PM – Svar och kommentarer till
samrådsyttrande – Kabinbaneområdet i Åre

Malmö
ÅF-Infrastructure AB
Brand och Risk

PM

ÅF-Infrastructure AB

DOKUMENTINFORMATION
Brand & Risk
BORLÄNGE – GÄVLE – GÖTEBORG
HELSINGBORG – LINKÖPING – LUND
MALMÖ – STOCKHOLM

OBJEKT/UPPDRAG

Riskutredning Åre Kabinbaneområde

UPPDRAGSGIVARE

Skistar AB

REFERENSPERSON

Christer Larsson

UPPDRAGSNUMMER

705469

UPPDRAGSANSVARIG

Anders Starborg

Telefon

Civilingenjör i riskhantering &
Brandingenjör

010 – 505 73 82

anders.starborg@afconsult.com

DATUM

DOKUMENTSTATUS/VERSION

2018-05-08

PM

ÅF, Hallenborgs gata 4, Box 585, SE-201 25 Malmö
Telefon: 010-505 00 00. Org.nr 556185-2103. Säte i Stockholm.
Certifierat enligt SS EN ISO 9001 & 14001. www.afconsult.com
Riskutredning

Sida 1 (2)

PM
Inledning
I samband med detaljplanearbetet för Kabinbaneområdet i Åre kommun har ett antal
myndigheter lämnat remissyttranden vid samråd. Åf har ombetts ge svar och
kommentarer till de delar av yttranden som berör riskutredningen för området
upprättad av ÅF 2017-11-08. Den myndighet som yttrat sig om riskutredningen är
Länsstyrelsen i Jämtlands län, i ett samrådsyttrande daterat 2018-03-23 med
diarienummer 402-1150-18. Denna PM syftar till att ge förtydliganden och svar på de
frågeställningar som lyfts i yttrandet som berör risktutredningen för området.

Länsstyrelsens yttrande med kommentarer
Transporter av farligt gods
Den riskutredning som gjorts kring planområdets närhet till farligt gods-led E14 anger
att relevanta risker är pölbränder. Länsstyrelsen anser att det finns fler risker kopplade
till farligt gods som behöver utredas och efterlyser att riskutredningen kompletteras
med en riskanalys. Analysen behöver klargöra sannolikheten för, och konsekvenserna
av, olyckor med farligt gods samt redovisa möjliga riskreducerande åtgärder.

Svar från ÅF:
Den individrisk som ÅF beräknat ska läsas som en risknivå i planområdet orsakad av
all farligt gods på E14, eftersom det i praktiken är endast farligt gods klass 3
(brandfarliga vätskor) som ger något utslag på individrisken.
Valet av vilka klasser som är relevanta att ta med i en kvantitativ riskanalys baserar
sig på den riskinventering med grovanalys som finns att läsa om i kapitel 3 i
utredningen. Grovanalysen syftar just till att identifiera de scenarier som kan förväntas
ha betydelse för risknivån. I Grovanalysen har det dels undersökts vilka konsekvenser
en olycka med respektive klass av farligt gods kan leda till (redovisat i Tabell 2) och
dels vilken mängd av respektive klass som kan förväntas. Denna undersökning visar
att det endast är brännbara vätskor och oxiderande ämnen som transporteras i en
sådan mängd att de ger avtryck i statistiken. För att oxiderande ämnen ska påverka
planområdet krävs flera samtida händelser där var och en är extremt osannolik, varför
de låga transportflödena inte heller kan förväntas ge något avtryck i en individ- eller
samhällsriskberäkning. Alltså återstår klass 3, brandfarliga vätskor.
Att tillföra olyckscenarier som har en olycksfrekvens på mycket nära noll, menar ÅF
inte påverkar risknivån. Eftersom det inte finns andra olyckstyper kopplat till farligt
gods som bidrar till risknivån så finns det inte heller fler skadehändelser att skydda sig
mot genom riskreducerande åtgärder i detaljplanen.
Det är inte uteslutet att någon transport med annan klass av farligt gods kan komma
att passera området i framtiden, men av de tillgängliga källor som finns är det inget
som pekar på att transporter kommar att göras i sådan mängd att det får något utslag
på vare sig individ eller samhällsrisk för andra klasser än klass 3 (brandfarliga
vätskor).
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