa fall på att enbart tankbil utan
släp får köras in till bensinstationen.
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o Lämpliga lokaliseringar för informations- och uppställningsplatser prövas
utifrån Räddningsverkets rekommendationer. Lämpligt placerade informationsplatser bör kunna betjäna trafiken i flera kommuner. Överläggningar bör
föras med berörda grannkommuner och med Vägverket om lämpliga informationsplatser vid gemensamma infarter. Här lämnas följande förslag:
Lindveden
Lämplig som informationsplats. Avsedd för trafik söderifrån.
Brunnered
Lämplig som informationsplats. Avsedd för trafik från Boråshållet.
Vittene
Lämplig som informationsplats. Avsedd för trafik österifrån.
Rastplatsen vid Rv45/Kungsportsvägen (Tennishallen).
Lämplig som informationsplats om farligt gods.
Stallbacka
(NV korsningen Stallbackavägen-Grafitvägen). Platsen är medtagen i
den fördjupade översiktsplanen för Stallbacka som antogs år 2001, och
lämplig för vila och för uppställning. De idag oanvända ytorna finns till
stora delar på kommunal mark. Platsen har betryggande avstånd från
bostäder men nära till terminalen vid Stallbacka hamn, service och
verksamheter som kan vara berörda av lasten. Ett visst serviceutbud
med servering m m finns också inom Stallbacka.
Asfaltupplaget öster om räddningsstationen
(Larmvägen, kv Brandsläckaren). Läget är lämpligt för vila och för uppställning. Långt avstånd från bostäder, men nära till genomfart och
service. Inhägnat område, personal tillgängligt för tillsyn. Kommunal
mark, ej känslig för eventuellt läckage. Läget i närheten av räddningsstationen och platsens begränsade utrymme gör att platsen endast bör
vara ett andrahandsalternativ.
o Vid planering av industriområden bör skapas så stora ytor att uppställning
medges inom fastigheterna. Dessutom bör gatorna vara så breda att lastbilarna kan använda dessa som uppställningsplatser ifall de inte kan komma
in på fastigheterna.
o Räddningstjänsten skall ha aktuell kunskap om platser dit skadat fordon vid
behov skall kunna flyttas.
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7.4.4 Övriga rekommendationer om farligt gods
o I närheten av en farligt gods-led bör inte placeras sådana anläggningar eller
föremål som kan skada avkörande fordon eller urspårade vagnar.
o När nya områden eller vägar planeras bör marken inom de bebyggelsefria
delarna planeras på ett sätt som förhindrar brandfarlig vätska att efter en
eventuell olycka rinna mot bebyggelsen.
o Vid rekommendation av transportleder för farligt gods bör närhet till
vattentäkter beaktas.
o Alla bensinstationer bör på sikt placeras i närheten av genomfartsled för att
minimera transporter på smågatorna och för att öka avståndet till bostäder
eller persontäta verksamheter.
o Rekommenderade leder för farligt gods redovisas i nedanstående karta. Lasarettsvägen bör ej rekommenderas som led för farligt gods. Den mängd som
transporteras där är så liten att detta inte bedöms vara motiverat.
o Elektronisk övervakning av vissa farliga transporter bör övervägas på längre
sikt.
o Kommunen bör verka för att hastigheten hos tågen som transporterar farligt
gods inom tätbebyggelse sänks till 40 km/t.
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Bilaga 1
Lagstiftning och regelverk
Vägverket har ansvar för trafiksäkerheten på det statliga vägnätet och är anslagsmyndighet. Väglagens §§ 46 och 47 om byggnadsfria zoner motverkar olyckor
genom förbudet att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra byggnader, tillbyggnader m
m som kan inverka menligt på trafiksäkerheten inom 12 m från vägområde. Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet skall vara högst 50 meter.
För internationella vägtransporter gäller överenskommelsen ADR som reglerar övervakning av fordon och som bygger på FN:s rekommendationer. De flesta av Europas
länder har undertecknat överenskommelsen. Räddningsverket har fått bemyndigande att utge motsvarande föreskrifter för de nationella transporterna. Dessa återfinns i ADR-S.
Banverket har ansvar för järnvägar inklusive rangerbangårdar och är anslagsmyndighet. Verket har ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor. Inom Banverkets organisation finns Järnvägsinspektionen. Den internationella järnvägstrafiken har en motsvarighet till ADR i RID. Detta direktiv har förts in i de svenska reglerna för nationell
järnvägstrafik genom RID-S. Numera svarar Räddningsverket för att vid behov
utfärda föreskrifter som tillägg till RID-S. Ansvarsförhållandena är mer komplicerade
inom järnvägstrafiken jämfört med landsvägstransporter eftersom fler myndigheter är
involverade.
De internationella regler som gäller transporter av förpackat farligt gods till sjöss återfinns i IMDG, utarbetat av den internationella sjöfartsorganisationen (IMO). IMO har
även utarbetat rekommendationer för hantering av farligt gods i hamnar. Mer än 50
länder omfattas av IMDG-koden, vilket tonnagemässigt representerar över 86 % av
världshandelsflottan. Sjöfartsverket har utgivit kortfattade föreskrifter vilka med ett
fåtal kompletterande bestämmelser sätter IMDG-koden i kraft även för inrikes trafik.
Dessutom har Sjöfartsverket meddelat föreskrifter om transport av farligt gods i
hamnar.
Internationell luftfarts motsvarighet till ADR m m är ICAO-TI, utgivna av Internationella Civila luftfartsorganisationen (ICAO) med IATA:s kompletterande regler för farligt gods, DGR. Luftfartsverket har föreskrivit att bestämmelserna i ICAO-TI skall
tillämpas för civilt flyg även på rutter inom landet. Flygtrafiken behandlas inte mer i
denna plan.
En vanlig fråga i arbetet med vägvalsstyrning är var fordon lastade med farligt gods
skall parkera och vilket vägval som är lämpligast. Polisen skall, i samarbete med
räddningstjänsten, kunna anvisa lämplig uppställningsplats vid längre färduppehåll.
Detta enligt Förordning (1982:923) om transport av farligt gods, § 19. PBL, Väglagen
m fl reglerar byggande av nya uppställningsplatser och motell. Många transporter är
internationella med utländska förare. För att underlätta förståelse finns förslag inom
FN:s Europakommission om införande av förbuds- och hänvisningsmärken. Dessa
har dock ännu ej införts i den svenska vägmärkesförordningen.
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Bilaga 2
Huvudindelning av farliga ämnen
De farliga ämnena som fraktas genom Trollhättan på väg, järnväg eller kanal kan
delas upp i nedanstående klasser. Sifferbeteckningarna återfinns i de tre transportslagens klassificeringssystem. Följderna i form av dödsfall avser, om inget annat
sägs, personer som vistas utomhus utan skydd.
Klass 1:

Explosiva ämnen och föremål såsom sprängämnen, tändmedel, krut.
S k massexplosiva ämnen (underklass 1.1) dödar vid explosion med 15-25
ton ca 60 m från explosionen, allvarliga lungskador kan ske upp till 120 m
och byggnader kan raseras på flera hundra meters avstånd. Övriga explosiva ämnen kan, i huvudsak genom raserade byggnader, allvarligt skada
eller döda på några tiotal meters avstånd.

Klass 2:

Gaser såsom kväve, gasol, klor.
Kondenserade brännbara gaser kan vid antändning ge upphov till en
flamma eller bilda gasmoln som driver och kan antändas. Flamman kan
döda på 85 m i flammans riktning vid vätskeutsläpp och inom ca 20 m vid
gasutsläpp. Skador uppstår på betydligt längre håll. Brännbart gasmoln
kan bildas och driva iväg och antändas över bebyggelsen. Verkan minskas dock ju längre molnet driver.
Klassen brukar delas upp i klass 2 brännbart/explosivt och klass 2 giftiga
gaser. Giftiga gaser kan i vindriktningen döda på upp mot 400 m håll och
tvärs vindriktningen på 100 m.

Klass 3:

Brandfarliga vätskor såsom bensin, olja, lösningsmedel, färger.
Värmestrålningen från en stor bensinbrand kan döda eller svårt skada
men risken avtar snabbt med avståndet. Vid 10 m är risken stor men
dödsfall kan uppstå ända upp till 40-50 m. Annars är största risken med
brand i bensin att annat farligt gods, exempelvis gasolvagnar hotas.

Klass 4:

Brandfarliga ämnen såsom svavel, fosfor, karbid.
Dessa ämnen är fasta och skadar endast i närheten av olyckan.

Klass 5:

Oxiderande ämnen/organiska peroxider såsom nitrat, kromat, klorat.
Olycka med endast dessa ämnen leder normalt ej till personskador, men
om ämnena blandas med ex bilens olja eller bensin kan explosion uppstå.
Kan då döda inom ca 30 m.

Klass 6:

Giftiga ämnen o dyl såsom arsenik, blysalter, cyanider.
För att risk för skada skall uppstå måste man få direktkontakt med ämnet
eller få det i sig.

Klass 7:

Radioaktiva ämnen tas normalt inte med i denna typ av riskanalyser eftersom akut skada vanligtvis inte uppkommer. Effekter och åtgärder är av
helt annat slag.

Klass 8:

Frätande ämnen såsom saltsyra, svavelsyra.
Risk för skador inom ca 20 m eftersom skada uppkommer vid direkt exponering på personen.
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Klass 9:

Övriga farliga ämnen och föremål såsom asbest, PCB och ämnen som
utvecklar brandfarliga ångor.
Många olika ämnen tillhör gruppen och effekterna beror av situation och
ämne.
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Transportmängder av farligt gods i Trollhättan

Tablå för farliga ämnen genom Trollhättan.
Källa: SRV och Sjöfartsverket

Kod/
/klass
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Totalt

Grupp
Explosiva varor
Gaser
Vätskor
Brandfarliga varor
Oxiderande ämnen m m
Giftiga ämnen m m
Radioaktiva ämnen
Frätande ämnen
Övriga farliga ämnen

Mängd/år, ton Mängd/år, ton Mängd/år, ton Mängd/år, ton
väg 45 m fl
väg 44 m fl
Järnväg
kanal 2000
800
60 000
100 000
4 000
80 000
20 000
0
60 000
4 000
400 000

400
60 000
100 000
8 000
20 000
0
0
40 000
800
200 000

5 200
28 000
450 000
24 000
40 000
5 600
0
24 000
1 200
524 000

0
0
660 000
0
0
0
0
32 000
29 000
721 000

Utgångspunkt i beträffande landtransporterna i ovanstående tabell är de högsta
intervallsiffrorna i varje klass samt totalt. Den totalt skattade mängden för väg och
järnväg är inte lika med summan av de ingående klassernas värden.
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Riktlinjer för lokalisering av uppställningsplats
(Hämtat från Räddningsverkets skrift ”Uppställning av fordon lastade med farligt
gods, 1998)
En riskanalys för området inom 100 m från det rekommenderade vägnätet bör vara
ett obligatoriskt planeringsunderlag, om där finns skyddsobjekt eller om där finns
riskobjekt som vid sekundär olycka ger ökade konsekvenser. Den studerade korridoren blir då 200m plus vägområdets bredd.
Bostäder och arbetsplatser. Avståndsgräns bör vara 50-100 m för arbetsplatser,
kontor etc. För bostäder inom samlad bebyggelse bör avståndet vara 100-200 m,
medan ett riktvärde bör vara minst 50 meter från område som inte ligger inom
samlad bebyggelse.
Riskobjekt (bensinstationer eller andra anläggningar med risk för en större olycka).
Avståndsgränsen bör sättas till 50–m.
Skyddsobjekt (skolor, daghem, sjukhus, sjukhem, köpcentra vattenverk, reningsverk
etc). Samma avståndsgräns som för bebodda fastigheter. Dagvattenledningarnas
sträckning bör beaktas. Dessa går ofta till vattendrag eller sjöar via det kommunala
reningsverket, vilket är mycket känsligt för exempelvis petroleumprodukter.
Skyddsområden för vattentäkt. Inga avläggningar bör etableras inom dessa. Eventuella befintliga uppställningsplatser inom sådana områden åtgärdas eller förbjuds för
transporter med farligt gods. Tillrinningsområden för vattentäkter, exempelvis Götaälvdalen, beaktas men bedöms från fall till fall.
Genomsläppliga jordarter (grus och sand). Inga anläggningar bör tillkomma här om
man inte vidtar nödvändiga skyddsåtgärder. I sådana områden finns dessutom ofta
betydande vattenförekomster. Räddningsverkets Informationsbank (RIB) innehåller
en enkel beräkningsmodell på hur olika vätskor sprider sig i olika jordtyper. Observeras bör att den översiktliga jordartskartan endast anger jordartstyp ned till 50 cm.
Skredkänsliga områden. Dessa områden skall undvikas. Risken ökar för att jordmassor skall sättas i rörelse under tunga transporter. Petroleumprodukter kan även tjäna
som glidmedel mellan olika jordarter.
Skyddsvärda områden (frilufts-, naturvårds-, naturreservats- och kulturminnesområden). Dessa områden bör bedömas från fall till fall. Det gäller deras känslighet,
värde, besöksfrekvens etc. Samma riktlinje kan användas som till arbetsplatser: 50100 m.
Vattendrag. Bedömning sker från fall till fall utifrån dess betydelse. Till vattendragen
räknas även grundbottnar.
Rekommenderad väg. Uppställningsplatserna måste ligga i direkt anslutning till det
vägnät som används. Detta för att få en acceptans från yrkesförarna,
bl a ur säkerhetssynpunkt.
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Insatstider för räddningstjänst och polis. Bedömning sker från fall till fall beroende på
ämne, platsen m m. Insatstiden kan klassas som kort om den understiger 30 min,
medellång >30 min<1 tim samt lång om den är en timme eller mer. Vid beräkning av
insatstid bör även hänsyn tas till den tid det tar att få fram en grävmaskin för att gräva
bort förorenade jordmassor. En stor maskin gräver ca 100 m per timma och till ett
djup av 10 m.
Serviceanläggningar. Vid sådana anläggningar bör, som enklaste åtgärd, alla lastbilar separeras från övrig trafik. Dagvattenledningarna bör beaktas samt behov av
oljeavskiljare, avstängnings- och uppsamlingsmöjligheter. Man bör ta ställning till
eventuell övervakning.
Befintliga uppställningsplatser. Dessa bör inventeras m h t de ovanstående parametrarna. Ett minimikrav är att platsen är avskild från vägen genom dike, skiljeremsa etc.
Större öppna ytor som redan idag används av petroleum-förarna som uppställningsplats bör beaktas, exempelvis industritomter.
Elektriska spänningsfält. Kombinationen brandfarliga gaser och elektriska spänningsfält kan de ge upphov till brand eller explosion. Denna parameter bör endast
vägas in vid polisens kontrollplatser där överpumpning, tätning etc kan behöva ske
innan färden får fortsätta.
Övrigt. Hänsyn till vägstandard, vägbredd, topografi etc bör tas. Detta bl a med hänsyn till behovet av retardations- och accelerationssträckor samt risk för släp att
komma i rullning. Platserna bör inte ligga för ensligt eller vara för små. Med anledning av den brottslighet som riktar sig mot landsvägstransporter i många länder
kommer International Road Union, IRU, att ge ut en förteckning över ”säkra” uppställningsplatser. Vägverkets indelning av olika vägar i standardklasser m h t snöröjning och halkbekämpning bör även beaktas.
Slutligen kan man behöva väga olika parametrar mot varandra och prioritera när
varje enskild plats bedöms.
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Verksamheter inom 100 m från led med farligt gods i Trollhättan
som kan samla mycket människor
Inom en zon om 100 meter på ömse sidor om riksväg 45 återfinns Överby köpcentrum, Tennishallen, Edsborgs idrottsplats, MÅG-gymnasiet, Pettersbergsskolan,
Eriksrohemmet, Moské, Förskolan Ollonborren, Sylte Centrum med bibliotek.
Inom en zon om 100 meter på ömse sidor riksväg 44 återfinns delar av Överby köpcentrum samt arbetsplatser och några få bostäder. Inom en zon om 100 meter på
ömse sidor om väg 42 återfinns förutom bostäder även Åsaka skola och Landbogårdens servicehus i Åsaka.
Inom en zon om 100 meter på ömse sidor om de kommunala vägar som rekommenderas för farligt gods enligt 1995 års beslut återfinns, förutom bostäder och arbetsplatser i varierande utsträckning, följande objekt helt eller delvis: Tennishallen, AMUcenter, fritidsgården Håjums Gård, Kyrkogården, Centralköket, Förskola Toppluvan,
Strömslundskyrkan, Strömslundsskolan, Vårviks Gård, förskolorna Skogsbacken och
Maskrosen, Hjortens vårdcentral, Swedenborg center, Tallbackens sjukhem, Tulpangården och Innovatum.
Utmed järnvägen finns inom en zon om 100 meter på ömse sidor idag följande objekt
helt eller delvis: Villa Älvhög, Älvhögsborg, Folkets Park, Resecentrum inklusive
Resursskolan och AMU Center.
Utmed kanalen finns inom en zon om 100 meter på ömse sidor idag följande objekt:
Strömkarlsgården, Älvhögsborg, Villa Älvhög, Trollhättans kyrka, Pingstkyrkan och
Hotell Swania.
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