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Riskbedömning för Kv. Lammet 
(Lammet 1, 2 och 9) 

Riskbedömning 
 

 

INLEDNING 

 
 

KLARA arkitekter har fått i uppdrag att genomföra en riskbedömning av-
seende risker kring transporter av farligt gods för Kv. Lammet i Karlstad. 
Riskbedömningen ska ligga till grund för kommande detaljplan. 

 
 

SYFTE 

 
 

Syftet med riskbedömningen är att utreda möjligheten att bygga bostäder 
inom Kv. Lammet, på fastigheterna Lammet 1, 2 och 9, avseende risker 
kring transporter av farligt gods. 

  PLANDATA 

Läge  Planområdet ligger i centrala Karlstad och utgörs av fastigheterna Lam-
met 1, 2 och 9. 

Området avgränsas i öster av Föreningsgatan, i väster av Pumpgatan, i 
söder av Örsholmsgatan samt fastigheterna Lammet 10, 11 och 12 och i 
norr av Klarälven. 

Areal  Planområdets areal är ca 7700 kvadratmeter. 

Markägo-
förhållanden 

 Marken inom det berörda området är i privat ägo. 

  RISKER 
Farligt gods  Länsväg 236 (Lantvärnsgatan) utgör, enligt Trafikverkets nationella väg-

databas (NVDB), sekundär transportled för transporter av farligt gods. 
Detta innebär att främst lokala transporter sker på Lantvärnsgatan. Trans-
porter av farligt gods sker även i någon omfattning på Värmlandsbanan, 
då alla järnvägar enligt Trafikverket får användas för transport av farligt 
gods. 

Vidare sker dessutom transporter av farligt gods i någon omfattning på 
övriga vägar i närheten av planområdet, däribland Hagaleden. Inga vägar 
inom 150 meter från planområdet, utöver Lantvärnsgatan, utgör dock pri-
mär eller sekundär transportled för transporter av farligt gods. Det innebär 
att farligt gods normalt inte transporteras längs vägarna. Det kan dock inte 
uteslutas att några enstaka lokala transporter av farligt gods sker på 
vägarna. Därtill transporteras farligt gods till två drivmedelsanläggningar 
som finns vid korsningen mellan Lantvärnsgatan och Pumpgatan. 

Lantvärnsgatan ligger som minst ca 100 meter söder om planområdet. 
Mellan Värmlandsbanan och planområdet är avståndet som minst ca 55 
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meter. Avståndet till Hagaleden respektive drivmedelsanläggningarna är 
som minst ca 85 respektive 140 meter. Skyltad hastighet är 50 km/tim på 
Lantvärnsgatan och Pumpgatan, medan den är 70 km/tim på Hagaleden 
och 80 km/tim på Värmlandsbanan. 

I Karlstads kommuns översiktsplan finns rekommendationer för ny be-
byggelse utmed transportleder för farligt gods. Om rekommendationerna 
inte kan följas bör, enligt översiktsplanen, en riskanalys upprättas som 
underlag för detaljplanering. 
 

 
Utdrag från Karlstads kommuns översiktsplan 

Kommunens rekommendationer överensstämmer med Länsstyrelsen i 
Dalarnas län vägledning, Farligt gods - riskhantering i fysisk planering, 
vilken har använts som utgångspunkt vid framtagandet av riskbedöm-
ningen. 

I vägledningen föreslås en zonindelning som underlag för riskbedömning 
inom ett avstånd av 150 meter från transportleden. Zonerna har inga fasta 
gränser utan riskbilden för det aktuella området är avgörande för bedöm-
ning av lämpligt avstånd. Persontäthet och exploateringsgrad är exempel 
på faktorer som påverkar risknivån. En lämplig lokalisering innebär också 
att hänsyn tas till platsens unika förhållanden såsom topografi, meteoro-
logi, bebyggelsens placering inom området samt dess yttre och inre ut-
formning. 

I rapporten anges riktvärden för olika typer av markanvändning som 
skyddsavstånd till transportleder för farligt gods, inom ett område av 150 
meter från transportleden. Bland annat anges mer än 150 meter som ett 
riktvärde för skyddsavstånd till bostäder (bostäder i mer än två plan). 

Vid avståndet 70-150 meter kan de flesta typer av markanvändning för-
läggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget sådan markan-
vändning som innefattar många eller utsatta personer. 

Individrisken sjunker kraftigt fram till ca 70 meter från en väg och ca 60 
meter från en järnväg, denna kraftiga sänkning av risknivån avtar därefter. 
Ökade skyddsavstånd ger endast marginell effekt på risknivån. Den risk-
reducerande effekten på individrisken av skyddsavstånd är ungefär den 
samma vid avståndet 30-70 meter som 70-150 meter från en väg. Från en 
järnväg uppnås den riskreducerande effekten på individrisken av skydds-
avstånd vid ca 65 meter. 

Vid mer än 150 meters avstånd kan övriga typer av markanvändning för-
läggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Vid detta avstånd har indi-
vidriskkurvan ”planat ut”, dvs. reduktionen i individrisk till följd av ökat 
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skyddsavstånd är i princip obefintlig efter detta avstånd. Nyttan med ytter-
ligare skyddsavstånd är svår att påvisa. 

Vid riskvärdering och riskreducering finns fyra huvudprinciper, enligt 
Räddningsverkets vägledning från år 1997, som alltid ska beaktas. Dessa 
är rimlighetsprincipen, proportionalitetsprincipen, fördelningsprincipen och 
principen om undvikande av katastrofer. 

Enligt rimlighetsprincipen bör en verksamhet inte innebära risker som med 
rimliga medel kan undvikas. Detta innebär att risker som med tekniskt 
eller ekonomiskt rimliga medel kan elimineras eller reduceras alltid ska 
åtgärdas, oavsett risknivå. 

Enligt proportionalitetsprincipen bör de totala risker som en verksamhet 
medför inte vara oproportionerligt stora jämfört med de fördelar såsom 
intäkter, produkter, tjänster etc. som verksamheten medför. 

Fördelningsprincipen innebär att riskerna bör vara skäligt fördelade inom 
samhället i relation till de fördelar som verksamheten medför. Detta inne-
bär att enskilda personer eller grupper inte bör utsättas för oproportioner-
ligt stora risker i förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för 
dem. 

Principen om att undvika katastrofer omfattar att risker hellre bör reali-
seras i flera mindre olyckor med begränsade konsekvenser som kan han-
teras av tillgängliga beredskapsresurser än i enstaka större katastrofer. 

Riskvärderingen bedömer huruvida riskerna kan anses vara tolerabla, 
tolerabla med restriktioner eller inte tolerabla. Som riskvärderingskriterier 
används två olika värderingsmått, individrisk och samhällsrisk. Individrisk 
är ett mått på risken för en person som befinner sig utomhus dygnet runt 
på en specifik plats, exempelvis på ett visst avstånd från en transportled. I 
definitionen av individrisk ligger också att en person som utsätts för en 
risk inte förväntas förflytta sig när/om denne uppmärksammar en fara. 
Samhällsrisken är ett mått på risken för en population och inkluderar ris-
ker för alla personer som utsätts för en risk även om den enbart sker vid 
enstaka tillfällen längs en sträcka på en kilometer. 

Riskvärderingsprinciper avseende individrisk och samhällsrisk finns i 
Räddningsverkets rapport Värdering av risk från år 1997. Individrisknivåer 
på 10-5 per år utgör övre gräns för område där risker under vissa förut-
sättningar kan tolereras, medan individrisknivåer på 10-7 per år utgör övre 
gräns för område där risker kan anses som små. Området mellan dessa 
utgör det s.k. ALARP-området (as low as resonable practicable) där rim-
liga riskreducerande åtgärder ska vidtas. 

Samhällsrisknivåer på F=10-4 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva 
-1 utgör övre gräns där risker under vissa förutsättningar anses som ac-
ceptabla, medan samhällsrisknivåer på F=10-6 per år för N=1 med lut-
ningen på F/N-kurva -1 utgör övre gräns där risker anses vara acceptabla. 

ADR är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av 
farligt gods på väg. ADR ska tillämpas vid transporter mellan stater som 
är fördragsparter till överenskommelsen samt mellan och inom EU:s med-
lemsstater. ADR-S är den svenska versionen av regelverket och innehål-
ler förutom ADR:s regler tillägg som bara gäller för transport inom Sve-
rige. 
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Farligt gods delas in i olika klasser, ADR-klasser, beroende på dess far-
liga egenskaper: 

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål 

Klass 2.1 Brandfarliga gaser 

Klass 2.2 Icke giftig, icke brandfarlig gas 

Klass 2.3 Giftiga gaser 

Klass 3 Brandfarliga vätskor 

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen, polymeri-
serande ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen 

Klass 4.2 Självantändande ämnen 

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vat-
ten 

Klass 5.1 Oxiderande ämnen 

Klass 5.2 Organiska peroxider 

Klass 6.1 Giftiga ämnen 

Klass 6.2 Smittförande ämnen 

Klass 7 Radioaktiva ämnen 

Klass 8 Frätande ämnen 

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål 

farligt gods på 
järnväg 

 Transporter av farligt gods på järnväg är generellt sett mycket säkra. Un-
der de senaste 100 åren har endast skett ett fåtal olyckor. 

I dagsläget är det oklart hur många tåg och vagnar som transporterar far-
ligt gods på Värmlandsbanan i höjd med planområdet. I Sverige beräknas 
dock i genomsnitt ca en vagn med farligt gods transporteras per godståg. 
Det finns inga indikationer på att Värmlandsbanan skiljer sig i detta hän-
seende från det övriga svenska järnvägsnätet. Detta innebär att ca 14 
vagnar per årsmedeldygn i dagsläget transporterar farligt gods på Värm-
landsbanan i höjd med planområdet. 

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av dåvarande Räddnings-
verket, nuvarande MSB, kartlagt transporterade volymer farligt gods på 
olika svenska järnvägar under september månad år 2006. Enligt denna 
trafikeras Värmlandsbanan av farligt gods i ADR-klasserna 1 (explosiva 
ämnen och föremål), 2.3 (giftiga gaser), 3 (brandfarliga vätskor), 5.1 (oxi-
derande ämnen), 8 (frätande ämnen) och 9 (övriga farliga ämnen och 
föremål). 

De dominerande klasserna av farligt gods som trafikerar Värmlandsbanan 
bedöms utgöras av giftiga gaser, brandfarliga vätskor, frätande ämnen 
samt övriga farliga ämnen och föremål. 

För att kunna bedöma riskerna kring transporter av farligt gods har trafik-
mängden på Värmlandsbanan räknats upp till år 2040. Årsdygnstrafiken 
på järnvägen bedöms år 2040 komma uppgå till ca 79,4 tåg, varav ca 
31,4 godståg. Detta innebär att ca 31 vagnar per årsmedeldygn kommer 
att transportera farligt gods på Värmlandsbanan i höjd med planområdet 
år 2040. 
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Utifrån erfarenheter från andra liknande detaljplaner bedöms främst föl-
jande olyckssituationer vara aktuella för det nu aktuella planområdet: 

- urspårning, 

- olycka med farligt gods (brandspridning, kontakt med skadliga 
ämnen), 

- fordonsbrand (brandspridning till omgivning), 

- tappad last, och 

- sabotage. 

Vid urspårning kan ett tåg endera stanna kvar på banvallen eller fortsätta i 
en tangentiell riktning. I händelse av det senare kan vagnar antingen 
bromsa förloppet eller knuffa på det, vilket medför att vagnar viker ihop sig 
och ställer sig tvärs över spåret. Vid urspårning hamnar vagnarna nästan 
alltid inom en vagnslängd, 25 meter, från spårmitt. Sannolikheten för att 
en vagn hamnar mer än femton meter från spårmitt är mycket liten. Enligt 
uppgifter om inträffade urspårningar brukar majoriteten av urspårade 
godståg hamna mellan 0-5 meter från spårmitt. Endast ca två procent av 
urspårade godståg brukar hamna mer än 25 meter från spårmitt. Utifrån 
ovanstående, avståndet mellan Värmlandsbanan och planområdet och 
erfarenheter från andra detaljplaner bedöms urspårning inte utgöra en risk 
för planområdet. 

Vad det gäller olyckor med farligt gods på Värmlandsbanan i höjd med 
planområdet bedöms främst kollision, urspårning på grund av spår- eller 
vagnsfel samt sammanstötning med ett annat tåg eller en tyngre maskin 
utgöra de händelser som primärt kan resultera i läckage av farligt gods. 
Antalet olyckor med farligt gods bedöms följa samma antaganden som i 
riskanalysen tillhörande detaljplanen för Haga entré, dvs. en urspårad 
vagn med farligt gods vart 56 826 år. 

En urspårad vagn med farligt gods medför inte per automatik en olycka. 
Vid majoriteten av inträffade urspårningar håller vagnarna och det resulte-
rar inte i något läckage av farligt gods. Sannolikheten att en vagn skadas 
vid urspårning bedöms ligga mellan 0,01-0,25 procent. 

Utifrån ovanstående, avståndet mellan planområdet och Värmlandsba-
nan, skyltad hastighet och erfarenheter från andra detaljplaner bedöms 
det förväntade antalet olyckor med farligt gods som mycket lågt för det nu 
aktuella planområdet. 

Vid en olycka med farligt gods, avseende giftiga gaser, beror konsekven-
serna främst på vilken händelse som inträffar. För olyckor med giftiga ga-
ser är gasol representativt, då det är ett av de vanligaste ämnena som 
transporteras på järnväg. Vid läckage av gasol kan jetflammor uppstå om 
gasen antänds direkt. Vidare kan fördröjd antändning ske om gasen inte 
antänds direkt, utan driver iväg i ett moln. Dessutom kan stora eldklot, s.k. 
BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion), inträffa om en gods-
vagn med tryckkondenserad gas värms upp. Även om en olycka i form av 
BLEVE får ett mycket allvarligt skadeförlopp, är sannolikheten att en så-
dan olycka inträffar mycket låg. Generellt brukar det även ta relativt lång 
tid mellan att en olycka med farligt gods inträffar och att en BLEVE inträf-
far, vilket möjliggör att berört område hinner evakueras. 

För brandfarliga vätskor beror konsekvenserna främst på storleken av den 
pöl som bildas på marken. Ju större pöl desto större blir branden och 
därmed flammornas höjd, om pölen antänds. En stor brand genererar 
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dessutom en hög strålningsvärme mot människor och byggnader i dess 
närområde. Avstånd och vegetation dämpar dock strålningsvärmen. 
Strålningsvärmen kan medföra risk för brandspridning till byggnad. 

Bensin, som är ett av de vanligaste ämnena som transporteras och är 
extremt brandfarligt, utgör ofta den brandfarliga vätskan. En godsvagn 
kan inrymma omkring 45 ton bensin, som ofta är uppdelad i mindre fack. 
Därav brukar mycket sällan all bensin läcka ut vid en olycka. Normalt bru-
kar man utgå från en liten pölbrand (ca 100 kvadratmeter) respektive stor 
pölbrand (ca 400 kvadratmeter). Vid en pölbrand är det främst en fördröjd 
antändning som är viktig att beakta. Extra viktigt är att ett utsläpp av 
brandfarlig vätska inte kan rinna mot det aktuella planområdet. Dimens-
ionerande avstånd vid en liten respektive stor pölbrand bedöms vara ca 
22 respektive ca 41 meter från olycksplatsen. 

Vad gäller en olycka med farligt gods, avseende frätande ämnen, medför 
en sådan olycka generellt inte någon större risk annat än om man kom-
mer i direkt kontakt med eller får i sig ämnena, dvs. oftast orsakas inga 
skador mer än i utsläppets direkta närhet. 

En olycka med farligt gods, avseende övriga farliga ämnen och föremål, 
utgör i regel ingen akut fara för människors liv och hälsa. För detta krävs 
längre exponering eller direkt kontakt med godset. 

Utifrån erfarenheter från andra liknande detaljplaner bedöms risknivåerna 
för både individ- och samhällsrisk understiga nedre ALARP (as low as 
resonable practicable) redan några fåtal meter från Värmlandsbanan. Ris-
knivåerna bedöms därmed kunna accepteras utan att riskreducerande 
åtgärder införs. 

För övriga olyckssituationer, fordonsbrand, tappad last och sabotage, 
finns inga tillgängliga uppgifter om riktvärden eller statistik över inträffade 
händelser. Det är därför svårt att bedöma sådana olyckssituationer. Uti-
från det stora avståndet mellan planområdet och Värmlandsbanan be-
döms dock dessa olyckssituationer inte utgöra en risk för planområdet. 

Utifrån ovanstående och erfarenheter från andra liknande detaljplaner 
bedöms inga risker kopplade till transporter av farligt gods på Värmlands-
banan behöva reduceras. Detta då planområdet med god marginal klarar 
urspårning med en vagnslängd samt dimensionerande avstånd för pöl-
brand för både liten och stor pölbrand. Vidare är planområdet till viss del 
avskärmat genom befintlig bebyggelse mellan planområdet och Värm-
landsbanan. 

Mot bakgrund av detta och omständigheterna i övrigt görs bedömningen 
att någon ytterligare hänsyn inte behöver tas till riskerna kring transporter 
av farligt gods på järnväg. 

farligt gods på 
väg 

 I dagsläget är det oklart hur många lastbilar som transporterar farligt gods 
på Lantvärnsgatan och Hagaleden samt till drivmedelsanläggningarna. 
Antalet transporter av farligt gods till drivmedelsanläggningarna bedöms 
dock som få. Vidare är avståndet mellan drivmedelsanläggningarna och 
planområdet större än riktvärdet på 100 meter för skyddsavstånd till bo-
städer, enligt Boverkets allmänna råd 1995:5 (Bättre plats för arbete). Mot 
bakgrund av detta bedöms transporter av farligt gods till drivmedelsan-
läggningarna inte påverka den totala riskbilden för planområdet, varför de 
inte ingår i riskbedömningen. 

I Sverige beräknas dock i genomsnitt ca tre procent av den tunga trafiken 
på väg transportera farligt gods. Det finns inga indikationer på att Lant-
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värnsgatan och Hagaleden skiljer sig i detta hänseende från det övriga 
svenska vägnätet. Detta innebär att ca 40 respektive 23 tunga fordon per 
årsmedeldygn i dagsläget transporterar farligt gods på Lantvärnsgatan 
respektive Hagaleden i höjd med planområdet. 

Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av dåvarande Räddnings-
verket, nuvarande MSB, kartlagt transporterade volymer farligt gods på 
olika svenska vägar under september månad år 2006. Enligt denna trafik-
eras Lantvärnsgatan av farligt gods i ADR-klasserna 1 (explosiva ämnen 
och föremål), 2.1 (brandfarliga gaser), 2.2 (icke giftig, icke brandfarlig 
gas), 3 (brandfarliga vätskor), 4.1 (brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva 
ämnen, polymeriserande ämnen och fasta okänsliggjorda explosiväm-
nen), 6.1 (giftiga ämnen), 8 (frätande ämnen) och 9 (övriga farliga ämnen 
och föremål). 

De dominerande klasserna av farligt gods som trafikerar Lantvärnsgatan 
bedöms utgöras av brandfarliga vätskor, frätande ämnen samt övriga far-
liga ämnen och föremål. 

Då Hagaleden inte utgör primär eller sekundär transportled för transporter 
av farligt gods, finns ingen kartläggning av transporterade volymer farligt 
gods och därmed inga uppgifter om dominerande klasser av farligt gods. 
Utifrån detta bedöms eventuella transporter av farligt gods på Hagaleden 
inte omfatta fler ADR-klasser eller större volymer farligt gods än vad som 
transporteras på Lantvärnsgatan. Därför bedöms transporter på Lant-
värnsgatan vara dimensionerande för transporter av farligt gods på väg. 

För att kunna bedöma riskerna kring transporter av farligt gods har trafik-
mängden på Lantvärnsgatan och Hagaleden räknats upp till år 2040. Års-
dygnstrafiken på Lantvärnsgatan respektive Hagaleden bedöms år 2040 
komma uppgå till 15 115 respektive 8 336 fordon varav 11,8 respektive 
12,2 procent tung trafik. Detta innebär att ca 54 respektive ca 31 tunga 
fordon kommer att transportera farligt gods på Lantvärnsgatan respektive 
Hagaleden år 2040. 

Utifrån erfarenheter från andra liknande detaljplaner bedöms främst föl-
jande olyckssituationer vara aktuella för det nu aktuella planområdet: 

- fordonsbrand (brandspridning till omgivning), 

- olycka med farligt gods (brandspridning, kontakt med skadliga 
ämnen), 

- tappad last, och 

- sabotage. 

Vad det gäller fordonsbrand utgörs, enligt statistik från Trafikverkets in-
formationssystem för trafiksäkerhet (VITS), ca 0,41 procent av antalet 
fordonsolyckor per år av brand i fordon. Mängden strålning till följd av en 
olycka med brand i fordon beror bl.a. på vilken typ av fordon som brinner 
(personbil, lastbil etc.), antalet fordon som brinner och var fordonen är 
placerade. Effektutvecklingen varierar mycket beroende på både typ och 
antal brinnande fordon. 

Det kritiska avståndet med hänsyn till skadlig strålningsnivå är ofta ca 4,0 
meter till personbil (singelolycka), ca 4,5 meter till 2-3 personbilar respek-
tive 8,0 meter till tungt fordon. 
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Antalet olyckor med farligt gods bedöms följa grundantagandena som 
anges i Väg- och trafikinstitutets rapportserie 387:1-63. Detta innebär att: 

- Sannolikheten för trafikolyckor som resulterar i olyckor med farligt 
gods skiljer sig inte från sannolikheten för motsvarande trafiko-
lyckor som inte får denna typ av konsekvens. 

- Transporter med farligt gods sker främst med tunga fordon. Det är 
inte sannolikt att en kollision med fotgängare, cyklist eller vilt 
åstadkommer sådana skador att godset kan läcka ut. Därför be-
traktas inte dessa olyckor utan endast singelolyckor med tungt for-
don, kollision mellan tungt fordon och annat tungt fordon samt kol-
lision mellan tungt fordon och annat fordon. 

- Antalet olyckor är direkt proportionerligt mot det totala trafikarbetet. 

Utifrån de stora avstånden mellan planområdet och Lantvärnsgatan samt 
Hagaleden, den ringa mängden farligt gods som transporteras och kom-
mer att transporteras på vägarna förbi planområdet, skyltad hastighet och 
erfarenheter från andra detaljplaner bedöms det förväntade antalet olyck-
or med farligt gods som mycket lågt för det nu aktuella planområdet. 

Vid en olycka med farligt gods, avseende brandfarliga vätskor, beror kon-
sekvenserna främst på storleken av den pöl som bildas på marken. Ju 
större pöl desto större blir branden och därmed flammornas höjd, om pö-
len antänds. En stor brand genererar dessutom en hög strålningsvärme 
mot människor och byggnader i dess närområde. Avstånd och vegetation 
dämpar dock strålningsvärmen. Strålningsvärmen kan medföra risk för 
brandspridning till byggnad. 

Bensin, som är ett av de vanligaste ämnena som transporteras och är 
extremt brandfarligt, utgör ofta den brandfarliga vätskan. Vid en pölbrand 
är det främst en fördröjd antändning som är viktig att beakta. Extra viktigt 
är att ett utsläpp av brandfarlig vätska inte kan rinna mot det aktuella 
planområdet. Dimensionerande avstånd vid en pölbrand med direkt an-
tändning är ca 30 meter. Vid en pölbrand med fördröjd antändning är mot-
svarande avstånd ca 50 meter. 

Vad gäller en olycka med farligt gods, avseende frätande ämnen, medför 
en sådan olycka generellt inte någon större risk annat än om man kom-
mer i direkt kontakt med eller får i sig ämnena, dvs. oftast orsakas inga 
skador mer än i utsläppets direkta närhet. 

En olycka med farligt gods, avseende övriga farliga ämnen och föremål, 
utgör i regel ingen akut fara för människors liv och hälsa. För detta krävs 
längre exponering eller direkt kontakt med godset. 

Utifrån erfarenheter från andra liknande detaljplaner bedöms risknivåerna 
för både individ- och samhällsrisk understiga nedre ALARP (as low as 
resonable practicable) redan några fåtal meter från Lantvärnsgatan och 
Hagaleden. Risknivåerna bedöms därmed kunna accepteras utan att risk-
reducerande åtgärder införs. 

För övriga olyckssituationer, tappad last och sabotage, finns inga tillgäng-
liga uppgifter om riktvärden eller statistik över inträffade händelser. Det är 
därför svårt att bedöma sådana olyckssituationer. Utifrån de stora avstån-
den mellan planområdet och Lantvärnsgatan samt Hagaleden bedöms 
dock dessa olyckssituationer inte utgöra en risk för planområdet. 

Utifrån ovanstående och erfarenheter från andra liknande detaljplaner 
bedöms inga risker kopplade till transporter av farligt gods på Lantvärns-
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gatan och Hagaleden behöva reduceras. Detta då planområdet med god 
marginal klarar det kritiska avståndet vid en fordonsbrand, med hänsyn till 
skadlig strålningsnivå, samt dimensionerande avstånd för pölbrand med 
både direkt och fördröjd antändning. Vidare är planområdet avskärmat 
genom befintlig bebyggelse mellan planområdet och Lantvärnsgatan samt 
Hagaleden. 

Mot bakgrund av detta och omständigheterna i övrigt görs bedömningen 
att någon ytterligare hänsyn inte behöver tas till riskerna kring transporter 
av farligt gods på väg. 

riskreducerande 
åtgärder 

 Risknivåerna för planområdet, avseende både farligt gods på järnväg och 
väg, bedöms kunna accepteras utan att riskreducerande åtgärder införs. 
Möjligheter till att ytterligare sänka risknivån bör dock alltid övervägas, i 
enlighet med rimlighetsprincipen. 

För det aktuella planområdet bör därför ventilationen vara central samt 
friskluftsintag och utrymningsvägar placeras så att de vetter bort från 
Värmlandsbanan. Vidare bör fasader, inklusive fönster, mot Värmlands-
banan utföras i obrännbart material. 

 

  
ÖVRIGA MEDVERKANDE 

  Från KLARA arkitekter har även planeringsarkitekterna Axel Lönnqvist 
och Klara Ågren medverkat. 
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