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Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg
En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. är under
utarbetande. Området befinner sig som närmast på ett avstånd av ca 85 m från det
järnvägsspår som passerar centrala Åre.
Under 2011 genomfördes en översiktlig riskbedömning avseende farligt gods på järnväg för
fastigheterna Mörviken 1:69, 1:72 och 1:108. Dessa fastigheter befinner sig på ett kortare
avstånd från järnvägen än det nu aktuella planområdet (ca 70 m från järnvägen). Detta PM
baserar sig på de beräkningar som gjordes 2011 med hänsyn taget till de nu aktuella
geografiska förutsättningarna.

Figur 1. Planområdets ungefärliga lokalisering. Norr är rakt upp. ©Lantmäteriverket. Ärende nr MS2011/02599

Byggnadsplaner
På Kabinbanevägen är utgångspunkten två våningsplan samt inredd vind från entréplan med
höjder från Kabinbanevägen. Souterrängmarken kommer att tillåta ett par våningar till åt
södersidan. Troligen blir de i första hand BRF lägenheter. Tomten på Årevägen 1:61 kommer att
bestå av två huvudsakliga byggnadskroppar, en främre och en bakre. Troligen kommer det här
att finnas någon typ av lägre ihopbyggnad.
Järnvägsrälsen är placerad något lägre i terrängen än planområdet.
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Figur 2. Sektioner över planområdet illustrerar höjdförhållanden

Figur 3. Illustration över planområdets användning och utformning

Trafiksituation
Järnvägen Mittbanan trafikeras av såväl gods- som persontrafik och Trafikverket har
prognostiserat en trafikökning av både gods- och persontrafiken. Nuvarande trafikbelastning
uppgår till 3 tågpar/dygn. Denna beräknas öka till 10 tågpar/dygn år 2020 och 19 tågpar/dygn år
2040. I detta PM har antagits att den transporterade volymen farligt gods ökar i motsvarande
grad.
Enligt den kartläggning av farligtgodstransporter som genomfördes på uppdrag av dåvarande
Räddningsverket (numera en del av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)
uppgår transporterade mängder farligt gods förbi planområdet till ca 2 400 ton/år. Transporterna
utgörs uteslutande av RID-klass 2.3 det vill säga giftig gas. Mer detaljerade uppgifter om dessa
transporter har inte gått att erhålla på detta stadium men två gaser i denna klass som ofta
transporteras på järnväg är svaveldioxid och klor. I fortsättningen har antagits att hälften av
transporterna innehåller svaveldioxid och hälften klor. Då båda dessa ämnen har ett mycket
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stort konsekvensområde vid händelse av olycka bedöms antagandet som konservativt.
Transporteras andra ämnen blir konsekvensområdet förmodligen mindre omfattande.

Sannolikhet för olycka
Liksom konstaterarades vid riskbedömningen 2011 kan en olycka som i sin tur kan leda till
utsläpp av farliga ämnen i det aktuella fallet bero på kollision, spårfel eller vagnfel. Olyckan
leder till urspårning med skadade vagnar och utflöde av farligt gods.
Sannolikheten för en urspårning på den aktuella sträckan har beräknats enligt en modell som
baseras på statistiskt underlag i form av uppgifter om olyckor och trafik. Frekvensen för
-6
urspårning av ett tåg med farligt gods vid planområdet har beräknats till cirka 2,2*10 per år
vilket motsvarar en olycka på drygt 460 000 år.
För att en olycka skall drabba människor i omgivningen krävs dessutom att en tank med farligt
gods skadas och att innehållet i tanken sprids. Studier har visat att sannolikheten för ett utsläpp
när en trycksatt gasvagn i linjetrafik spårar ur i genomsnitt är omkring 1 %.

Beräkning av risknivå
Med risk avses både sannolikhet för och konsekvens av olyckssituationer. Denna definition
innebär därmed att man inte bara måste värdera vilka konsekvenser olyckssituationer kan leda
till utan även hur ofta de förväntas inträffa, oberoende av varandra.
Skall man påverka risknivån till det bättre kan man sålunda verka för att antingen minska
sannolikheten för en olycka eller genomföra åtgärder som syftar till att minska konsekvenserna.
Två riskmått används generellt för att ge en så rättvisande bild av risksituationen som möjligt:
individrisk och samhällsrisk.
Individrisken anger hur stor risken är att någon (vem som helst) inom ett geografiskt område ska
drabbas av en olycka och hur allvarliga konsekvenserna kan bli för den personen. Samhällsrisk
utgör den risk som en riskkälla innebär för hela den omgivning som utsätts för den. Detta kan
illustreras med exemplet för en industri med 200 arbetare dagtid och 1 nattvakt. Individrisken är
den samma dag och natt, den är oberoende av antalet individer. Samhällsrisken är däremot
avsevärt högre dagtid än nattetid.
Individrisk
Individrisken presenteras ofta som en riskprofil. Riskprofil är en kurva som anger sannolikheten
för dödsfall som en funktion av avståndet från riskkällan. Ovanför den övre gränsen räknas
risken som oacceptabelt hög och åtgärder måste vidtas. Nedanför den undre gränsen betraktas
risken som acceptabel. Mellan de två gränserna finns ALARP-zonen (As Low As Reasonably
Practicable). Risker som hamnar i denna zon är i regel acceptabla om riskreducerande åtgärder
genomförs så långt det är praktiskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Individrisken utifrån avståndet
från järnvägen presenteras i Figur 4.
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Figur 4. Individrisk inom planområdet för aktuell trafikbelastning samt med prognosticerade godsflöden för år 2020 och
2040. Röd linje markerar gränsen för maximalt tolerabel risk. Grön linje markerar gränsen för acceptabel risk.

Individrisken bedöms som acceptabel med dagens trafikbelastning. Med de prognosticerade
trafikökningarna för år 2020 är risken acceptabel på ett avstånd av 60 m från spårmitt. Aktuell
prognos för trafiken år 2040 medför att individrisken inom planområdet befinner sig inom
ALARP-zonen till ett avstånd av 100 m från spårmitt. För att även fortsättningsvis hålla risknivån
under gränsen för acceptabel risk bör därför eventuella riskreducerade åtgärder övervägas och
värderas.
Samhällsrisk
Samhällsrisk definieras som sambandet mellan frekvens av en oönskad händelses tänkbara
scenarier och de konsekvenser som dessa genererar. Vanligtvis anges frekvensen i antalet
händelser per år och konsekvenserna i antal omkomna. Kriterier för samhällsrisk används för att
begränsa risken för utsatta befolkningsgrupper inom vissa lokala områden eller för samhället i
sin helhet. Frekvenserna av alla de kombinationer som bidrar till påverkan på människor i
området summeras och presenteras i form av F/N-kurvor (”Frequency of accidents” kontra
”Number of fatalities”). En F/N-kurva är en graf som visar sambandet mellan
händelsefrekvensen och antalet omkomna.
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Figur 5. Samhällsrisk för planområdet. Röd linje markerar gränsen för maximalt tolerabel risk. Grön linje markerar
gränsen för acceptabel risk. Samhällsrisken inom området befinner sig idag inom det acceptabla området, även med
prognostiserad trafikökning

Samhällsrisken understiger idag den gräns där den bedöms som acceptabel. Detta förändras
inte med de prognosticerade trafikökningarna.

Sammanfattande riskbedömning och slutsatser för planområdet
De översiktliga riskberäkningar som har gjorts tyder på att risknivån är acceptabel med dagens
trafikbelastning och med de prognoser som omfattar år 2020. Individrisken för år 2040
överstiger den gräns för vilken risken räknas som omedelbart acceptabel. De prognostiserade
trafikökningarna avseende godsvolymer är mycket preliminära och ska i detta skede framförallt
ses som en indikation om att riskbilden kan komma att förändras och att riskreducerande
åtgärder kan behöva vidtas i framtiden vid ytterligare bebyggelse av mark inom Åre.
De delar av Åre som påverkas i störst grad av kommande trafikökningar är inte det nu
studerade planområdet utan de områden som befinner sig närmare järnvägsspåret.
Med hänsyn till den typ av farligt gods som transporteras på järnväg berör de åtgärder som
reducerar riskbilden främst ventilation. Friskluftsintag bör placeras på sida som vetter bort från
järnvägsspåret. Ventilationen bör även gå att stänga av så att luft inte tas in i byggnaden vid
händelse av en olycka.
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