
 

Lungvik, Alster, Karlstads kommun 

Underlag till detaljplanearbete 

2021-11-26 

 

  



 

Stockholm  •  Falun  •  Gävle  •  Göteborg  •  Kalmar  •  Karlstad  •  Malmö  •  Örebro   

Box 9196   Långholmsgatan 27 10 tr   102 73 Stockholm   08-588 188 00   brandskyddslaget.se 
info@brandskyddslaget.se   Org nr: 556634-0278   Innehar F-skattebevis 

 

 

 

Dokumenttyp: Riskanalys 

Uppdragsnamn: Lungvik, Alster, Karlstads kommun 

Planering för permanent bostadsbebyggelse   

Uppdragsnummer: 505263 

Datum: 2021-11-26 

Status: Underlag till detaljplanearbete 

Uppdragsledare: Lisa Smas 

Handläggare: Felicia Klint 

Tel: 08 588 188 16 

E-post: Felicia.klint@bsl.se 

Uppdragsgivare: Karlstads kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 Datum Egenkontroll Internkontroll Version 

 2021-11-19 FKt LSs Underlag till detaljplanearbete 

 

 



 

Uppdragsnamn:   Lungvik, Alster, Karlstads kommun   Datum:   2021-11-26   Uppdragsnummer   505263   Sida:   3 av 23 

 

I samband med detaljplanändring i Lungvik, Alster, i Karlstad har kommunen efterfrågat en 
riskanalys avseende risker förknippade med den intilliggande järnvägen Värmlandsbanan. För 
området finns en gällande detaljplan för markanvändningen fritidshus men med den nya 
detaljplanen ska byggrätterna utökas för att tillåta permanentboende. Avståndet mellan 
befintlig bebyggelse och Värmlandsbanan är i dagsläget 26 meter. Med en eventuell 
utbyggnad av spår kan avståndet minska till 21 meter. 

Som ett första steg i analysen har en inventering av möjliga risker som kan påverka 
bebyggelsen gjorts. Riskerna har sedan bedömts kvalitativt och en uppskattning har gjorts av 
olyckornas möjliga konsekvens och frekvens. Identifierade olyckshändelser har varit olyckor 
förknippade med urspårning, tågbrand samt transporter av farligt gods på Värmlandsbanan. 

Utifrån den inledande riskanalysen är den sammanfattande bedömningen att avståndet är 
betryggande för flera olyckor inklusive urspårning. Olyckor med gaser, stora explosioner, 
brandfarlig vätska och tågbrand kan dock innebära en konsekvens för bebyggelsen. 
Sannolikheten för dessa olyckor är mycket låg och ger en totalt sett begränsad påverkan på 
risknivån. Bebyggelsen är befintlig och redan i dagsläget vistas personer i området mer än 
tillfälligt. Även vid ny bebyggelse bedöms personantalet enbart ge en mindre ökning i 
persontätheten. Detaljplanen ger därmed en begränsad ökning av risknivån i området. 

Någon detaljerad beräkning av risknivå i form av individ- och samhällsrisk har inte genomförts 
men den sammanvägda risknivån bedöms hamna inom det område där åtgärder ska vidtas i 
den mån de bedöms rimliga ur ett kostnads-/nyttoperspektiv. En genomgång av möjliga 
åtgärder och rimligheten i att vidta dessa med avseende på att bebyggelsen är befintlig har 
utvärderats och utifrån detta ges förslag på säkerhetshöjande åtgärder.  

Utifrån genomförd analys rekommenderas att följande åtgärder vidtas för bebyggelse inom 
Lungvik med anledning av ändring av fritidshusområde till bostadsområde:  

- Ingen ny bebyggelse bör uppföras inom 30 meter till Värmlandsbanan. 

- Säkerställa att för byggnader inom 70 meter till Värmlandsbanan ska utrymningsvägar 
placeras och utformas så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på järnvägen. 
Detta krav gäller vid nybyggnation, större ombyggnationer eller tillbyggnad av befintlig 
bebyggelse. 

- För byggnader inom 70 meter till Värmlandsbanan ska friskluftsintag till utrymmen för 
stadigvarande vistelse placeras mot en trygg sida, d.v.s. bort från Värmlandbanan. 
Detta krav gäller vid nybyggnation, större ombyggnationer eller tillbyggnad av befintlig 
bebyggelse. 

För alla byggnader inklusive befintliga byggnader bör följande åtgärd vidtas: 

- Bostäder inom 40 meter till Värmlandsbanan och som vetter direkt mot järnvägen ska 
skyddas med en vägg/avskärmning mellan byggnad och järnvägsspåren. Väggen ska 
uppföras i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta gäller för befintliga byggnader och vid 
nybyggnation. 

Observera att ovanstående åtgärder endast utgör förslag och det är upp till 
kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående åtgärder 
vidtas krävs att dessa utformas som planbestämmelser i detaljplanen. 
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I området Lungvik, Alster i Karlstads kommun finns idag är ett fritidshusområde med befintliga 
stugor. Karlstads kommun vill utöka byggrätterna i området för att möjliggöra 
permanentboende. Det pågår även ett arbete att bygga ut kommunalt vatten och avlopp.  

Eftersom Lungvik ligger i närheten av Värmlandsbanan, inom 70 meter, ska en riskanalys 
upprättas i enlighet med Karlstads kommuns riktlinjer och dokumentet Vägledning för 
planläggning intill transportleder för farligt gods, Länsstyrelsen Dalarna /1/som är gällande 
även för aktuellt område.  

Ungefärlig plangräns visas i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1 Ungefärlig plangräns för aktuellt planområde. (Bild från karlstad.se/karlstadvaxer, 21-11-11) 

 
Syftet med riskanalysen är att undersöka lämpligheten med aktuellt planförslag genom att 
utvärdera vilka risker som människor inom det aktuella området kan komma att utsättas för 
samt i förekommande fall föreslå hur risker ska hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås. 
Det är viktigt att människor inom planerad bebyggelse inte utsätts för oacceptabla risker. 
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Analysen omfattar endast plötsliga, oväntade och oplanerade händelser med akuta 
konsekvenser för liv och hälsa för människor som vistas inom det studerade området. I 
analysen har hänsyn inte tagits till långsiktiga effekter av hälsofarliga ämnen, buller eller 
miljöfarliga utsläpp. 

Trafikanter på järnvägen och omgivande vägar och områden omfattas inte av analysen. 

 
Följande dokument har använts som underlag till analysen: 

• Riskanalys farligt gods – offertförfrågan upprättad av Marie Janäng, daterad 2021-10-
15 

• Utkast detaljplan Lungvik upprättad av Stadsbyggnadsförvaltningen Karlstad kommun, 
daterad 2021-10-12 

• Vägledning för planering intill transportleder för farligt gods, upprättad av 
Länsstyrelsen Dalarnas Län, daterad 2012-06 

Övriga källor som används redovisas löpande samt i avsnitt 7 Referenser. 

 
Riskanalysen omfattas av Brandskyddslagets kvalitetsledningssystem som innebär att en annan 
konsult i företaget har genomfört en övergripande granskning av rimligheten i de bedömningar 
som gjorts och de slutsatser som dragits (internkontroll). Initialer på interkontrollanten som 
bekräftar kontrollen redovisas i kolumnen för internkontroll på sidan 2. 

 

 
Ett flertal olika lagar reglerar när riskanalyser skall utföras. Enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900) skall bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
boendes och övrigas hälsa. Sammanhållen bebyggelse skall utformas med hänsyn till behovet 
av skydd mot uppkomst av olika olyckor. Översiktsplaner skall redovisa riskfaktorer och till 
detaljplaner ska vid behov en miljökonsekvensbeskrivning tas fram som redovisar påverkan på 
bland annat hälsa. Utförande av miljökonsekvensbeskrivning regleras i Miljöbalken (1998:808). 

Länsstyrelsen i Värmland använder sig av den vägledning för planläggning intill transportleder 
för farligt gods som har upprättats av Länsstyrelsen i Dalarnas Län /1/. Syftet med riktlinjerna 
är att ge vägledning och underlätta hanteringen av riskfrågor. Länsstyrelsen anser att möjliga 
risker ska studeras vid exploatering av bostäder i högst två plan som är närmare än 70 meter 
från en farlig godsled eller järnväg. I vilken utsträckning och på vilket sätt riskerna ska beaktas 
beror på hur riskbilden ser ut för det aktuella planförslaget.  

I riktlinjerna presenterar Länsstyrelsen skyddsavstånd till olika verksamheter. Dessa 
rekommendationer redovisas i figur 2. Om avstånden inte kan hållas kan det krävas särskilda 
åtgärder för att skydda människor som vistas inom riskområdet. Vilka åtgärder kan komma och 
krävas för att minska riskpåverkan utreds i en riskanalys. 
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Figur 2 Rekommenderade skyddsavstånd till olika typer av markanvändning /1/. 

Avstånden i figuren mäts från närmaste vägkant respektive närmaste spårkant. 

 
Riskanalyser utgår generellt från underlag och metoder som innefattar osäkerheter. Dessa kan 
bland annat beröra antalet transporter av farligt gods, fördelningen mellan de olika farligt 
godsklasserna, konsekvenser av olyckor samt persontätheter.  

Över lag görs konservativa bedömningar för att hantera osäkerheter i underlag och metoder. 
Ytterligare hantering av osäkerheterna kan dock vara nödvändigt och då främst i en eventuell 
fördjupad analys, i detta skede har enbart en indelande analys upprättats.  
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Det aktuella planområdet ligger i Lungvik, Alster, i Karlstads kommun. Området ligger i östra 
Karlstad och cirka 200 meter söder om E18. Söder om, och i höjd med, planområdet går 
Värmlandsbanan. Avståndet mellan befintligt järnvägsspår och planområdets närmaste 
bebyggelse är cirka 26 meter, se Figur 3. Ett tidigt utkast till planområdesgräns anger att 
avståndet mellan Värmlandsbanan och planområdet är cirka 16 meter, detta kan komma att 
förändras vid fortsatt planering. 

 

Figur 3 Avstånd mellan planområdets bebyggelse och Värmlandsbanan. Bilden är ett tidigt utkast till plankarta och 
kan komma att ändras. 

Området kring planområdet utgörs främst av skog och åkermark. Se Figur 4 för planområde 
och kringliggande områden. 

Området består idag av fritidshusområde där det finns ett flertal friliggande stugor. Däremot 
används flera av husen redan idag som permanentboende. Det planeras att byggrätterna för 
tomterna ska utökas inom detta område för att tillåta permanentboende. Inga nya fastigheter 
är i dagsläget planerade. Eftersom personer redan idag kan vistas i området under längre tid 
bedöms ändringen enbart medföra en begränsad ökning i persontätheten.  
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Figur 4 Aktuellt planområde. 

 
Kringliggande områden är ej detaljplanelagda områden.  

De närmsta områdena där detaljplaner finns ligger i Alster 500 meter från aktuellt planområde 
samt i Skattkärr cirka 800 meter från aktuellt planområde. Avstånden till närliggande områden 
är så stora att dessa bedöms inte påverka risknivån i det aktuella området. 

Detaljplanen för Alster är från 2019 och innebär att området kan nyttjas för permanentboende 
med villabebyggelse och par-, kedje- och radhus.  

Detaljplanen för området i Skattkärr är från 1968 och innebär att marken kan användas till 
industriområde. 
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Inledningsvis görs en inventering av riskkällor i anslutning till det studerade området. 
Riskinventeringen omfattar de riskkällor (transportleder för farligt gods, järnvägar, 
verksamheter som hanterar farligt gods m.m.) som kan innebära plötsliga och oväntade 
olyckshändelser med konsekvens för det aktuella området.  

 
Resultatet av riskinventeringen redovisas i Tabell 1 

Tabell 1 Inventering av riskkällor i planområdets närhet. 

Riskkälla Avstånd till 
planområde (m) 

Kommentar 

Väg > 200 E 18. Rekommenderad primär väg för farligt 
gods. Risker behöver inte beaktas vidare med 
hänsyn till långa avstånd. 

Järnväg 26 till bebyggelse 

16 till planområde 
(tidigt utkast av 

planområde) 

Värmlandsbanan där trafik med farligt gods 
förekommer. Avståndet är beräknat till 
närmaste byggnad inom planområdet. 

Järnvägen innebär även risker som brand och 
urspårning vilket kan påverka aktuellt 
planområde.  

Industriområde Herrövägen >800  Verksamheter som kan hantera farligt gods. 
Risker behöver inte beaktas vidare med hänsyn 
till långa avstånd. 

 

Värmlandsbanan är den enda identifierade riskkällan som ligger inom 70 meter vilket är det 
avstånd där en riskanalys ska upprättas för bostäder i två plan. För Värmlandsbanan görs i 
avsnittet nedan en beskrivning av verksamheten samt en inventering av hantering och/eller 
transport av farliga ämnen. Inventeringen utgör grunden för den fortsatta analysen.  

 

 
Direkt söder om planområdet passerar järnvägen om utgör en del av Värmlandsbanan. Banan 
är cirka 200 km lång och går mellan Laxå och Charlottenberg. Banan är enkelspårig men det 
har gjorts utredningar för att bygga ut banan till dubbelspårigt /2/. Dessutom utförs det flertal 
kapacitethöjande åtgärder för att både kunna öka kapaciteten och höja hastigheten. 
Hastigheten på den aktuella sträckan är förhållandevis låg, max 70 km/h. Avståndet mellan 
befintligt järnvägsspår och planområdets bebyggelse är idag cirka 26 meter. Med en utbyggnad 
av spåret kan avståndet till bebyggelsen förväntas bli cirka 21 meter. 

Värmlandsbanan är på sträckan förbi planområdet hårt belastad med både persontrafik och 
trafik med farligt gods. Enligt en åtgärdsvalstudie för del av Värmlandsbanan trafikeras den del 
av Värmlandsbanan som går utanför aktuellt område av cirka 15 godståg per dygn 2019. År 
2040 förväntas godstransporterna på sträckan öka till 29 godstransport per dygn /3/. Detta blir 
ett årsmedel på cirka 5475 godstransporter år 2019 respektive 10585 godstransporter år 2040. 
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Farligt gods är en vara eller ett ämne med sådana kemiska eller fysikaliska egenskaper att de i 
sig själv eller kontakt med andra ämnen, t.ex. luft eller vatten, kan orsaka skada på människor, 
djur och miljö eller påverka transportmedlets säkra framförande. Farligt gods delas in i klasser 
(riskkategorier) utefter de egenskaper ämnet har. De olika ämnesklasserna delas i sin tur in i 
underklasser. 

I Tabell 2 redovisas de olika klasserna samt typ av ämnen. 

Tabell 2 Farligt gods indelat i olika klasser enligt RID-S /4/. 

Klass Ämne Beskrivning 

1 Explosiva ämnen Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut, fyrverkerier etc. 

2 Gaser 

2.1. Brandfarliga gaser (acetylen, gasol etc.) 

2.2Icke brandfarliga, icke giftiga gaser (kväve, argon etc.) 

2.3. Giftiga gaser (klor, ammoniak, svaveldioxid etc.) 

3 Brandfarliga vätskor 
Bensin, etanol, diesel- och eldningsoljor, lösningsmedel och 
industrikemikalier etc. 

4 Brandfarliga fasta ämnen m.m. Kiseljärn (metallpulver), karbid, vit fosfor etc. 

5 
Oxiderande ämnen och organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider, kaliumklorat etc. 

6 Giftiga ämnen 
Arsenik, bly- och kvicksilversalter, cyanider, 
bekämpningsmedel etc. 

7 Radioaktiva ämnen 
Medicinska preparat. Transporteras vanligen i mycket små 
mängder. 

8 Frätande ämnen 
Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, natrium, kaliumhydroxid 
(lut) etc. 

9 Övriga farliga ämnen Gödningsämnen, asbest etc. 

 

 
På Värmlandsbanan förekommer transporter av farligt gods. Det finns inga restriktioner 
avseende vilka transporter som får ske, teoretiskt sett kan därför transporter av i stort sett 
samtliga farligt godsklasser passera förbi det aktuella området /3/. 

Vilka farliga ämnen som transporteras på järnvägen och i vilken mängd finns det i dagsläget 
ingen samlad information om. MSB har genomfört kartläggningar av farligt godstransporter i 
Sverige som redovisades i intervall för järnvägsnätet. Den senaste kartläggningen genomfördes 
under september 2006 /5/. Kartläggningen bedöms nu vara för gammal för att använda som 
tillförlitligt underlag för riskhantering. I denna bedömning uppskattas istället antalet farligt 
godstransporter utifrån nationell statistik avseende godstransporter på det svenska 
järnvägsnätet, statistik som årligen ges ut av Trafikanalys /6/. Under 2019 bestod 5% av den 
transporterade godsmängden i Sverige av farligt gods vilket motsvarar 3,6 miljoner ton. Under 
2020 bestod ca 4,3% av den transporterade godsmängden i Sverige av farligt gods vilket 
motsvarar 3 miljoner ton. Det är en minskning gentemot 2019 vilket troligen är en följd av 
Covid-19, det varuslag som minskade mest var brandfarliga vätskor. År 2020 har avsiktligt 
tagits bort då det inte kan antas vara ett representativt år. 
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Enligt åtgärdsvalstudien /3/ beräknas andel godstrafik på sträckan utmed aktuellt planområde 
dubblas till år 2040. Hur stor andel av den ökande godstrafiken som kommer att utgöra farligt 
gods framgår inte av prognoserna. Det är oklart om farligt gods kommer att öka i motsvarande 
takt som den totala godstrafiken. Den totala mängden transporterat farligt gods i Sverige har 
ökat med 10% de senaste 5 åren men i ett längre tidsperspektiv har den totala 
transportmängden farligt gods på järnväg i Sverige inte varierat i någon större utsträckning. I 
den uppskattade mängden antas därför andelen transporter med farligt gods konstant. När det 
gäller transporter med explosiva ämnen så är den antagen till 0,01 % av antalet transporter, i 
statistiken är mängden explosiva ämnen mycket begränsad men det antas att några 
transporter kan ske.  

Utifrån statistik över godsmängd per farligt godsklass under femårsperioden 2015-2019 samt 
andel godstransporter 2019 uppskattas det totala antalet transporterade vagnar med farligt 
gods på den aktuella sträckan, se tabell 3. Antal vagnar är uppskattat utifrån ett genomsnittligt 
vagnantal på 30 vagnar/godståg. 

Tabell 3. Andel farligt gods transporterad per år på Värmlandsbanans utmed planområdet, baserad på nationell 
statistik, genomsnitt år 2015-2019 samt utifrån uppskattad mängd godsvagnar utmed sträckan. 

Klass Andel Antal transporterade godsvagnar med farligt gods per år 

  
 

År 2019 År 2040 - Prognos 

1. Explosiva ämnen och föremål 0,01 % 1 2 

2. Gaser 25,0 % 2053 3969 

3. Brandfarliga vätskor 38,1 % 3128 5049 

4. Brandfarliga fasta ämnen 3,9 % 320 619 

5. Oxiderande ämnen, organiska peroxider 15,6 % 1281 2476 

6. Giftiga ämnen 2,1 % 172 333 

7. Radioaktiva ämnen 0,01 % 0 0 

8. Frätande ämnen 15,2 % 1248 2419 

9. Övriga farliga ämnen och föremål 0,2 % 16 32 

Totalt 
 

8222 15896 

 

 

 
Utifrån riskinventeringen görs en uppställning av möjliga olycksrisker som kan påverka 
människor inom det studerade området. 

För identifierade olycksrisker görs en kvalitativ bedömning (inledande analys) av möjlig 
konsekvens av respektive händelse. En grov bedömning görs även av sannolikheten för att en 
olycka ska inträffa. Denna bedömning syftar i huvudsak till att avgöra om händelsen kan 
inträffa över huvudtaget, d.v.s. om riskkällan omfattar just de förutsättningar som krävs för att 
den identifierade olycksrisken ska finnas. 

Utifrån de kvalitativa bedömningarna av sannolikhet och konsekvenser görs sedan en 
sammanvägd bedömning av huruvida identifierade olycksrisker kan påverka risknivån inom 
aktuellt planområde. Olycksrisker som med hänsyn till små konsekvenser och/eller låg 
sannolikhet ej anses påverka risknivån inom planområdet bedöms vara acceptabla och bedöms 
därför ej nödvändiga att studera vidare i en fördjupad analys. 
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Utifrån riskinventeringen är bedömningen att det är tågtrafiken på Värmlandbanan inklusive 
transporter av farligt gods som kan medföra olyckshändelser med möjlig konsekvens för det 
aktuella planområdet. 

Följande olycksrisker bedöms kunna påverka det aktuella planområdet: 

1. Olycka med farligt gods på Värmlandsbanan 

2. Urspårning 

3. Tågbrand 

 

 
Som tidigare nämnts delas farligt gods in i nio olika klasser utifrån RID-S /4 /. 

I Tabell 4 nedan görs en övergripande beskrivning av vilka ämnen som tillhör respektive klass 
och vilka konsekvenser en olycka med respektive ämne kan leda till. 

Tabell 4 Konsekvensbeskrivning för olycka med respektive RID-klass. 

Klass Konsekvensbeskrivning 

1. Explosiva ämnen Riskgrupp 1.1: Risk för massexplosion. Konsekvensområden kan vid stora mängder 
(> 2 ton) överstiga 50-200 meter. Begränsade områden vid mängder under 1 ton. 

Riskgrupp 1.2-1.6: Ingen risk för massexplosion. Risk för splitter och kaststycken. 
Konsekvenserna normalt begränsade till närområdet. 

2. Gaser Klass 2.1: Brännbar gas: jetflamma, gasmolnsexplosion, BLEVE. 
Konsekvensområden mellan ca 20-200 meter. 

Klass 2.2: Icke brännbar, icke giftig gas: Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

Klass 2.3: Giftig gas: Giftigt gasmoln. Konsekvensområden över 100-tals meter. 

3. Brandfarliga vätskor Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvensområden vanligtvis inte över 40 m. 

4. Brandfarliga fasta ämnen 
m.m. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till 
närområdet kring olyckan. 

5. Oxiderande ämnen och 
organiska peroxider 

Självantändning, explosionsartade brandförlopp om väteperoxidslösningar med 
konc. > 60 % eller organiska peroxider kommer i kontakt med brännbart, organiskt 
material. Skadeområde ca 70 m radie. 

6. Giftiga ämnen Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begränsade till närområdet. 

7. Radioaktiva ämnen Utsläpp av radioaktivt ämne, kroniska effekter mm. Konsekvenserna begränsas till 
närområdet. 

8. Frätande ämnen Utsläpp av frätande ämne. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

9. Övriga farliga ämnen Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet. 
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Utifrån beskrivningen ovan bedöms det vara ämnen ur följande klasser som kan vara relevanta 
att beakta vid bedömning av risknivån för det aktuella planområdet: 

- Klass 1.1. Massexplosiva ämnen 

- Klass 2.1. Brännbara gaser 

- Klass 2.3. Giftiga gaser 

- Klass 3. Brandfarliga vätskor 

- Klass 5. Oxiderade ämnen och organiska peroxider 

Konsekvenserna av olycka med övriga klasser är begränsade till det absoluta närområdet och 
bedöms därför inte påverka risknivån inom planområdet. 

Nedan redovisas separata bedömningar av de fem farligt godsklasserna som redovisas ovan 
med avseende på hur de bedöms påverka risknivån inom planområdet. 

Explosiva ämnen och föremål är uppdelad i flera olika undergrupper (riskgrupper) utifrån risk 
för bl.a. brand, massexplosion, splitter och kaststycken. Enligt RID-S är det enbart ämnen ur 
klass 1.1 som innebär risk för massexplosion som påverkar så gott som hela lasten praktiskt 
taget samtidigt /4/. Med avseende på olycksrisker som kan påverka personsäkerheten inom 
det aktuella planområdet bedöms det enbart vara en explosion med ämnen ur riskgrupp 1.1 
som är aktuella att studera. 

En olycka med transport av ämnen ur riskgrupp 1.1 kan leda till mycket omfattande 
explosioner antingen till följd av stora påkänningar eller till följd av brand som sprids till lasten. 
Konsekvenserna av olyckan är beroende av mängden som exploderar, vilket i sin tur beror av 
hur mycket explosivämne som transporteras.  

För järnvägstransporter finns det inga restriktioner för hur stor mängd som får transporteras. 
Det bedöms dock att den maximala transportmängden per vagn sällan överstiger 20-25 ton. 
Andelen transporter som rymmer maximala transportmängder bedöms dock generellt vara 
mycket begränsad. Vidare finns det i gällande regelverk för transporter detaljerade och 
omfattande regler för hur explosiva ämnen skall förpackas och hanteras för att reducera 
sannolikheten för explosion.  

Transporter med explosivämnen utgör en mycket begränsad andel av det totala antalet farligt 
godstransporter både på väg och järnväg i Sverige. I MSB:s senaste kartläggning från 
september 2006 angavs vidare de transporterade mängderna i kg medan övriga klasser 
redovisades i ton vilket också tyder på att mängderna som transporteras är små. 

Människor klarar tryck relativt bra, men byggnader kan få omfattande skador till följd av en 
explosion. Vid detonation av stora laster kommer omgivningspåverkan bli stor med eventuella 
byggnadsras och fönsterkross som följd. Vid en olycka med 25 ton explosivämne blir 
konsekvenserna mycket stora och skador kan uppkomma hundratals meter från olycksplatsen.  

Sannolikheten för att en massexplosion ska inträffa i anslutning till planområdet bedöms vara 
extremt låg. Detta beror främst på det begränsade antalet transporter med produkter som kan 
leda till massexplosion (klass 1.1) och dessutom finns det detaljerade regler för hur explosiva 
ämnen skall förpackas och hanteras vid transport för att reducera sannolikheten för explosion. 



 

Uppdragsnamn:   Lungvik, Alster, Karlstads kommun   Datum:   2021-11-26   Uppdragsnummer   505263   Sida:   15 av 23 

 

Bedömning 
Bidraget till risknivån till följd av explosion på Värmlandsbanan bedöms vara mycket begränsat 
och bedöms inte innebära att en oacceptabel risknivå uppnås inom aktuellt planområde. I 
avsnitt 5 – Säkerhetshöjande åtgärder redovisas möjliga åtgärder för att hantera konsekvensen 
av en explosion och rimligheten i att vidta dessa för det aktuella området.  

En olycka med brännbar gas kan innebära att gas läcker ut och antänds eller att en gastank 
utsätts för utvändig brand vilket hettar upp gasen så att den expanderar snabbt och spränger 
tanken. Beroende på utsläpps- och antändningsscenario kan konsekvenserna av olyckan 
variera. Vid stora utsläpp kan skadeområdena överstiga 100-200 meter. Oskyddade personer 
utomhus löper störst risk för att förolyckas, men olyckan kan även leda till omfattande 
brandspridning till kringliggande bebyggelse. 

Antalet transporter med gaser kan uppgå till ca 25 % av transporterna av farligt gods på 
järnväg. Andelen brännbara gaser bedöms dock vara mycket begränsat på den aktuella 
järnvägssträckan, exempelvis redovisas inte några brännbara gaser i den mätning som gjordes 
av MSB år 2006. Något som tyder på att antalet transporter med brännbara gaser har eller 
kommer att öka finns inte. 

Sannolikheten för läckage av farligt gods till följd av olycka varierar beroende på om godset 
transporteras i en tunn- eller tjockväggig vagn. Gaser transporteras vanligtvis 
tryckkondenserade i tjockväggiga tryckkärl och tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för 
utsläpp är därmed mycket låg även vid en stor påverkan som exempelvis en urspårning eller 
kollision på väg. Generellt gäller att tjockväggiga tankar har en sannolikhet för läckage som är 
1/30 av den för tunnväggiga tankar /7/. I /7/ anges en fördelning mellan litet, medelstort 
respektive stort utsläpp för tunnväggiga respektive tjockväggiga tankar. För tunnväggiga tankar 
är den sammanlagda sannolikheten för utsläpp 30 %. Observera att det i /7/ redovisas en not 
att de sannolikheter som är angivna för tjockväggiga tankar främst har angetts för att markera 
att sannolikheten för utsläpp är mycket nära 0. Då gasen kan spridas bort från olycksplatsen 
ökar dock sannolikheten för att utsläppet kommer i kontakt med en tändkälla och antänds. 

Bedömning 
Med hänsyn till antalet transporter och den mycket låga sannolikheten för olycka innebär att 
bidraget till risknivån bedöms vara begränsat. Dock är avståndet enbart 26 meter, och 21 om 
spåren byggs ut, vilket innebär att personer inom planområdet kan påverkas. I avsnitt 5 – 
Säkerhetshöjande åtgärder redovisas möjliga åtgärder för att hantera konsekvensen av olycka 
med brännbara gaser och rimligheten i att vidta dessa för det aktuella området.  

Giftiga gaser behöver inte ”aktiveras” genom antändning för att bli farlig. Den är farlig så snart 
den läcker ut. Beroende på vind och topografi kan gasen spridas långa sträckor och fortfarande 
ha dödliga koncentrationer. Vid större utsläpp kan människor både utomhus och inomhus 
skadas eller omkomma på upp till flera hundra meters avstånd från utsläppet. 

På järnvägen genom Karlstad sker förhållandevis många transporter med giftiga gaser men likt 
brännbara gaser är sannolikheten för utsläpp mycket låg. 



 

Uppdragsnamn:   Lungvik, Alster, Karlstads kommun   Datum:   2021-11-26   Uppdragsnummer   505263   Sida:   16 av 23 

 

Bedömning 
Bidraget till risknivån bedöms vara relativt stor i förhållande till övriga olycksrisker till följd av 
att antalet transporter är större. I avsnitt 5 – Säkerhetshöjande åtgärder redovisas möjliga 
åtgärder för att hantera konsekvensen av olycka med giftiga gaser och rimligheten i att vidta 
dessa för det aktuella området. 

Ett stort utsläpp av exempelvis bensin kan, om det antänds, innebära att hög värmestrålning 
drabbar omgivningen och kan orsaka brännskador på oskyddade människor eller antända 
byggnader. Även kraftig rökutveckling kan uppstå. Allvarliga konsekvenser kan uppkomma 
inom ca 40 meter från olycksplatsen. Detta gäller om utsläppet kan spridas fritt kring 
olycksplatsen. Om utsläppet sker på genomsläppligt material, exempelvis makadam som 
bygger upp spårområden, blir utbredningen mindre vilket innebär lägre strålningsnivåer. Om 
ett litet utsläpp antänds blir brinntiden kortvarig och uppkomna strålningsnivåer relativt låga. 
Människor i direkt närhet av olyckan kan skadas.  

Brandfarliga vätskor transporteras normalt i tunnväggiga tankar. Detta medför en högre 
sannolikhet för läckage till följd av en olycka jämfört med vid en olycka med gastransporter 
som transporteras i tjockväggiga vagnar, se avsnitt Klass 2.1 Brännbara gaser ovan. För 
tunnväggiga tankar är den sammanlagda sannolikheten för utsläpp givet olycka 30 % /7/. 

Eftersom avståndet till den närmsta bebyggelsen enbart är cirka 26 meter i dagsläget men 21 
meter vid utbyggnad av spår bedöms byggnader kunna påverkas av utsläpp av brandfarliga 
vätskor. Personer som befinner sig utomhus mellan bebyggelse och järnväg kan också komma 
att påverkas vid en olycka med brandfarliga vätskor på järnvägen.  

Bedömning 
Olycka med brandfarliga vätskor bedöms innebära ett stort bidrag till risknivån för området 
utomhus närmast järnvägen och det behöver säkerställas att personer inte utsätts för skadliga 
strålningsnivåer i området mellan bebyggelse och järnväg. I avsnitt 5 – Säkerhetshöjande 
åtgärder redovisas möjliga åtgärder för att hantera konsekvens av pölbrand och rimligheten 
att vidta dessa för det aktuella området. 

Vissa oxiderande ämnen och organiska peroxider ur klass 5 kan, om de blandas med brännbart 
material bilda en blandning som kan självantända. Blandningen kan till och med innebära ett 
explosionsartat brandförlopp som motsvarar explosion med massexplosiva ämnen. Ett större 
utsläpp kan bilda en explosiv blandning som motsvarar flera ton explosiva ämnen.  

Det är en mycket begränsad andel av ämnen ur klass 5 som kan leda till denna typ av kraftiga 
brand- och explosionsförlopp, nämligen i huvudsak ej stabiliserade väteperoxider och vatten-
lösningar av väteperoxider med över 60 % väteperoxid samt organiska peroxider. Vatten-
lösningar av väteperoxider med mindre än 60 % väteperoxid bedöms däremot inte kunna leda 
till explosion. 

För att stabilisera det oxiderande ämnet blandas ofta en stabilisator, flegmatiseringsmedel, in 
för att minska reaktionsbenägenheten. Enligt regelverket RID-S /4 / är det inte heller tillåtet att 
transportera ej stabiliserade väteperoxider eller vattenlösningar med över 60 % väteperoxid. 
Det är inte heller tillåtet att transportera ammoniumnitrat med mer än 0,2 % brännbara 
ämnen, utom när det utgör beståndsdel i ett ämne eller föremål i klass 1 (explosiva ämnen). 
Andelen av de oxiderande ämnena på järnvägen som bedöms kunna självantända 
explosionsartat vid kontakt med organiskt material antas därför vara mycket begränsad. 
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Utifrån ovanstående beskrivning bedöms den sammanvägda risknivån förknippad med 
transporter av oxiderande ämnen och organiska peroxider på Värmlandsbanan vara mycket 
begränsad. Även om konsekvenserna av ett större olycksscenario kan bli omfattande för 
bebyggelse vid olycka på järnvägen, bedöms den sammanvägda risknivån förknippad med 
dessa transporter vara mycket låg.  

Bedömning 
Riskbidraget bedöms inte vara så omfattande att olycksrisken innebär en oacceptabel risknivå 
inom planområdet. I avsnitt 5 – Säkerhetshöjande åtgärder redovisas möjliga åtgärder för att 
hantera konsekvensen av en explosion och rimligheten i att vidta dessa för det aktuella 
området.  

 
Det är relativt vanligt att tåg spårar ur. I de allra flesta fall hoppar dock bara ett hjulpar av 
rälen. En urspårning kan också innebära att tåget, eller enstaka vagnar, lämnar spårområdet. I 
sådant fall kan människor utomhus skadas om de står i vägen för tåget. Om tåget kör in i 
byggnader nära spårområdet kan delar av byggnaden skadas. Urspårning utgör den absolut 
mest sannolika olyckshändelsen med tågtrafik.  

Konsekvensområdet för en urspårning är kraftigt beroende av omgivningens utformning. 
Eftersom järnvägen ligger i samma nivå som omgivningen står konsekvensområdet i relation 
till tågets hastighet vid urspårningstillfället. Det maximala vinkelräta avståndet från spåret som 
vagnen kan hamna kan då beräknas som V0,55 där V är hastigheten i km/h /8/.  En hastighet på 
70 km/h (relativt låg hastighet på järnväg) innebär ett maximalt vinkelrätt skadeavstånd på 
drygt 10 meter.  

Urspårningsavståndet (b) vid olika hastigheter redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5 Urspårningsavstånd (b) vid olika hastigheter. 

Hastighet vid 
urspårningstillfället 
(km/tim) 

Teoretiskt avstånd från spår utan hänsyn tagen till omgivande faktorer (meter) 

85 11,6 

80 11,1 

70 10,3 

60 9,5 

50 8,6 

40 7,6 

 

Eftersom det maximala avståndet mellan närmsta byggnaden inom planområdet och spår är 
26 meter, men kan bli enbart 21 meter vid en utökade spår, kommer ett tåg vid urspårning 
inte att kollidera med befintliga byggnader. Detta ställer krav på att ny bebyggelse inte uppförs 
närmare än 30 meter.  

Bedömning 
Med hänsyn till den låga sannolikheten för olycka och de begränsade konsekvenserna bedöms 
den sammanvägda risknivån med hänsyn till risken för att en urspårning skadar byggnaderna 
vara mycket låg. I avsnitt 5 – Säkerhetshöjande åtgärder redovisas åtgärder för att hantera 
konsekvensen av en urspårning för ny bebyggelse. 
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I underredet till en järnvägsvagn sitter ett flertal olika komponenter och system som kan 
orsaka rökutveckling eller brand. Orsakerna till bränder i tåg är bland annat tekniska fel som 
t.ex. el-, motor- eller bromsfel. Tågbränder kan också starta inne i järnvägsvagnen, till följd av 
t.ex. elfel. Inne i vagnen kan även anlagda bränder vara en möjlig brandorsak. Vid en brand 
utvecklas stora mängder värme och brandgaser (rök). En brand kan innebära att giftiga 
brandgaser sprids in över planområdet eller att branden sprider sig till byggnader närmast 
järnvägen. Sannolikheten för en tågbrand (oavsett omfattning) bedöms vara relativt hög. 

Konsekvenserna av en tågbrand är bl.a. beroende av vilken tågtyp som brinner. Brand i ett 
godståg kan bli betydligt mer omfattande än brand i persontåg (utformningen av persontåg 
följer strikta regler för att reducera risken för omfattande bränder med hänsyn till 
resenärernas säkerhet). 

Skadeområdet vid brand i ett persontåg bedöms vara relativt begränsat. Skadeområdet vid 
brand i godståg bedöms kunna bli mer omfattande och brandspridning bedöms kunna ske 
inom ca 20-25 meter från spåret. Skadeområdet vid brand i godståg bedöms kunna bli mer 
omfattande.  

Bedömning 
Sannolikheten för brand i tåg är relativt hög. Sannolikheten för att ett brinnande tåg blir 
stående precis utmed den aktuella sträckan är dock mycket låg. Dessutom ligger den närmsta 
bebyggelse precis på det avstånd som brand bedöms kunna spridas. Eftersom avstånden är 
som närmst 21 meter vid utbyggnad av spår och 26 meter i dagsläget bedöms den 
sammanvägda risknivån med hänsyn till risken vara relativt hög. Denna risk behöver även 
beaktas vid uppförande av ny bebyggelse. I avsnitt 5 – Säkerhetshöjande åtgärder redovisas 
möjliga åtgärder för att hantera konsekvensen av en explosion och rimligheten i att vidta dessa 
för det aktuella området. 

 

 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang så redovisas i nedanstående avsnitt 
separata bedömningar av rimligheten i att vidta åtgärder med avseende på att bebyggelsen är 
befintlig. Tillämpning av åtgärder utgår även ifrån rimligheten för eventuell tillkommande 
bebyggelse. Åtgärdernas omfattning behöver dock diskuteras, då acceptansnivån är beroende 
av markanvändning samt avstånd till den aktuella riskkällan. 

För bebyggelse som inte uppfyller de rekommenderade skyddsavstånden kommer 
kompletterande byggnadstekniska åtgärder generellt behöva vidtas. Omfattningen av 
åtgärderna är beroende av hur mycket skyddsavstånden underskrids samt vilka olycksrisker 
som behöver beaktas. Det ska noteras att bebyggelsen inom planområdet är befintlig och att 
syftet med detaljplanen är utöka byggrätterna i området för att möjliggöra permanentboende. 
Den ökande risken som detaljplanen utgör är marginal då personer redan kan vistas i 
byggnaderna under längre tid. I dagsläget är inga nya fastigheter planerade. Vid ny bebyggelse 
kommer persontätheten i området inte påverkas markant och risknivån påverkas i låg 
omfattning. Säkerhetshöjande åtgärder enligt nedan utgår från vad som är rimligt i förhållande 
till de ingrepp som kan krävas i befintlig bebyggelse samt vilka åtgärder som kan ställas vid ny 
bebyggelse. 



 

Uppdragsnamn:   Lungvik, Alster, Karlstads kommun   Datum:   2021-11-26   Uppdragsnummer   505263   Sida:   19 av 23 

 

 
Vid ny bebyggelse inom aktuellt område bör man alltid sträva efter att lokalisera bebyggelsen 
på ett tillräckligt stort avstånd från eventuella störningskällor. Länsstyrelsens 
rekommenderade skyddsavstånd (se 1.6.1) bör användas som riktvärden för placering av nya 
villor. Om det med en riskanalys kan påvisas att risknivån, med eller utan åtgärder, är låg kan 
dock de rekommenderade avstånden frångås. 

För befintliga byggnader bör säkerhetshöjande åtgärder tillämpas då rekommenderade 
skyddsavstånd underskrids och risknivån bedöms hamna inom det område där riskreducerande 
åtgärder ska vidtas i den mån det är rimligt och kostnadsmässigt försvarbart. 

Eftersom riskkällorna bedöms påverka det närliggande området bör ny bebyggelse inte 
förekomma inom 30 meter till Värmlandsbanan. Inom 70 meter ska byggnadstekniska åtgärder 
tillämpas. 

 
Befintlig bebyggelse underskrider de rekommenderade skyddsavstånd som redovisas i avsnitt 
1.6.1. För att acceptera avstegen samt för att reducera risknivån behöver kompletterande 
byggnadstekniska åtgärder vidtas. Även vid ny bebyggelse som underskrider skyddsavstånden 
behöver åtgärder vidtas. Nedan redovisas diskussioner kring behovet av åtgärder.  

 
Utrymningsstrategin för bebyggelse i anslutning till en riskkälla kan behöva beakta möjliga 
externa olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar behöver dimensioneras och utformas så 
att utrymning kan ske tillfredställande även vid en utvändig olycka. 

Ovanstående innebär att byggnader, som inte uppfyller Länsstyrelsens rekommenderade 
skyddsavstånd, och som dessutom vetter direkt mot riskkällan (d.v.s. ingen framförliggande 
bebyggelse) behöver utformas med åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort från 
järnvägen. Detta gäller för samtliga utrymmen där personer vistas stadigvarande. Befintliga 
bebyggelse är villor i en till två plan. Utrymning genom fönster får tillämpas i bostäder i Br3 
upp till 5 meter. Personer kan därmed utrymma via fönster och antas kunna utrymma i flera 
riktningar. Åtgärder bedöms utifrån ovanstående inte nödvändiga i befintlig bebyggelse men 
ska beaktas vid om- till och nybyggnation.  

 
För explosioner där konsekvenserna kan bli stora på stora avstånd kan effekten mildras genom 
att byggnaderna konstrueras med hänsyn till höga tryck. Exempelvis kan man dimensionera 
stommen för en ökad horisontallast samt bygga en rasdämpande stomme. Detta ställer krav 
på seghet/deformationsförmåga i stommen samt att stommen klarar bortfall av delar av 
bärningen. 

Ytterligare säkerhetshöjande åtgärder är att fönster förses med härdat och laminerat glas 
alternativt trycktåligt glas. Detta förhindrar att människor innanför fönster skadas till följd av 
att glas trycks in i byggnaden till följd av tryckvågen. 
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Ovanstående åtgärdsförslag innebär stor begränsning i byggmetod och materialval samt 
innebär stora kostnader. För befintliga byggnader innebär ovanstående stora ingrepp i 
respektive byggnads konstruktion. Sannolikheten för en större explosion bedöms dock vara 
extremt låg, vilket beror på det mycket begränsade antalet transportmängder av explosiva 
ämnen på järnvägen samt de hårda regler som gäller för transporter av dessa ämnen. Det 
korta avståndet gäller dessutom enbart för en byggnad. Avståndet till resterande byggnader är 
cirka 40 meter vid utbyggnad av spår. Med avseende på de stora kostnaderna detta 
åtgärdsförslag innebär samt att det enbart är en byggnad som ligger nära bedöms det inte 
vara rimligt att vidta åtgärder till följd av explosion, varken för befintlig bebyggelse eller 
nybyggnad. 

 
Beroende på gastyp går det att reducera konsekvenserna inomhus genom att vidta 
ventilationstekniska åtgärder för att begränsa risken för spridning av brandgaser samt 
brännbara och giftiga gaser in i byggnader. De åtgärder som ofta föreslås innebär att 
friskluftsintag placeras mot sidor med bra luftkvalitet och dit det är mindre sannolikt att gasen 
sprids vid ett eventuellt gasutsläpp på den närliggande riskkällan, t.ex. bort från riskkällan 
alternativt på tak.  

För olycka med brännbara gaser går det enligt ovan att reducera konsekvenserna inomhus 
genom att vidta byggnadstekniska åtgärder som förhindrar brandspridning. 

Andra möjliga åtgärder för att försvåra inläckage av hälsofarlig gas i byggnaderna kan vara att 
inte göra fönster öppningsbara samt att placera gasdetektorer i fasaden mot vägen. Effekten 
på risknivån av att placera gasdetektorer i fasad är mycket begränsad. Detta i kombination 
med den kostnad och de osäkerheter i utförande som åtgärden medför innebär att den inte 
bedöms vara lämplig eller rimlig att genomföra. 

Olycka med giftiga gaser på järnvägen bedöms kunna innebära en relativt stor påverkan inom 
det aktuella området, men eftersom byggnaderna är befintliga bedöms olyckan inte medföra 
någon större ökning av befintlig risknivå. Andelen brännbara gaser som transporteras 
förväntas vara begränsad. Då åtgärd i form av placering av tilluft normalt innebär en relativt 
låg kostnad och inte inkräktar mer än marginellt på byggnadsutformningen bedöms det rimligt 
att vidta denna åtgärd vid om- ny och tillbyggnation. För befintliga byggnader kan kostnaden 
dock bli högre. Denna åtgärd bör därmed tillämpas vid större ändringar av befintliga 
byggnader samt vid ny- och tillbyggnad. Åtgärden ska tillämpas inom 70 meter vilket är 
angivna skyddsavstånd. 

 
För att minska sannolikheten att en brand (olycka med brännbar gas, brandfarlig vätska m.m. 
samt vid brinnande tåg) sprider sig in i byggnader nära riskkällan innan människor i byggnaden 
har hunnit utrymma kan fasader som vetter mot riskkällan utföras i material som förhindrar 
brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma. Alternativt kan en 
brandklassad vägg (EI-klass) uppföras mellan befintlig bebyggelse och järnväg. Väggen blir en 
avskärmning mellan brand och befintlig bebyggelse vilket begränsar strålningen. 

Som ett riktvärde bör brandspridning begränsas i åtminstone 30 minuter för att säkerställa 
utrymningen. Hur omfattande kraven behöver vara för att erhålla skydd mot brandspridning är 
beroende av avståndet mellan byggnad och riskkälla.  

För det aktuella planområdet bedöms olycka med brandfarlig vätska eller gas ha störst 
påverkan på risknivån på korta avstånd från järnvägen. Den närmsta området är 26 meter från 
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järnvägen och avståndet kan minska till cirka 21 meter vid utbyggnad av spåren på banan. En 
avskärmning rekommenderas för byggnad som ligger inom 40 meter till Värmlandsbanan. Över 
40 meter bedöms strålningen inte bidra till brandspridning till byggnader, se tabell 4. Att 
upprätta en avskärmning i klass EI 30 är därmed enbart aktuellt för de byggnader där 
avståndet till järnväg understiger 40 meter. Åtgärden gäller även för eventuell ny bebyggelse.  

 
Enligt den inledande analysen bedöms olycka vid transport av gas och brandfarlig vätska samt 
tågbrand kunna medföra en så stor påverkan på risknivån att riskreducerande åtgärder kan 
vara nödvändiga att vidta för aktuellt planområde. Detta med avseende på att konsekvenserna 
blir stora för närliggande bebyggelse. 

Vid ny bebyggelse och större förändringar av befintlig bebyggelse, genom om eller tillbyggnad, 
inom det aktuella planområdet rekommenderas att nedanstående restriktioner och 
byggnadstekniska åtgärder vidtas. Avstånden gäller från spårmitt och avser oskyddade 
markområden. 

- Ingen ny bebyggelse bör uppföras inom 30 meter till Värmlandsbanan. 

- För byggnader inom 70 meter till Värmlandsbanan ska det säkerställa att 
utrymningsvägar placeras och utformas så att utrymning kan ske till säker plats vid 
olycka på järnvägen. Detta krav gäller vid nybyggnation, större ombyggnationer eller 
tillbyggnad av befintlig bebyggelse. 

- För byggnader inom 70 meter till Värmlandsbanan ska friskluftsintag till utrymmen för 
stadigvarande vistelse placeras mot en trygg sida, d.v.s. bort från Värmlandbanan. 
Detta krav gäller vid nybyggnation, större ombyggnationer eller tillbyggnad av befintlig 
bebyggelse. 

För alla byggnader inklusive befintliga byggnader bör följande åtgärd vidtas: 

- Bostäder inom 40 meter till Värmlandsbanan och som vetter direkt mot järnvägen ska 
skyddas med en vägg/avskärmning mellan byggnad och järnvägsspåren. Väggen ska 
uppföras i lägst brandteknisk klass EI 30. Detta gäller för befintliga byggnader och vid 
nybyggnation. 

Observera att ovanstående åtgärder endast utgör förslag och det är upp till 
kommunen/projektet att ta beslut om åtgärder. För att säkerställa att ovanstående åtgärder 
vidtas krävs att dessa utformas som planbestämmelser i detaljplanen.  

 
De åtgärder som redovisas ovan bedöms ha följande effekt för personer inom den aktuella 
bebyggelsen: 

• Reducering av konsekvenserna inomhus till följd av eventuella gasutsläpp genom 
skyddsavstånd i kombination med ventilationstekniska åtgärder. 

• Ökad möjlighet för personer att utrymma byggnader innan kritiska förhållanden 
uppstår inomhus till följd av en olycka på järnvägen genom att tillgodose 
utrymningsmöjligheter bort från järnvägen.  

• Reducera risken för brandspridning till närliggandebebyggelse genom att tillämpa en 
brandklassad avskiljning mellan bebyggelse och järnväg där bebyggelse ligger inom 40 
meter till järnväg. 
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Med hänsyn till den uppskattade risknivån inom planområdet som helhet samt att 
bebyggelsen är befintlig bedöms de föreslagna åtgärderna ha en tillräcklig riskreducerande 
effekt. Åtgärderna bedöms även ha en tillräcklig riskreducerande effekt när de tillämpas för ny 
bebyggelse. 

 
Eftersom byggnaderna är befintliga och används som fritidshus kan personer redan idag 
dagsläget vistas mer än tillfälligt i området. Planerad ändring från fritidsboende till 
permanentboende bedöms inte öka riskerna avsevärt. Dessutom innebär villabebyggelse låg 
persontäthet i området vilket innebär att få personer påverkas vid en olycka på 
Värmlandsbanan. 

Befintlig bebyggelse och Värmlandsbanan ligger på ett betryggande avstånd för ett stort antal 
olyckor inklusive urspårning. Större olyckor med gaser och stora explosioner kan innebära en 
konsekvens för bebyggelsen. Sannolikheten för dessa olyckor är låg och ger en totalt sett 
begränsad påverkan på risknivån. I området närmast järnvägen bedöms olyckor med 
brandfarliga vätskor kunna innebära en konsekvens, det relativt korta avståndet till en av 
bostäderna innebär att det finns en risk för brandspridning in i byggnaden. Resterande 
bostadsbebyggelse ligger på ett sådant avstånd att sannolikheten för brandspridning är mycket 
låg.  

Någon detaljerad beräkning av risknivå i form av individ- och samhällsrisk har inte genomförts 
men den sammanvägda risknivån bedöms hamna inom det område där åtgärder ska vidtas i 
den mån de bedöms rimliga ur ett kostnads-/nyttoperspektiv. Efter en genomgång av möjliga 
åtgärder för att lindra konsekvensen av aktuella olyckor är bedömningen att det för aktuell 
byggnad är det endast rimligt att ställa krav på åtgärder avseende ventilation samt 
brandspridning.  

Vidtas de åtgärder som redovisas i avsnitt 5.3 bedöms en tillräcklig riskreducerande effekt 
uppnås i området och att ingen mer detaljerad analys av identifierade risker vara nödvändig.  
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