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Sammanfattning och slutsats 
 

Karlstad kommun planerar att bebygga området Östra Kroppkärr beläget ungefär 
4 km öster om Karlstad centrum, i anslutning till väg E18. Under planarbetet har 
behovet av en riskutredning uppkommit.  
 

Sammanfattningsvis resulterar riskutredningen i följande: 
 
Enligt detaljplanen är det kortaste avståndet mellan väg E18 och planerade 
bostäder 80 meter. Enligt Karlstad kommuns översiktsplan från 2012 är det 
minsta rekommenderade avståndet för denna typ av bebyggelse 70 meter.  
 

Den känsliga verksamhet som förekommer i detaljplanen (skola och lekplats) är 

belägen längre än 150 meter från väg E18. Enligt Karlstad kommuns översiktsplan 

från 2012 tillåts all verksamhet på detta avstånd utan krav på särskilda åtgärder 

eller analyser. Således följer detaljplanen de rekommendationer som föreligger.  

 

Rambolls bedömning är därmed att risknivån i området är godtagbar utan att 

riskreducerande åtgärder vidtas. 
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Riskutredning detaljplan Södra Kroppkärr 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Karlstad kommun har upprättat en detaljplan för Östra Kroppkärr som innefattar 

att bygga bostäder och skola inom fastigheten.  

 

Fastigheten ligger i anslutning till väg E18 som utgör en primärled för farligt gods. 

När detaljplaner tas fram inom 150 meter från en farligt gods-led ska en 

riskhanteringsprocess genomföras.  

 

Med anledning av detta har Ramböll fått i uppdrag att genomföra en 

riskutredning.  

1.2 Utredningsområdet och bebyggelseförslag 
Planområdet är 8 hektar stort och ligger ca 4 km öster om Karlstad centrum, 

direkt söder om E18 och öster om Södra Kroppkärr. Inom området planeras för en 

fortsättning av småhusbebyggelse likt det närliggande området Södra Kroppkärr. I 

Figur 1 nedan presenteras en orienteringsbild med planområdet markerat med en 

röd cirkel.  

 

 

Figur 1. Orienteringsbild. 

 

Planen innefattar 170 nya bostäder i olika boendeform med småhus. Inom 

området ges även möjlighet för den befintliga förskolan att expandera. Centralt 

belägen i området planeras en lekplats att uppföras. I Figur 2 nedan presenteras 
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plankartan för det aktuella området. Gul markering innebär bostäder medan röd 

markering innebär skola. Samtliga planerade bostäder och skolan består av högst 

två våningar.  

 

 

Figur 2. Plankarta över aktuellt område. 

 

1.3 Avgränsning och syfte 
Denna utredning avgränsas till att behandla hur en eventuell olycka med farligt 

gods kan påverka människors liv och hälsa. Således beaktas inte eventuella 

effekter en sådan olycka kan ha på egendom, naturmiljö, grundvatten, känsliga 

ytsystem och liknande. Inte heller eventuell långtidspåverkan från olycka beaktas.  
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Denna riskanalys grundar sig på planbeskrivningen samt de riktlinjer för 

planläggning intill transportleder för farligt gods som presenteras i Karlstad 

kommuns översiktsplan från 2012.  

  

Risknivån i området skall beskrivas genom att kvalitativt utvärdera de eventuella 

risker som människor i området kan komma att utsättas för.  

1.4 Kriterier för värdering av risk 
 

All verksamhet innebär någon form av risk. För att på ett meningsfullt sätt 

hantera risker och riskreducerande åtgärder i samhällsplanering vägs i 

riskbegreppet både sannolikhet och konsekvens samman för identifierande 

händelser och olyckor. Vid ett säkerhetshöjande arbete beräknas risknivåer i form 

av individ- och samhällsrisk, därefter görs en värdering av hur allvarliga dessa 

risker är för att kunna bedöma om skyddsåtgärder är motiverade och i så fall hur 

långtgående dessa bör vara.  

 

Det finns inget nationellt framtaget kriterium för riskvärdering och riskpolicy i 

Sverige men vissa publicerade dokument och kriterier används generellt i 

samband med riskanalyser. 

 

I denna riskutredning kommer ett kvalitativt resonemang samt erfarenhet från 

tidigare utredningar att ligga till grund för de slutsatser som läggs fram. 

 

Utgående från ovanstående bedömningar och givet att vi i dagsläget, inom 

industri och samhälle, är beredda att acceptera verksamheter som i sig innebär 

vissa risker och att vi inte har oändliga resurser att satsa på säkerhetshöjande 

åtgärder, föreslås följande fyra principer bilda en utgångspunkt vid värdering av 

risk: 

 

1. Rimlighetsprincipen 

En verksamhet bör inte innebära risker som med rimliga medel kan undvikas. 

Detta innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan 

elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas (oavsett risknivå). 

 

2. Proportionalitetsprincipen 

De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora 

jämfört med de fördelar (intäkter, produkter, tjänster, etc.) som verksamheten 

medför. 

 

3. Fördelningsprincipen 

Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som 

verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper inte bör 

utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som 

verksamheten innebär för dem. 
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4. Principen om undvikande av katastrofer 

Riskerna bör hellre realiseras i olyckor med begränsade konsekvenser som kan 

hanteras av tillgängliga beredskapsresurser än i katastrofer. 

1.5 Transport av farligt gods 
 

Transport av farligt gods sker på väg i hela landet. Farligt gods har sådana 

egenskaper att de kan orsaka skador på människor, egendom och miljö/närmaste 

omgivningen, om de inte hanteras rätt under transport samt tankning, inlastning, 

lossning etc. Farligt gods kan ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller 

frätande egenskaper. De vanligaste typerna av farligt gods är bensin, diesel, 

gasol, ammoniak, starka syror och baser samt oxiderande kemikalier, 

pyrotekniska produkter, sprängämnen, gaser i sprayburkar och tändare etc.   

 

Regelverk för transport av farligt gods på väg (ADR-S)  

Vid transport hanteringas det farliga godset enligt det Europa-gemensamma 

regelverket ADR (Accord Européen Relatif au Transport International des 

Marchandises Dangereuses par Route på franska). ”ADR-S” betecknar att det är 

den svenske översättningen som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB). 

 

Enligt klassificeringssystemet ADR-S delas farligt gods in i nio olika riskklasser, se 

Tabell 1 nedan. Till varje riskklass finns ett antal underavdelningar med de 

kommersiellt mest betydelsefulla produkterna och olika former av hälso- och 

miljöfarliga egenskaper. 

 

Tabell 1. Riskklasser för farligt gods enligt ADR-S. 

Klas

s 

Beskrivning 

1 Explosiva ämnen och föremål 

2 Gaser 

3 Brandfarliga vätskor 

4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta 

okänsliggjorda explosivämnen 

4.2 Självantändande ämnen 

4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

5.1 Oxiderande ämnen 

5.2 Organiska peroxider 

6.1 Giftiga ämnen 

6.2 Smittförande ämnen 

7 Radioaktiva ämnen 

8 Frätande ämnen 

9 Övriga farliga ämnen och föremål 
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2. Rekommenderade skyddsavstånd 

I Karlstad kommuns översiktsplan från 2012 redovisas vilka skyddsavstånd mellan 

transportleder för farligt gods och ny bebyggelse som rekommenderas. Dessa 

rekommendationer återges i Tabell 2 nedan.  

 

Tabell 2. Rekommenderade skyddsavstånd. 

 

 

Den bebyggelse som planeras, bostäder/småhus, har ett rekommenderat minsta 

avstånd på 70 meter från transportled. Den planerade skolan samt lekplatsen kan 

rimligtvis anses omfatta utsatta personer (barn) och bör därför ha ett 

skyddsavstånd till transportled på minst 150 meter.   

 

I Figur 3 nedan presenteras en förstorad bild av plankartans nordöstra del där det 

kortaste avståndet mellan väg E18 och planerad bebyggelse observeras. Avstånd 

från vägens kant till närmaste bebyggelse (korsmark och prickmark) respektive till 

närmaste bebyggelse (bostäder) är markerat med röda pilar.  
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Figur 3. Plankarta förstorad. 

 

Det kortaste avståndet mellan väg E18 och planerad bebyggelse inom 

planområdet uppgår till ca 60 meter. Bebyggelsen på detta avstånd utgörs enligt 

plankartan av korsmark respektive prickmark. På korsmark får endast 

komplementbyggnad placeras. Prickmark får inte förses med byggnad.  

 

Det kortaste avståndet mellan väg E18 och planerad bebyggelse som utgörs av 

bostäder uppgår till ca 80 meter. Detta avstånd anses tillräckligt baserat på Tabell 

2 ovan.  

 

Det kortaste avståndet mellan väg E18 och den planerade skolan uppmättes till 

över 300 meter. Det kortaste avståndet mellan väg E18 och den planerade 

lekplatsen uppmättes till över 180 meter. Enligt Tabell 2 ovan krävs inga åtgärder 

eller ytterligare analyser för känslig verksamhet när avståndet överstiger 

150 meter.  
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3. Riskreducerande åtgärder 

Enligt planbeskrivningen uppgår det kortaste avståndet mellan den planerade 

bebyggelsen som utgörs av bostäder och väg E18 till 80 meter. På detta avstånd 

kan den planerade bebyggelsen upprättas utan krav på särskilda åtgärder eller 

vidare analys enligt Karlstad kommuns översiktsplan från 2012 (se Tabell 2).  

 

Den känsligaste verksamheten inom planområdet utgörs av skolan och lekplatsen. 

Avståndet mellan skolan och väg E18 överstiger 300 meter, anståndet mellan 

lekplatsen och väg E18 överstiger 180 meter. På detta avstånd kan all typ av 

verksamhet tillåtas utan krav på särskilda åtgärder eller vidare analys enligt 

Karlstad Kommuns översiktsplan från 2012 (se Tabell 2).  

4. Slutsats 

Baserat på den typ av bebyggelse som planeras och de skyddsavstånd som 

upprätthålls enligt detaljplanen behöver inga riskreducerande åtgärder vidtas.  

 

Rambolls bedömning är att risknivån i området är godtagbar utan att 

riskreducerande åtgärder vidtas.  


