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SAMMANFATTNING 
Inledning/Bakgrund: 

Markbygg arbetar med att ta fram en detaljplan och bygglovshandlingar för kv. Sågen i 

Uddevalla. Området är beläget längs med riksväg 44 där transporter av farligt gods före-

kommer varför en riskutredning skall utföras. Markbygg har gett COWI AB i uppdrag att 

utföra detta arbete. Två nya byggnader för kontor samt tillhörande parkeringsplatser plane-

ras. Utredningen innefattar även möjligheten till att delar av den ena byggnaden används 

som motionslokal.  

Syftet med riskutredning är att undersöka och bedöma risknivån för området och ge förslag 

på skyddsåtgärder som kan införas för att möjliggöra etablering. Projektet är i ett tidigt 

skede och förslag på skydd överlämnas till arkitekten så att hänsyn kan tas till dessa i det 

fortsatta arbetet. Bedömningar och förslag på skydd baseras på erfarenhet från liknande 

områden och tidigare utredningar.  

I detta PM beskrivs förutsättningar för aktuellt område, en sammanställning över invente-

ring av farligt gods presenteras och en erfarenhetsbaserad bedömning görs för risknivån. 

Risknivån diskuteras i förhållande till tillämpbara kriterier och skydd som anses lämpliga 

föreslås. 

 

Diskussion/Resultat: 

I Länsstyrelsernas riktlinjer för riskhanteringsprocessen (2006) anges inga exakta avstånd 

för tillåten markanvändning, i samband med transporter av farligt gods, utan zonen är gli-

dande och beroende på platsspecifika egenskaper och förhållanden. Ytparkering föreslås i 

zon A som är zonen närmast leden medan kontor och sportanläggningar (utan betydande 

åskådarplatser) föreslås i zon B. Enligt Göteborgs översiktsplan medges tät kontorsbebyg-

gelse fram till 50 meter från vägkant och området 0-30 meter ifrån vägen skall vara bebyg-

gelsefritt men kan användas exempelvis för ytparkeringar. I Värdering av risk (1997) har 

Det Norske Veritas (DNV) gett förslag till individ- och samhällsriskkriterier. 

Jämfört med kriterier från DNV hamnar uppskattad individrisk utomhus på nivåer där 

skyddsåtgärder skall vidtagas ifall det är kostnadsmässigt rimligt. Individrisken kan vara 

oacceptabel närmast vägen (ca 0-20 meter). Så som område är utformat idag föreligger risk 

för mekanisk konflikt och vätska kan lätt rinna in på området ifall en olycka inträffar på 

vägen. 

Huvudprincipen vid nyexploatering bör vara att eftersträva att följa de kriterier och riktlin-

jer som finns och att åstadkomma god säkerhet genom avstånd och bebyggelsefria områden 

närmast transportleder. I aktuell plan är tillgängligt område begränsat. Avsteg från av-

ståndsprincipen kan göras men då krävs att kompenserade skyddsåtgärder vidtas. 
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Skyddsåtgärder: 

Vår bedömning är att följande skyddsåtgärder bör beaktas i den fortsatta projekteringen. 

Förutsättnigen är dock att inga byggnader placeras på kortare avstånd än 20 meter ifrån 

vägkant. Krävs närmre exploatering måste riskutredningen fördjupas ytterligare. 

Åtgärder längs med transportleden:  

• Åtgärder som förhindrar mekanisk konflikt. Detta kan lösas med hjälp av exem-

pelvis en vall eller ett förstärkt vägräcke (H4). Denna åtgärd gäller om byggna-

der placeras på kortare avstånd än 30 meter ifrån vägkant. 

• Barriär skall finnas som motverkar att vätska rinner in på området. Förslag på 

barriär kan vara: vall, dike eller plank som är tätt i nedkant. En sådan barriär kan 

kombineras med bullerplank.  

• Området längs med leden bör utformas på ett sätt som begränsar konsekvensen 

av ett avåkande fordon (sidoområdet fritt från oeftergivliga och spetsiga före-

mål).  

Avstånd och markutnyttjande: 

• Inga byggnader bör placeras på kortare avstånd än 20 meter ifrån vägkanten. Yt-

parkering kan placeras mellan väg och kontor. 

• Lokal för motionsändamål bör ligga så långt ifrån leden som möjligt och utan en-

tré mot väg 44 (mest fördelaktigt mot norr). 

• Området närmast leden skall ej utformas på ett sätt som uppmuntrar till stadigva-

rande vistelse. Detta innebär t.ex. att uteplatser och entré ej bör finnas mot väg 

44.  

Byggnadsutformning: 

• Fasad med alla ingående komponenter och tak inom 50 meter ifrån vägkant skall 

utformas med erforderlig brandklass för att säkerställa säker utrymning i hän-

delse med dimensionerande pölbrand. Framtagande av dimensionerande pöl-

brand bör ske i samråd med Räddningstjänsten. I många liknande planärenden 

används en pölbrand på 200 m2. Vad detta exakt innebär för byggnaden beror på 

var byggnad placeras på området och på vilket avstånd men det kan innebära ej 

öppningsbara fönster mot väg 44. Det är ej heller möjligt att ha öppna tillgäng-

liga ytor så som terrass/balkonger på delar av hus som vetter mot väg 44.  

• Om motionslokal placeras på kortare avstånd än 35 meter ifrån vägkant kan det 

bli aktuellt att även ta hänsyn till explosionslaster. I många liknande planärenden 

där skydd krävs med avseende på explosion (publika lokaler nära farligt godsle-

der) används antändning av gasol efter utflöde av 10 kg med en volym på 100 m3 

som dimensionerande scenario.  

• För att minska konsekvensen från utsläpp av giftiga gaser bör luftintag placeras 

så långt ifrån väg 44 som möjligt (motsatt sida väg).  

• Minst en utrymningsväg skall finnas som ej vetter mot väg 44, detta gäller för 

alla byggnader inom planområdet. 

Bedömning:   

Förutsatt att hänsyn tas till ovan skyddsåtgärder bedömer vi att risknivån kan bli acceptabel.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Markbygg arbetar med att ta fram en detaljplan och bygglovshandlingar 
för kv. Sågen i Uddevalla. Området är beläget längs med väg 44 där 
transporter av farligt gods förekommer varför en riskutredning skall utfö-
ras. Markbygg har gett COWI AB i uppdrag att utföra detta arbete. 

Syftet med denna riskutredning är att undersöka och bedöma risknivån 
för området och ge förslag på skyddsåtgärder som kan införas för att möj-
liggöra etablering. Projektet är i ett tidigt skede och förslag på skydd 
överlämnas till arkitekten så att hänsyn kan tas till dessa i det fortsatta ar-
betet.  

1.2 Metod 
Uppdraget är att bedöma risknivån med avseende på farligt gods, och ge 
förslag på skyddsåtgärder. Bedömningar och förslag på skydd baseras på 
erfarenhet från liknande områden och tidigare utredningar.  

I detta PM beskrivs förutsättningar för aktuellt område, en sammanställ-
ning över inventering av farligt gods presenteras och en erfarenhetsbase-
rad bedömning görs för risknivån. Risknivån diskuteras i förhållande till 
tillämpbara kriterier och skydd som anses lämpliga föreslås. 
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2 Förutsättningar 
I detta kapitel beskrivs de grundläggande förutsättningarna för denna 
risk-utredning såsom; områdesbeskrivning, förhållanden längs med väg 
samt avgränsningar. 

2.1 Planområdet, befintlig och planerad 
markanvändning 
Kv. Sågen är en smal tomt som ligger intill riksväg 44 och som i norr 
gränsar till Torpavägen. Nordväst om området pågår utbyggnad av 
nytt handelsområde och en ny infart till det nya handelsområdet kom-
mer passera/begränsa området i väster. Söder om väg 44 finns ett om-
råde med blandade verksamheter varav handel utgör merparten.  

Området ligger i samma höjd som vägen.  

Figur 1. Området i förhållande till väg 44. Karta från Google Maps. 

I dagsläget finns ett par äldre byggnader på området vilka dock är i 
dåligt skick och planen är att riva dessa och bygga två nya för kon-
torsverksamhet samt tillhörande parkeringsplatser. Utredningen skall 
även innefatta lokal för motionsändamål. Tomtytan är totalt 10 500 m2 
och djupet från vägkant av väg 44 till Torpavägen är ca: 75 meter.  

Väg 44 

Torpavägen 
N 
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Ytan som får bebyggas är totalt 7000 m2. Enligt uppgifter planeras en 
byggnad i två våningar och en i tre till fyra våningar. Antalet personer 
som kan befinna sig och arbeta i dessa två byggnader är enligt uppgif-
ter ca 350 personer. Om motionslokal tillkommer minskar ytan för 
kontor och därmed även antalet personer som kan arbeta på området. 
Dock tillkommer personer som använder motionslokalen. (Markbygg, 
2012)  

En uppskattning är att det kan röra sig om ca 100 personer som vistas i 
motionslokalen samtidigt. Om det är en motionslokal med klasser kan 
ytterligare 100 personer tillkomma i samband med byte av klass. An-
vändning av motionslokaler förväntas vara mest frekvent på eftermid-
dagar/kvällar. På kvällar är bidraget av personer på området från kon-
torsverksamheten låg. 

2.2 Närliggande verksamheter 
Söder om planområdet (söder om väg 44) finns ett handelsområde med 
blandade verksamheter. Torps köpcentrum ligger väster om planområdet 
och i norr pågår utbyggnad för ett nytt handelsområde för IKEA. Inga 
verksamheter inom närområdet bedöms kunna påverka riskbilden för det 
studerade området.   

2.3 Väg 44 och farligt gods 
  

Förbi aktuellt område består riksväg 44 av två filer i vardera riktningen. 
Inget vägräcke finns varken mellan filer eller längs med planområdet. På 
en kortare sträcka i den västra delen finns ytterligare två filer. Vägen är 
skyltad med hastigheten 70 km/h. På infarten till IKEA är hastigheten 
skyltad till 50 km/h.   

Enligt Trafikverkets mätningar/beräkningar var ÅDT (totalt) ca 28 000 år 
2010 varav andelen tung trafik utgjorde ca 7 % av det totala flödet (ÅDT 
tung trafik ca 2000).  

Det totala flödet på E6 är i samma storleksordning som för väg 44 om än 
något lägre både vid mätningar norr och söder om Torpamotet. ÅDT för 
tunga transporter var dock något större, enligt mätningar, 3260 norr om 
Torpamotet (år 2011) och 2630 söder om motet (år 2011).  

2.3.1 Farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har så-
dana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat 
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gods. Farligt gods delas in i olika ADR1-klasser beroende på vilken typ 
av fara som ämnet kan ge upphov till. Klassificeringen är en internation-
ell överenskommelse avseende regler för transporter av farligt gods i 
Europa.  

Enligt trafikverkets väginformation (2010) är vägen varken en primär el-
ler sekundär transportled för farligt gods. Stora mängder farligt gods för-
väntas trots detta passera området. Detta enligt uppgifter som går att finna 
i tidigare Räddningsverkets kartläggning över farligt gods (SRV, 2008), 
Trafikverkets mätningar över ÅDT samt uppgifter erhållna från Rädd-
ningstjänsten i Uddevalla (2012). Utifrån de uppgifter som erhållits an-
vänds vägen både för transporter till och från Uddevallas hamn men 
också som väg för genomgående trafik mellan Torp och Västergötland. 
Vägen är även den enda in- och utfarten vid de tillfällen då bron måste 
vara stängd.  

 

Figur 2. Del av trafikverkets karta för vägval. Vägar med röda kanter är pri-

mära leder för farligt gods medan vägar med gula kanter är utpekade sekundära 

farligt godsleder. Blå ring markerar områdets placering, dock ej skalenligt.   

 

 

 

                                                      
 
 
1 ADR=European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods 

by Road 
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Tabell 1 nedan är en sammanställning över SRV's kartläggning av farligt 
gods på väg 44 förbi området. (SRV, 2008)  

Tabell 1. Transporter av farligt gods på väg 44 enligt SRV (2008). Värden 

i tabellen beskriver transporter i ton under september månad 2006. 

Farligtgodsklass Väg 44 E6 (norr) E6 (söder) 

1 Explosiva ämnen och före-
mål  

0-70 0-70 - 

2.1 Brandfarliga gaser 7400-9200 0-1800 7400-9200 

2.2 Icke brandfarliga, icke gif-
tiga gaser 

0-4400 0-4400 0-4400 

2.3 Giftiga gaser - - - 

3 Brandfarliga vätskor 16500-
33000 

100-
16500 

100-16500 

4 Brandfarliga fasta ämnen, 
självreaktiva ämnen etc., själ-
vantändande ämnen samt äm-
nen som utvecklar brandfarlig 
gas vid kontakt med vatten.  

1080-1450 0-360 1080-1450 

5.1 Oxiderande ämnen 0-490 0-490 0-490 

5.2 Organiska peroxider 0-2 0-2 0-2 

6 Giftiga ämnen och smittoför-
ande ämnen 

90-170 0-90 90-170 

8 Frätande ämnen 0-11600 0-11600 0-11600 

9 Övriga farliga ämnen och 
föremål  

0-11500 0-11500 0-11500 

 

SRV's kartläggning täcker endast transporter för en månad år 2006. Un-
der denna månad noterades inga transporter av giftiga gaser men det an-
ses möjligt att transporter av klass 2.3 kan ha skett utanför denna tidspe-
riod.  

De typer av gods som transporteras på väg 44 och som kan ge allvarliga 
konsekvenser avseende människoliv är främst ADR-klass 1.1, 2.1, 3, 5 
och 8. Av dessa ämnen är det klass 2.1, klass 3 och klass 8 produkter som 
transporteras i störst mängder.   

Mängder och ämnen som sammanställts för väg 44 liknar de som kart-
lagts för E6:an.  

2.4 Omfattning och avgränsningar 
Riskbedömningen är genomförd med avseende på den verksamhet som 
angivits för studerat planområdet, d.v.s. främst kontor, parkering samt 
motionslokal. Annat användningsområde med förändrad personintensitet 
kan ändra risknivån och metod för hantering av riskbedömningen.  
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De risker som behandlats har sitt ursprung i eventuella olyckor som kan 
inträffa på väg 44. Avståndet till E6 är längre än 150 m varför risker med 
avseende på farligt gods på E6 ej behandlas.  Risker för miljön ingår ej i 
analysen. 

Projektet är i ett tidigt skede och bedömningar baseras på erfarenheter 
från liknande planärenden avseende transportmängder, expolatering och 
krav på skydd. I detta skede har fokus främst varit på att bedöma möjlig-
heten till exploatering och ge förslag på skydd.  Skyddsåtgärder beskrivs 
främst som funktionskrav men exempel för vad detta kan innebära ges.  
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3 Risk  
I detta kapitel redovisas tillämpbara kriterier och bedömd risknivå.  

3.1 Beskrivning av risk och kriterier  
En risk kan beskrivas som individrisk eller samhällsrisk. Individrisken 
beskriver den risknivå som en enskild individ utsätts för på en viss plats. 
Samhällsrisken är ”risken för allmänheten” och tar inte bara hänsyn till 
sannolikhet och effekt av olyckor utan också hur många personer som 
kan påverkas, vilket är viktigt ur samhällets synpunkt. Begreppet används 
för att begränsa risken för lokala områden (t.ex. ett visst verksamhetsom-
råde) eller för samhället i sin helhet. Generellt accepterar samhället en 
högre risknivå för arbetsplatser i jämförelse med exempelvis bostäder. 

Individrisk är risken för en enskild individ som befinner sig i närheten av 
en riskkälla.  

Samhällsrisken är risken för en grupp människor som befinner sig i ett 
riskområde.  

För en specifik plats definieras individrisk som summan av frekvensen * 
andel omkomna för respektive skadehändelse. 

Kriterier:  

Det finns inget nationellt framtaget kriterie för riskvärdering och riskpo-
licy i Sverige men vissa publicerade dokument och kriterier används ge-
nerellt i samband med riskanalyser. Här refereras till några av dessa som 
bedöms vara tillämpbara i detta sammanhang: 

• Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har 
gemensamt tagit fram en riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods (2006). Enligt dessa skall riskhan-
teringsprocessen beaktas vid all nybyggnation inom 150 meters 
avstånd ifrån farligt godsled. I Länsstyrelsens policy finns inga 
exakta avstånd för tillåten markanvändning utan zonerna är gli-
dande och beroende på platsspecifika egenskaper och förhållan-
den. Område i zon A, som är zonen närmast leden, föreslås ex-
empelvis användas till ytparkeringar, väg och odling. Zon B i den 
glidande skalan kan exempelvis användas för kontor, lager och 
idrotts- och sportanläggningar (utan betydande åskådarplatser) 
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och markanvändning i zon C kan exempelvis användas för bostä-
der, annan handel, idrotts- och sportanläggningar (med betydande 
åskådarplatser) samt hotell och konferens.   

• Enligt Göteborgs översiktsplan medges sammanhållen bostads-
bebyggelse fram till 100 meter ifrån väg och kontor medges fram 
till 50 meter ifrån väg. I Göteborgs översiktsplan fördjupad för 
farligt gods finns även förslag på kriterier för samhällsrisk för 
bostäder och arbetsplatser.  

• I Värdering av risk (SRV, 1997) har Det Norske Veritas (DNV) 
gett förslag till individ- och samhällsriskkriterier.  

Räddningstjänsten i Uddevalla arbetar med att ta fram egna kriterier 
för riskbedömning vilket enligt uppgifter främst kommer baseras på 
Länsstyrelsens riktlinjer. (Räddningstjänsten, 2012)   

 

Figur 3. Zonindelning där zonerna representerar föreslagen markanvändning 

utmed transportled för farligt gods. Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och 

Västra Götalands län (2006). 

3.2 Risknivå för aktuellt planområde  
Individrisk: 

Utifrån tidigare beräkningar baserat på transportmängder som liknar de 
som sammanställts i tabell 1 samt beräkningsmetod och antaganden som 
COWI tillämpar i samband med riskutredningar görs bedömningen att 
individrisken (utomhus) på avståndet närmast leden (0~20 meter) kan 
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hamna på en nivå som ej är acceptabel. På längre avstånd än 20 meter 
görs bedömningen att individrisken ligger inom det område där skyddsåt-
gärder skall bedömas ur kostnad nytta synpunkt, enligt de individriskkri-
terier som DNV föreslagit. 
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4 Diskussion och Slutsats  
Syftet med denna riskutredning är att undersöka och bedöma risknivån 
för området och ge förslag på skyddsåtgärder som kan införas för att möj-
liggöra etablering av kontor och motionslokal.    

Huvudprincipen vid nyexploatering bör vara att eftersträva att följa de 
kriterier och riktlinjer som finns och att åstadkomma god säkerhet genom 
avstånd och bebyggelsefria områden närmast transportleder. Syftet med 
ett bebyggelsefritt område är: 

• Förhindra att ett avåkande fordon kommer i konflikt med bygg-
nader. Detta för att undvika förvärrad situation genom skada på 
farligt godsbehållare och/eller byggnad. 

• Möjliggöra räddningsinsatser. 

• Begränsa antalet personer som påverkas av en eventuell olycka. 

Avståndet utgör dessutom en reduktion av buller och möjliggör för even-
tuella kompletteringar av riskreducerande åtgärder vid förändrad risksitu-
ation.  

I aktuell plan är tillgängligt område begränsat. Avsteg från avståndsprin-
cipen kan göras men då krävs att kompenserade skyddsåtgärder vidtas. 

Så som området är utformat idag föreligger risk för mekanisk konflikt 
och vätska kan lätt rinna in på området ifall en olycka inträffar. Jämfört 
med kriterier från DNV hamnar uppskattad individrisk utomhus på nivåer 
där skyddsåtgärder skall vidtagas ifall det är kostnadsmässigt rimligt. In-
dividrisken kan vara oacceptabel närmast vägen (ca 0-20 meter).  

Vår bedömning är att följande skyddsåtgärder bör beaktas i den fortsatta 
projekteringen. Förutsättnigen är dock att inga byggnader placeras på 
kortare avstånd än 20 meter ifrån vägkant. Krävs närmre exploatering 
måste riskutredningen fördjupas ytterligare. 
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Åtgärder längs med transportleden:  

• Åtgärder som förhindrar mekanisk konflikt. Detta kan lösas med 
hjälp av exempelvis en vall eller ett förstärkt vägräcke (H4). 
Denna åtgärd gäller om byggnader placeras på kortare avstånd än 
30 meter ifrån vägkant. 

• Barriär skall finnas som motverkar att vätska rinner in på områ-
det. Förslag på barriär kan vara: vall, dike eller plank som är tätt i 
nedkant. En sådan barriär kan kombineras med bullerplank.  

• Området längs med leden bör utformas på ett sätt som begränsar 
konsekvensen av ett avåkande fordon (sidoområdet fritt från oef-
tergivliga och spetsiga föremål).  

 

Avstånd och markutnyttjande: 

• Inga byggnader bör placeras på kortare avstånd än 20 meter ifrån 
vägkanten. Ytparkering kan placeras mellan väg och kontor. 

• Lokal för motionsändamål bör ligga så långt ifrån leden som 
möjligt och utan entré mot väg 44 (mest fördelaktigt mot norr). 

• Området närmast leden skall ej utformas på ett sätt som upp-
muntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär t.ex. att uteplat-
ser och entré ej bör finnas mot väg 44.  
 

Byggnadsutformning: 

• Fasad med alla ingående komponenter och tak inom 50 meter 
ifrån vägkant skall utformas med erforderlig brandklass för att 
säkerställa säker utrymning i händelse med dimensionerande pöl-
brand. Framtagande av dimensionerande pölbrand bör ske i sam-
råd med Räddningstjänsten. I många liknande planärenden an-
vänds en pölbrand på 200 m2. Vad detta exakt innebär för bygg-
naden beror på var byggnad placeras på området och på vilket 
avstånd men det kan innebära ej öppningsbara fönster mot väg 
44. Det är ej heller möjligt att ha öppna tillgängliga ytor så som 
terrass/balkonger på delar av hus som vetter mot väg 44.  

• Om motionslokal placeras på kortare avstånd än 35 meter ifrån 
vägkant kan det bli aktuellt att även ta hänsyn till explosions-
laster. I många liknande planärenden där skydd krävs med avse-
ende på explosion (publika lokaler nära farligt godsleder) an-
vänds antändning av gasol efter utflöde av 10 kg med en volym 
på 100 m3 som dimensionerande scenario.  

• För att minska konsekvensen från utsläpp av giftiga gaser bör 
luftintag placeras så långt ifrån väg 44 som möjligt (motsatt sida 
väg).  

• Minst en utrymningsväg skall finnas som ej vetter mot väg 44, 
detta gäller för alla byggnader inom planområdet. 

 

Vår bedömning:  Förutsatt att hänsyn tas till ovan skyddsåtgärder bedö-
mer vi att risknivån kan bli acceptabel. 
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http://projects.cowiportal.com/ps/A032594/Documents/4 Projektering/PM001 - Riskutredning för kontor längs med väg 44 i Uddevalla.docx 
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