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RISKUTREDNING
Sammanfattning
Riskutredningen är utförd på uppdrag av Åresågen AB. Utredningen behandlar
fastigheten Bräcke 1:95 i Åre kommun där planerad bebyggelse består av bostäder i
fyra och fem våningsplan. Längs med området sträcker sig järnvägen Mittbanan där
det transporteras farligt gods. Enligt gällande riktlinjer ska bostäder i mer än två plan
placeras på skyddsavstånd minst 150 meter från farligt gods-led, i detta fall är
avståndet endast ca 60 meter. Eftersom gällande skyddsavstånd överskrids är syftet
med utredningen således att utreda risknivåerna i området och föreslå eventuella
riskreducerande åtgärder. Riskutredningen utförs kvalitativt men kompletteras av
tidigare utförda beräkningar av individrisknivå för Mittbanan i Åre.
I analysen studeras följande scenarion:
•
•

Olycka med klass 2.3 (giftiga gaser: ammoniak och klor) på järnvägen
Olycka med urspårning av tåg

Konsekvenserna av olycka med utsläpp av giftig gas kan vara stora då den giftiga
gasen kan sprida sig långt från olycksplatsen och ta sig in på planområdet där
människor kan andas in gasen, både om de befinner sig inomhus eller utomhus. En
olycka där ett tåg spårar ur och lämnar spårområdet kan skada oskyddade människor
som befinner sig i närheten eller i byggnader.
På avstånd över 25 meter från järnvägsbanan understiger individrisken det nedre
toleranskriteriet och är acceptabla utan åtgärd enligt tidigare utförd beräkning. Det
betyder att riskerna på järnvägen bedöms som acceptabla 60 meter från järnvägen,
där bostadsbebyggelse är planerad. Eftersom det råder osäkerheter kring
transportmönstret på järnvägen i framtiden har förslag på riskreducerande åtgärder
tagits fram.
Nedan redovisas en sammanfattning av åtgärderna:
•
•

Placera friskluftsintag på motsatt sida järnvägen för att minska risken för höga
koncentrationer av giftig gas att ta sig in i byggnaderna.
Utforma ventilationssystemet så att det manuellt går att stänga av.

Förutsatt att föreslagna riskreducerande åtgärder genomförs och att riskbilden inte
förändras väsentligt bedöms byggnation godtagbar ur riskhänseende.
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1

Inledning

1.1

Syfte och bakgrund

Åresågen AB har gett ÅF i uppdrag att utföra en riskutredning för fastigheten Bräcke
1:95 i Åre kommun. Riskutredningen genomförs i samband med planarbetet. På
området ligger sedan tidigare en sågverksamhet, där det nu planeras att uppföra
bostäder med två huskroppar á fyra och fem våningar med loftgång och totalt 16
lägenheter.
Intill området sträcker sig järnvägen Mittbanan där transport av farligt gods sker.
Farligt gods kan transporteras på järnväg utan restriktioner. Eftersom gällande
skyddsavstånd för planering invid led för transport av farligt gods i Jämtlands län
överskrids är syftet med denna utredning att undersöka risker för hälsa och säkerhet i
området och föreslå eventuella riskreducerande åtgärder.

1.2

Metod

Att genomföra en riskutredning innebär i sig flera olika delmoment. Inledningsvis
bestäms de mål och avgränsningar som gäller för den aktuella riskutredningen.
Även principer för hur risken värderas ska fastställas.
Därefter tar riskinventeringen vid, som syftar till att förstå vilka risker som påverkar
riskbilden för det aktuella objektet. Aktuella olycksscenarion presenteras i en så kallad
olyckskatalog.
I riskanalysen analyseras sedan de identifierade olycksscenariorna avseende deras
konsekvenser och sannolikhet. Riskanalysen kan göras kvalitativt eller kvantitativt
beroende på omfattningen av riskutredningen. Denna riskanalys kommer att
genomföras kvalitativt, vilket innebär att kvalitativa resonemang används för att
avgöra risknivån. Tidigare riskutredning utförd av ÅF kommer att användas som
underlag för att erhålla en uppfattning om risknivån utifrån kvantitativa riskmått.
I riskvärderingen jämförs resultatet från riskanalysen med principer för värdering av
risk för att avgöra om risken är acceptabel eller ej. Utifrån resultatet av
riskvärderingen undersöks behovet av riskreducerande åtgärder. Åtgärder som till
en låg kostnad och utan andra avsevärda olägenheter minskar risken är oavsett
resultat motiverande.
Riskutredningen är en regelbundet återkommande del av den totala
riskhanteringsprocessen där en kontinuerlig implementering av riskreducerande
åtgärder, uppföljning av processen och utvärdering av resultatet är utmärkande.
Processen åskådliggörs i Figur 1 nedan.
Metoden följer i stort de riktlinjer som Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra
Götaland tagit fram (2006).
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Figur 1. Riskhanteringsprocessen.
I denna riskutredning innebär delmomenten ovan följande steg:
-

1.3

Beskrivning av fastigheten och omgivningarna
Inventering av riskkällor
o Järnvägen Mittbanan, transport av farligt gods
Olycksscenarion
Analys av olycksscenarion
Beskrivning av osäkerheter och känslighet
Riskvärdering
Framtagande av eventuella skyddsavstånd och riskreducerande åtgärder

Avgränsningar

Riskutredningen omfattar planärendet för området Bräcke 1:95 i Åre tätort och
studerar endast risker som är förknippade med plötsligt inträffade olyckor på
Mittbanan som sträcker sig förbi området eftersom transport av farligt gods
förekommer på Mittbanan.
Riskutredningen undersöker olyckor som har sådan påverkan på människor att de
förväntas omkomma. Skador som inte leder till dödsfall undersöks ej. Det innebär att
ingen hänsyn tas till exempelvis skador på miljön, skador orsakade av långvarig
exponering, materiella skador eller skador lokalt på trafikled etc.
Risknivåer undersöks endast inom 150 meter från led för farligt gods, eftersom det på
avstånd över 150 meter inte finns riktlinjer kring markanvändning invid led för farligt
gods.
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1.4

Styrande lagstiftning och riktlinjer

Det finns lagstiftning på nationell nivå som föreskriver att riskanalys ska genomföras,
Plan- och bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808). I Plan- och bygglagen
framgår det att bebyggelse och byggnadsverk skall utformas och placeras på den
avsedda marken på ett lämpligt sätt med hänsyn till skydd mot uppkomst och
spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser. I Miljöbalken
anges att när val av plats sker för en verksamhet ska det göras med hänsyn till
olägenheter för människors hälsa och miljön.
Det anges i lagtext inte i detalj hur riskanalyser ska genomföras och vad de ska
innehålla. På senare tid har därför riktlinjer, kriterier och rekommendationer givits ut
av länsstyrelser och myndigheter gällande vilka typer av riskanalyser som bör utföras
och vilka krav som ställs på dessa. Jämtlands län har inga egna riktlinjer men tillämpar
Dalarnas läns riktlinjer för planläggning intill transportleder för farligt gods
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2012). Det anges att riskhanteringsprocessen ska
beaktas i detaljplaneprocessen inom 150 meter från transportled för farligt gods. I
vägledningen framgår vilken markanvändning som kan accepteras vid olika avstånd
från leder med transport av farligt gods utan ytterligare utredning om riskerna. Dessa
avstånd framgår av Tabell 1.
Tabell 1: Riktlinjer enligt länsstyrelsen Dalarnas län (2012) för markanvändning intill farligt gods
led utan ytterligare riskutredning.

Avstånd

Markanvändning

Exempel på lämplig markanvändning

<30 m

Ej uppmuntran till
stadigvarande vistelse

Odlingar, trafikytor, ytparkeringar,
friluftsområden.

30-70 m

Låg persontäthet, personer
alltid i vaket tillstånd

Bilservice, industrier, mindre handel, tekniska
anläggningar, övrig parkering, lager.

70-150 m

Få personer eller ej utsatta
personer

Bostäder i högst två plan, mindre
samlingslokaler, handel, mindre kontor, kulturoch idrottsanläggningar utan betydande
åskådarplats.

>150 m

Inga restriktioner

Bostäder i mer än två plan, vård, kontor i flera
plan, hotell, skolor, större samlingslokaler,
kultur- och idrottsanläggningar med betydande
åskådarplats.

Ovan angivna avstånd är generella rekommendationer för markanvändning utan vidare
säkerhetshöjande åtgärder eller analys. Avsteg från rekommendationerna kan ske
efter analys av specifik information för aktuellt planområde och/eller riskanalys samt
då lämpliga riskreducerande åtgärder vidtas.
Vägledningen är menad att kunna tillämpas på de flesta situationer och även i
framtiden, varför skyddsavstånden är valda utifrån att det förekommer höga
transportflöden längs delar av vägnätet och att hastigheten kan vara hög (90-110
km/h). Vägledningen tar även hänsyn till att transportmönstren förändras över tid då
alla typer av farligt gods ska kunna transporteras på de rekommenderade
transportlederna för farligt gods, och det finns möjligheter till en framtida utveckling
där mer riskgenererande ämnen förekommer.
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1.5

Kvantitativa riskmått

Individrisk används inom samhällsplaneringen för sammanvägning av sannolikhet (i
form av relativ frekvens) och konsekvens. Individrisken visar risken för en hypotetisk
individ på olika avstånd från riskkällan. Detta görs genom att sannolikheten beräknas
för att en hypotetisk person som står ett år på ett visst avstånd från riskkällan avlider.
Ingen hänsyn tas till antalet personer som förväntas befinna sig på dessa avstånd.
Individrisken (

) i punkten ,
,

=
, ,

Där

beräknas enligt:
, ,

=

∙

,

( )
( )

är den frekvensen (per år) för scenario i och

studerad punkt avlider av scenario .

,

,

är sannolikheten att individen i

antas, till 1 eller 0 beroende på om individen

befinner sig inom eller utanför det beräknade konsekvensområdet. Genom att
summera individrisken för de olika sluthändelserna på olika platser inom ett område
kan individriskkonturer ritas upp.
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2

Kriterier för riskvärdering

Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer
vägledande:
Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt
att reducera eller eliminera en risk ska detta göras.
Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till
den nytta, i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför.
Fördelningsprincipen: Risker bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara
skäligt fördelade inom samhället.
Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske
i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer.

2.1

Individrisk

Det finns i Sverige inget nationellt beslut över vilka kriterier som skall tillämpas vid
riskvärdering inom samhällsbyggnadsprocessen. Det Norske Veritas (DNV) har på
uppdrag av Räddningsverket tagit fram förslag på riskkriterier gällande individrisk som
kan användas vid riskvärdering (Räddningsverket, 1997). Riskkriterierna berör liv, och
uttrycks vanligen som sannolikheten för att en olycka med given konsekvens skall
inträffa. Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan vara acceptabla, tolerabla
med restriktioner eller oacceptabla, se Figur 2.

Figur 2. Princip för värdering av risk (Räddningsverket, 1997).

Följande förslag till tolkning rekommenderas.
•

•

De risker som hamnar inom område med oacceptabla risker värderas som
oacceptabelt stora och tolereras ej. För dessa risker behöver mer
detaljerade analyser genomföras och/eller riskreducerande åtgärder
vidtas.
Området i mitten kallas ALARP-området (As Low As Reasonably
Practicable). De risker som hamnar inom detta område värderas som
tolerabla om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker som ligger i den övre
delen, nära gränsen for oacceptabla risker, tolereras endast om nyttan
med verksamheten anses mycket stor och det är praktiskt omöjligt att
vidta riskreducerande åtgärder. I den nedre delen av området bör kraven
på riskreduktion inte ställas lika hårda, men möjliga åtgärder till
riskreduktion skall beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är rimliga
åtgärder kan erhållas genom kostnad-nytta-analys.
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•

De risker som hamnar inom område där risker kan anses små värderas
som acceptabla, men om åtgärd kan utföras utan kostnad bör detta göras.

För individrisk föreslår Räddningsverket (1997) följande kriterier:
•
•

Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras:
10-5 per år
Övre gräns för område där risker kan anses vara små: 10-7 per år
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3

Skyddsobjekt

Denna riskutredning fokuserar på personsäkerhet. I riskutredningen utgörs
skyddsobjekten av de människor som vistas inom planområdet, både i och utanför
byggnader. Människor förväntas befinna sig inom området mestadels kvälls- och
nattetid vardagar samt även dagtid på helger. Människor förväntas vistas både inomoch utomhus och kan vara både vakna och sovande. Med utgångspunkt i
lägenheternas antal och storlek förväntas maximalt 50 personer uppehålla sig i
området samtidigt.
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4

Beskrivning av området

Området är beläget i Åre tätort, norr om Åresjön och söder om järnvägen Mittbanan
som sträcker sig genom Åre, se Figur 3. Områdets totala yta är ca 4000 m2. I
anslutning till området sträcker sig även Årevägen (väg 638). Sedan tidigare ligger en
sågverksamhet på området som ska försvinna när ny bebyggelse uppförs. Planerad ny
bebyggelse är placerad ca 60 meter från järnvägsspåret.

Figur 3. Översiktsbild över området Bräcke 1:95. På bilden syns den befintliga sågverksamheten.
Järnvägen Mittbanan sträcker sig norr om området, ca 60 meter från de planerade huskropparna.

Figur 4 visar planerad bebyggelse på området. Bebyggelsen består av bostäder med
två huskroppar sammanlänkade med loftgångar, se Figur 5. Byggnaderna består av
fyra och fem våningar med totalt 16 lägenheter. Utöver bostäder består området även
av parkering, rekreation och gemensam terrass. Lägenheterna är placerad på södra
sidan som vetter ut mot sjön. Mot norra sidan och järnvägen är förråd och gästrum
placerade.
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Figur 4. Skiss över området med planerad bebyggelse.

Figur 5. Planerad bostadsbebyggelse består av två huskroppar á fyra och fem våningar
sammanhängande med loftgångar. På bilden syns framsidan av byggnaden som vetter mot söder,
bort från järnvägen.
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5

Riskinventering

I detta kapitel görs en inventering över vilka riskkällor och vilka olycksscenarion som
kan ha möjlig påverkan på planområdet.

5.1

Riskkällor

Den riskkälla som identifierats är den enkelspåriga järnvägen Mittbanan som det är
tillåtet att transportera farligt gods på utan restriktioner. Mittbanan ligger i nära
anslutning till det aktuella området, ca 60 meter från planerad bostadsbebyggelse.
Järnvägen sträcker sig förbi Åre på vägen från Östersund och vidare in i Norge via
Storlien och passerar det aktuella området med en sträcka på ca 100 meter. Eftersom
avståndet till bostäderna understiger de avstånd som anges i gällande riktlinjer
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2012) analyseras konsekvenserna av olyckor på
järnvägen vidare.
Europaväg E14 sträcker sig genom Åre förbi aktuellt område. Avståndet till denna väg
är ca 300 meter varför en olycka på denna väg inte bedöms ha inverkan på
planområdet.
Årevägen (väg 638) sträcker sig i närheten av området, men då detta inte utgör
rekommenderad led för transport av farligt gods och inga verksamheter finns i
närheten som skulle göra det troligt att farligt gods transporteras på vägen analyseras
inte riskerna med denna väg vidare.

5.2

Beskrivning farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har egenskaper
som gör att det kan skada människor, miljö, egendom vid en olycka. Transport av
farligt gods omfattas av regelverk som tagits fram i internationell samverkan.
Transport på järnväg regleras av RID-S (MSB, 2017). Det finns således regler för vem
som får transportera farligt gods, hur transporterna ska ske, var dessa transporter får
ske och hur godset ska vara emballerat och vilka krav som ställs på fordon för
transport av farligt gods. Alla dessa regler syftar till att minimera risker vid transport
av farligt gods.
Farligt gods delas in i nio olika klasser med hjälp av RID-systemet som baseras på den
dominerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. För
varje klass finns också ett antal underklasser som mer specifikt beskriver ämnet. I
Tabell 2 redovisas klassindelningen av farligt gods. Beskrivning av konsekvenser och
konsekvensområden redovisas i avsnitt 5.4.
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Tabell 2. Klassindelning av farligt gods enligt RID-S (MSB, 2017).

Klass
1

Kategori
Explosiva ämnen
och föremål

2
2.1
2.2
2.3

Gaser
Brännbara gaser
Icke giftig, icke
brandfarlig gas
Giftiga gaser

3

Brandfarliga vätskor

4

Brandfarliga fasta
ämnen
Oxiderande ämne
Oxiderande ämnen
Organiska peroxider
Giftiga ämnen,
smittförande ämnen

5
5.1
5.2
6

7

Radioaktiva ämnen

8

Frätande ämnen

9

Övriga farliga
ämnen och föremål

Exempel på ämnen
Sprängämnen, tändmedel,
ammunition, krut,
fyrverkerier etc.
Inerta gaser (kväve, argon
etc.), oxiderande gaser
(syre, kväveoxider etc.),
brandfarliga gaser
(acetylen, gasol etc.) och
icke brännbara, giftiga gaser
(klor, ammoniak etc.).
Bensin, diesel, eldningsolja,
lösningsmedel etc.
Kiseljärn (metallpulver),
karbid, vit fosfor.
Natriumklorat,
väteperoxider, kaliumklorat.
Arsenik-, bly- och
kvicksilversalter, cyanider,
bekämpningsmedel,
sjukhusavfall etc.
Medicinska preparat.
Transporteras vanligtvis i
små mängder.
Saltsyra, svavelsyra,
salpetersyra, natrium- och
kaliumhydroxid (lut).
Transporteras vanligtvis
som bulkvara.
Gödningsmedel, asbest,
magnetiska material etc.

Konsekvensbeskrivning
Tryckpåverkan och
brännskador.
Brännskador,
tryckpåverkan, inandning av
giftig gas.
Klass 2.2 förväntas inte ha
några konsekvenser för liv
och hälsa vid läckage
utomhus.
Brännskador och rökskador.
Brännskador och rökskador.
Tryckpåverkan och
brännskador.
Intag av giftiga ämnen.

Kroniska effekter.

Intag av frätande ämnen.

Utsläpp av material.

Alla klasser transporteras dock inte på alla sträckor, varför transportflödena på aktuell
vägsträcka analyseras vidare i nästa avsnitt.

5.3

Mängder farligt gods

I detta avsnitt beskrivs vilka mängder av olika klasser av farligt gods som
transporteras på aktuell järnvägssträcka.
Mittbanan
Mittbanan är en enkelspårig järnväg som sträcker sig genom Åre tätort. Exakta
flödesdata för farlig gods på järnvägen finns ej tillgängligt för sträckan. Länsstyrelsen i
Jämtlands län gjorde dock 2005 en kartläggning av farligt gods-transporter i länet där
det redovisas små transportmängder på järnvägssträckan förbi aktuellt område
(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2005). Enligt kartläggningen transporteras endast farligt
gods av klass 2.3 med ammoniak. Mängderna som redovisas är 48 ton/vagn med
totalt 5-6 vagnar under perioden augusti till oktober, vilket innebär ca 300
ton/transport. Transporterna sker under perioden augusti till oktober men det framgår
inte hur ofta.
Räddningsverket (numera MSB) genomförde en nationell kartläggning av farligt godstransporter på väg och järnväg under september månad 2006 (Räddningsverket,
2006). Denna kartläggning visar dock endast tendenser för hur transporter sker och
innehåller osäkerheter såsom säsongsvariationer, men fungerar som en fingervisning
om vilka mängder och klasser som transporteras på den aktuella sträckan. Enligt den
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kartläggningen transporterades endast farligt gods tillhörande klass 2.3 på aktuell
järnvägssträcka. Mängderna från kartläggningen placeras i intervallet 0-700 ton vilket
motsvarar maximalt 8400 ton/år. Uppgifterna stämmer överens med kartläggningen
från länsstyrelsen i Jämtlands län.
Tabell 3. Rapporterad mängd farligt gods på aktuell järnvägssträcka enligt Räddningsverket
(2006) och länsstyrelsen i Jämtlands län (2005).

Klass
2.3

Räddningsverket (2006)
0-700 ton/mån =
0-8400 ton/år

Länsstyrelsen i Jämtlands län (2005)
48 ton/vagn med 5-6 vagnar under augokt = ca 300 ton/transport.

Det som framkommer i underlaget är att det transporteras farligt gods tillhörande
klass 2.3, då främst ammoniak, på järnvägen. Eftersom mätningarna är från 20052006 kan mängderna och klasserna ha förändrats vilket betyder att det råder
osäkerheter kring siffrorna.
I en rapport utgiven av Trafikverket 2010 (Trafikverket, 2010) framkommer att ett
godståg passerar Storlien i Norge i genomsnitt varje dag i båda riktningarna.
Mittbanan binder ihop Norge och Sverige, via Åre. Därför kan antagandet göras att ett
godståg passerar på aktuell järnvägssträcka varje dag. Exakt hur många av dessa som
innehåller farligt gods på sträckan är svårt att uppskatta. Generellt i Sverige
transporteras det farligt gods på 12 % av transporterna på järnväg (Trafikanalys,
2017).
Framtidsprognos
Mittbanan planeras att kopplas ihop med den norska järnvägen Meråkersbanan till följd
av elektrifiering av järnvägen som beräknas ske inom de närmsta åren (Trafikverket,
2012). Trafikverket gjorde 2010 en utredning om möjligheterna för godstrafiken om
elektrifiering av banan skulle ske (Trafikverket, 2010). Detta skulle skapa en
sammanhängande godslänk för järnvägstransporter över den norsk-svenska gränsen
vilket skulle kunna innebära att mycket lastbilstransporter flyttas över till järnvägen
vilket potentiellt skulle betyda en ökad transport av farligt gods på järnväg och
minskad transport på väg i framtiden. Elektrifieringen skulle kunna innebära att den
totala godsmängden som transporteras på järnvägen ökar med ca tre gånger
(Trafikverket, 2012), och det kan då antas att mängden farligt gods ökar i samma
utsträckning. Det skulle även kunna innebära att andra klasser av farligt gods passerar
sträckan än vad som sker i nuläget. I denna analys antas transporter av farligt gods
på järnväg därför öka med tre gånger i framtiden.
Sammanställning mängder på väg och järnväg
Tabell 4 visar en sammanställning över de transporterade mängder som identifierats
på järnväg förbi området idag, samt framtidsprognosen.
Tabell 4. Sammanställning av mängden transporterat farligt gods per år på aktuell väg- och
järnvägssträcka i nuläget samt i framtiden. Mängderna anges i ton.

Klass
2.3
Summa

Järnväg nuläge
9 700
9 700

Järnväg framtid
29 100
29 100

Mängderna ovan kommer att användas i vidare analys för att avgöra olycksscenarion,
konsekvenser och risknivå för området.
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5.4

Olycksscenarion

Produkter som har potentiella egenskaper att skada människor, egendom eller miljö
vid felaktig hantering eller olycka, går under begreppet farligt gods. Farligt gods på
järnväg delas in i nio olika klasser beroende av art och vilken risk ämnet förknippas
med, se avsnitt 5.2. Eftersom klasserna utgör en god indelningsgrund vid en
riskinventering delas transporterna in i dessa klasser även i denna rapport.
Explosiva ämnen (klass 1)
Inom kategorin explosiva ämnen/varor är det primärt underklass 1.1 som utgörs av
massexplosiva ämnen som kan orsaka allvarliga skador på människor på ett
skadeområde större än ett 10-tal meter, upp till 200 m. Massexploderande ämnen
leder till att höga tryck skapas i omgivningen, beroende på mängden ämnen. Risken
för explosion föreligger vid en brand i närheten av dessa varor samt vid en kraftfull
sammanstötning där varorna kastas omkull. Skadorna vid en explosion härrör dels till
direkta tryckskador men även värmestrålning samt indirekta skador som följd av
sammanstörtade byggnader är troliga.
Explosionens styrka beror på mängden explosiva ämnen, vilket beror på fordonsklass.
Med högsta fordonsklass kan massexplosiva varor transporteras i maximalt 16 ton per
transport, men de flesta transporter innefattar endast små mängder av massexplosiva
varor. Ämnen i klass 1.1 delas i sin tur in i ytterligare underklasser, klass 1.1A och
1.1B, där klass 1.1A utgör de mest reaktiva ämnena. Klass 1.1A får endast
transporteras i mängder om 6,25 kg till 18,75 kg vilket betyder att skadeområdet
begränsas.
Bedömning: En olycka med klass 1 kan ha konsekvenser som sträcker sig in på
planområdet men då regelverket kring transporter med explosiva ämnen är strikt och
då inga transporter med klassen har redovisats i underlaget inkluderas scenariot inte i
analysen.
Kondenserad brandfarlig gas (klass 2.1)
Gasol (propan) eller fordonsgas är exempel på kondenserad brandfarlig gas. En olycka
som leder till utsläpp av kondenserad brandfarlig gas kan leda till någon av följande
händelser:

•
•
•

Jetbrand
Gasmolnsbrand/explosion
BLEVE

Jetbrand:
En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och direkt antänds.
Därmed bildas en jetflamma. Flammans längd beror av storleken på hålet i tanken
(FOA, 1998).
Gasmolnsbrand/explosion:
Om gasen vid ovanstående scenario inte antänds omedelbart uppstår ett brännbart
gasmoln. Om gasmolnet antänds i ett tidigt skede är luftinblandningen vanligtvis inte
tillräcklig för att en explosion ska inträffa. Förloppet utvecklas då till en gasmolnsbrand
(FOA, 1998). Det antas dock att gasmolnet inte antänds förrän det har blandats upp
med luft, varför en gasmolnsexplosion bedöms som det troliga scenariot.
BLEVE
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) är en händelse som kan inträffa om
en tank med kondenserad brandfarlig gas utsätts för yttre brand. Trycket i tanken
stiger och på grund av den inneslutna mängdens expansion kan tanken rämna.
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Innehållet övergår i gasfas på grund av den höga temperaturen och det lägre trycket
utanför och antänds. Vid antändning bildas ett eldklot med stor diameter under
avgivande av intensiv värmestrålning. För att en sådan händelse ska kunna inträffa
krävs att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta kan finnas i
form av en antänd läcka i en annan närstående tank med brandfarlig gas eller vätska.
Bedömning: Konsekvensområdet för brandfarlig gas kan sträck sig in på planområdet
men det finns inga uppgifter om transporter av brandfarlig gas förbi området och
klassen undersöks därför inte vidare i analysen.
Kondenserad giftig gas (klass 2.3)
Läckage av kondenserad giftig gas kan medföra att ett moln av giftig gas driver mot
planområdet och kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Spridningen är beroende
av vindriktning och vindstyrka och kan påverka områden hundratals meter från källan.
De två gaser som vanligtvis brukar involveras i riskutredningar är ammoniak och
klorgas.
Ammoniak
Generellt är ammoniak lättare än luft varför spridning av gasen sker med luften. Giftig
kondenserad gas kan ha ett riskområde på hundra meter upp till många kilometer
beroende på mängden gas. Gasen är giftig vid inandning och kan innebära livsfara vid
höga koncentrationer. Ammoniak har ett AEGL-3 (Acute Exposure Guideline Level,
dödlig effekt för känsliga individer) på 2700 ppm under 10 minuters exponering.
Ammoniak är dessutom frätande vilket kan orsaka skador på människor vid
direktkontakt. Dessa skador begränsas dock till olycksplatsen lokalt.
Klor
Klor utgör den giftigaste gasen som här ges som exempel på gaser som kan drabba
skyddsområdet. Klor har högre densitet än luft vilket gör att gasen sjunker och sprids
längs med marken. Klor har ett AEGL-3 (Acute Exposure Guideline Level, dödlig effekt
för känsliga individer) på 50 ppm under 10 minuters exponering.
Både ammoniak och klor kan spridas långt med luften och kan därför ta sig in i
planområdet. Spridningen i luft beror av vindhastighet, vindriktning och temperatur. I
det värsta fallet är vinden riktad mot planområdet med en låg vindhastighet. Hög
vindhastighet gör att gasen sprids längre och minskar därmed i koncentration över
planområdet. Generellt råder stora osäkerheter kring dosen på grund av de många
yttre faktorerna, varför det är svårt att förutse konsekvenserna av ett utsläpp.
Bedömning: Enligt uppgifter från Räddningsverket (2006) transporteras klass 2.3 på
aktuell sträcka på Mittbanan. Även länsstyrelsen i Jämtlands län redovisar transporter
av ammoniak tillhörande klass 2.3 på järnväg genom Åre. En olycka kan ha
konsekvenser in i planområdet, varför detta olycksscenario undersöks vidare. Både
ammoniak och klorgas undersöks vidare.
Brandfarlig vätska (klass 3)
En möjlig olycka med brandfarlig vätska är ett spill som bildar en pöl som senare
antänds och skapar en pölbrand. Branden avger värmestrålning som är skadlig för
människor. Skadorna på människor beror på avståndet till branden och dess storlek.
Brandens storlek beror av mängden vätska som släpps ut vilket beror på hålets storlek
i tanken. Konsekvensområden överstiger normalt inte 30 meter för brännskador, dock
kan rök spridas över ett större område. Bildandet av vätskepöl beror på
vägutformning, underlagsmaterial etc.
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Bedömning: Olyckor med brandfarlig vätska kan ha konsekvenser som sträcker sig in
på planområdet, men det finns inga uppgifter om transporter av klassen på aktuell
järnvägssträcka, varför scenariot inte undersöks vidare.
Brandfarligt fasta ämnen, självreaktiva ämnen och okänsliggjorda
explosivämnen (klass 4)
Eftersom dessa ämnen transporteras i fast form sker ingen eller endast mycket
begränsad spridning i samband med en olycka. För att t.ex. brandfarliga fasta ämnen
(ferrokisel, vit fosfor m.fl.) ska leda till brandrisk krävs att det t.ex. att de vid
olyckstillfället kommer i kontakt med vatten varvid brandfarlig gas kan bildas.
Mängden brandfarlig gas som bildas står i proportion till mängden tillgängligt vatten.
Bedömning: Eftersom det inte finns några uppgifter om transporter av ämnen
tillhörande klass 4 förbi området, samt att konsekvenserna vid en olycka begränsas till
området på olycksplatsen, analyseras risken i samband med olyckor med klass 4 inte
vidare.
Oxiderande ämne (klass 5)
Flertalet oxiderande ämnen (väteperoxid, natriumklorat m.fl.) kan vid kontakt med
vissa organiska ämnen (t.ex. diesel) genomgå en exoterm reaktion och orsaka en
häftig explosiv brand. Vid kontakt med vissa metaller kan det sönderdelas snabbt och
frigöra stora mängder syre som kan underhålla en eventuell brand. Det finns även risk
för kraftiga explosioner där människor kan komma till skada. Syrgas kan förvärra en
brand i organiskt material och ska därför hållas åtskilt från sådana material.
Bedömning: För att en olycka med oxiderande ämnen ska inträffa krävs att en serie av
händelser ska inträffa varför det bedöms som högst osannolikt. Det finns heller inga
uppgifter om transporter av klass 5 på aktuell järnvägssträcka. Denna olyckstyp
analyseras därför inte vidare.
Giftiga och smittbärande ämnen (klass 6)
En olycka med klass 6 har marginell påverkan på personer som inte befinner sig precis
intill olycksplatsen, då det krävs att man kommer i fysisk kontakt med ämnena för att
utsättas för risk.
Bedömning: Det finns inga uppgifter om transport av farligt gods tillhörande klass 6
förbi området och konsekvenser bedöms endast påverka de som befinner sig precis vid
olycksplatsen, varför det inte är motiverat att analysera denna olyckstyp vidare.
Radioaktiva ämnen (klass 7)
Utsläpp av radioaktivt ämne har konsekvenserna som oftast begränsas till närområdet.
Bedömning: Det finns inga uppgifter om transport av farligt gods tillhörande klass 7
förbi området och konsekvenser bedöms endast påverka de som befinner sig precis vid
olycksplatsen, varför det inte är motiverat att analysera denna olyckstyp vidare.
Frätande ämne (klass 8)
Olycka med läckage av frätande ämnen (saltsyra, svavelsyra m.fl.) ger endast
påverkan lokalt vid olycksplatsen då skador endast uppkommer om individer får ämnet
på huden.
Bedömning: Det finns inga uppgifter om transport av farligt gods tillhörande klass 8
förbi området och konsekvenser bedöms endast påverka de som befinner sig precis vid
olycksplatsen, varför det inte är motiverat att analysera denna olyckstyp vidare.
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Övriga farliga ämnen och föremål (klass 9)
Transporter med farligt gods inom denna kategori utgörs av exempelvis magnetiska
material, batterier, fordon eller asbest. Konsekvenserna bedöms inte bli sådana att
individer inom planområdet påverkas, eftersom en spridning inte förväntas.
Bedömning: Det finns inga uppgifter om transport av farligt gods tillhörande klass 9
förbi området och konsekvenser bedöms endast påverka de som befinner sig precis vid
olycksplatsen, varför det inte är motiverat att analysera denna olyckstyp vidare.
Urspårning
Det är inte enbart en olycka med farligt gods inblandat som kan orsaka skada på
skyddsobjekten. Vid urspårning av tåg kan tågvagnarna ta sig in på planområdet om
de lämnar spårområdet och då orsaka direkt skada på oskyddade människor eller på
byggnader som indirekt kan skada människor som befinner sig i byggnaden.
Bedömning: En eventuell urspårning av tåg längs med den aktuella sträckan kan ha
konsekvenser som sträcker sig in på planområdet, varför scenariot analyseras vidare.

5.5

Sammanfattning olycksscenarion farligt gods

Enligt riskinventeringen bedöms att följande olycksscenarion bör beaktas i
riskanalysen:
-

Olycka med giftig gas: utsläpp av ammoniak och klorgas
Urspårning av tåg
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6

Riskanalys

I detta avsnitt sker den kvalitativa analysen av riskerna med transporter av farligt
gods på Mittbanan. Analysen fokuserar på konsekvenserna av olyckorna då det är
svårt att kvalitativt avgöra sannolikheterna. Risknivån i det aktuella området påverkas
av de platsspecifika förutsättningarna såsom nivåskillnader, barriärer, hastighet och
mängder av transporterat farligt gods, vilket påverkar behovet av skyddsavstånd. I
denna riskanalys kommer det att framgå vilken betydelse de platsspecifika
förutsättningarna har för risknivån och behovet av skyddsavstånd och skyddsåtgärder
för området.

6.1

Olycka med giftig gas

Olycka med giftig gas beskrivs i avsnitt 5.4 där det anges att spridningen av gasen
beror på väderförhållanden och gasens densitet. Klor och ammoniak är giftiga vid
inandning, och varaktigheten är avgörande för dosen. Marken närmast järnvägsbanan
sluttar något nedåt mot området, därefter är marken plan. Eftersom ammoniak har
lägre densitet är luft sprids den med luften och inte längs marken, varför sluttningen
har försumbar betydelse i detta fall. Klor däremot har högre densitet än luft vilket gör
att den sjunker och sprider sig längs med marken. Sluttningen ner mot området
innebär därför att spridningen av klor in på området underlättas något, men en precis
bedömning av detta är mycket svårt att göra. Den befintliga vegetation som finns
längs med järnvägen bedöms inte vara tillräcklig för att minska koncentrationen av
den giftiga gasen. Med avseende på att den giftiga gasen kan sprida sig in på
planområdet kan människorna i området påverkas vid utsläpp. Klor utgör större fara
än ammoniak men båda är giftiga och kan orsaka dödsfall vid tillräckliga
koncentrationer och exponeringstid. Människor som befinner sig inomhus är mindre
sårbara än de utomhus, men kan också påverkas om gasen tar sig in i byggnaderna
via ventilationen. Påverkan inomhus bedöms reduceras med en faktor 10 jämfört med
påverkan utomhus (Uijt de Haag & Ale, 2005). För att undersöka konsekvenserna
närmare undersöks individrisken för detta scenario, se avsnitt 6.3.

6.2

Urspårning av tåg

En olycka där ett tåg spårar ur och lämnar spårområdet kan skada oskyddade
människor som befinner sig i närheten. Urspårningen kan även leda till skador på
byggnader om tåget träffar fasaden och på så sätt indirekt orsaka skada på människor
som befinner sig i byggnaden. Maximalt konsekvensområde avgörs av antalet vagnar
som spårar ur då det allvarligaste scenariot är om vagnarna förflyttas och placeras
vinkelrätt mot spåret. Då skyddsavstånd till bostadsbebyggelsen endast är 35 meter
undersöks konsekvenserna närmare genom individrisknivån för scenariot, se avsnitt
6.3.

6.3

Individrisk

Som underlag till denna analys har tidigare utförd riskutredning av ÅF gällande ett
annat planområde i Åre kommun använts (ÅF Infrastructure AB, 2015). Området ligger
nordöst om aktuellt planområde och Mittbanan sträcker sig förbi även det området.
Utredningen behandlar risken avseende farligt gods för området kring Mittbanan 150
meter öster om aktuellt område. I utredningen beräknas individrisk för olycka med
giftig gas (klass 2.3) som leder till utsläpp av ammoniak eller klor, samt olycka med
urspårning av tåg. Utredningen gjordes 2015 och bygger på samma flöde av
transporter på järnvägen som utgör underlag i denna utredning, varför resultatet
bedöms applicerbart på aktuellt område.
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I Figur 6 visas individrisken för olycka med giftig gas och urspårning på järnvägen för
olika avstånd från riskkällan enligt den tidigare riskutredningen. Resultatet visar att vid
25 meter från järnvägen understiger individrisken det nedre toleranskriteriet. Minsta
avstånd från bostadsbebyggelsen inom aktuellt planområde till järnvägen är 60 meter.

Figur 6. Individriskkurva för scenarion med utsläpp av giftig gas (ammoniak och klor) samt
urspårning av tåg på järnvägsbanan på avstånd 0-100 meter från riskkällan (ÅF Infrastructure
AB, 2015).
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7

Osäkerhets- och känslighetsanalys

7.1

Osäkerhetsanalys

Det finns två olika typer av osäkerhet, epistemisk osäkerhet (kunskapsosäkerhet) och
stokastisk osäkerhet (variabilitet). Kunskapsosäkerhet innebär att det inte finns
tillräckligt med information om en parameter, medan stokastisk variation inte går att
eliminera utan handlar om naturlig variation. Denna riskutredning innehåller
osäkerheter av båda sorter.
Syftet med denna osäkerhetsanalys är att visa hur osäkert det underlag är som
slutsatser är grundade på. Osäkerheten analyseras avseende följande parametrar:
•
•
•

Klasser av farligt gods på väg och järnväg
Platsspecifika förutsättningar
Konsekvenser vid studerade scenarion

Avseende klasser av farligt gods som transporteras på väg och järnväg förbi området
och som redovisas i avsnitt 5.3 är underlaget i denna utredning främst baserat på data
från 2005 och 2006. Underlaget från Räddningsverket (2006) är dessutom endast
baserat på en specifik månad och har därför inte tagit hänsyn till säsongsvariationer
över året. Transportmönstret kan även ha förändrats under åren. Vilka klasser som
transporteras förbi området har stor påverkan på resultatet då endast klasser som
framkommit i underlaget studerats vidare i riskanalysen.
Det råder osäkerheter kring de platsspecifika förutsättningarna. Om personer är
utomhus eller inomhus samt hur många personer som befinner sig i området påverkar
hur stora konsekvenserna blir. Detta kan ses som en naturlig variation varför den är
svår att eliminera.
Osäkerheten avseende konsekvenser vid studerade scenarion bedöms vara beroende
av scenariobeskrivningarna. Konsekvenserna av olyckorna varierar bl.a. av
väderförhållanden, storlek på läckage och antal personer i området samt om de är
vakna eller sover. I vissa fall blir därför konsekvenserna små medan i andra fall
mycket stora. I konsekvensbeskrivningen har konsekvenserna analyserats kvalitativt
och fokuserat på vilka scenarion som kan leda till allvarliga konsekvenser. Därför
bedöms resultaten ta höjd för en del av de osäkerheter som råder kring
scenariobeskrivningarna. Osäkerheter inför extremhändelser såsom transporter av
farligt gods utanför gällande regelverk eller uppsåtliga risker finns, men en
riskutredning av detta slag inte rymmer en analys av sådana konsekvenser.
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7.2

Känslighetsanalys

Syftet med känslighetsanalysen är att visa hur känsligt resultatet är för variationer i
indata. Variationer studeras med avseende på följande parametrar:
•
•

Ökad transport av farligt gods på järnvägen i framtiden
Konsekvenser vid studerade scenarion

Framtidsprognoser visar att mängden farligt gods kan förväntas öka på
järnvägssträckan förbi området med upp till tre gånger, vilket skulle öka risknivån. Det
är viktigt att ta hänsyn till denna möjliga framtidsförändring eftersom det kan påverka
riskbilden nämnvärt, varför riskreducerande åtgärder har föreslagits trots resultat om
acceptabel risknivå.
Konsekvenserna vid studerade scenarion är beroende av parametrar såsom
väderförhållanden, persontäthet och hålstorlek. Beräkningen av individrisk som
används som underlag i denna utredning tar hänsyn till olika vindförhållanden,
temperaturer och storleken på läckaget. De kvalitativa resonemangen som förts kring
konsekvenserna är mindre känsliga för variationer jämfört med de kvantitativa
beräkningarna.
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Riskvärdering

Riskerna från järnvägen utgör scenario med utsläpp av giftig gas (ammoniak och klor)
samt urspårning av tåg. Olycka med giftig gas och urspårning av tåg bedöms båda ha
konsekvenser som kan ha påverkan in på planområdet, dock visar individriskkurvan
att på avståndet 25 meter från järnvägsbanan understiger individrisken det nedre
toleranskriteriet. Det betyder att olyckorna på järnvägen bedöms som acceptabla 60
meter från järnvägen, där bostadsbebyggelse är planerad.
De risker som hamnar under det nedre toleranskriteriet anges som små och kan
värderas som acceptabla, vilket betyder att det inte är nödvändigt att genomföra
riskreducerande åtgärder (Räddningsverket, 1997).
Järnvägstransporterna förväntas öka med tre gånger i framtiden och farligt godstransporter förväntas då öka i samma utsträckning vilket kan påverka riskbilden. En
ökning skulle även påverka riskerna kopplade till urspårning av tåg. Då avståndet till
planerad bebyggelse har en marginal på 35 meter till acceptabel individrisknivå finns
viss marginal för att individrisknivåerna kommer att ligga på acceptabla nivåer. Det
går inte att utesluta att andra klasser än de som framkommit i underlaget till denna
utredningen kommer att transporteras på järnvägssträckan, vilket gör det svårt att
avgöra risknivån för området i framtiden. För att ta höjd för en framtida förändring av
järnvägstransporter föreslås ett antal riskreducerande åtgärder.

8.1

Förslag på riskreducerande åtgärder

Planerad bebyggelse bedöms kunna uppföras om hänsyn tas till följande åtgärder:
•

•

För att minska påverkan från utsläpp av giftig gas kan friskluftsintag placeras
på motsatt sida järnvägen, alltså på södra sidan. Detta ökar tiden för höga
koncentrationen att ta sig in i byggnaden.
Ventilationssystemet bör utformas så att det manuellt går att stänga av om
man inte vill ha in uteluften i byggnaden vilket kan hindra gaser från att nå
höga koncentrationer inomhus.

Åtgärderna har stöd i de riktlinjer som Boverket och Räddningsverket (2006) tagit
fram, Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner (Boverket och Räddningsverket, 2006).
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Slutsats

Förutsatt att föreslagna riskreducerande åtgärder genomförs och att riskbilden med
avseende på riskkällor inom planområdet inte förändras utöver vad som ovan
diskuterats bedöms byggnation godtagbar ur riskhänseende.
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