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1. Inledning 

På Rollsbo Västerhöjd planerar fastighetsägarna Ytterbygg AB och det kommunala 

bolaget Bokab tillsammans med en privat markägare etablera ett nytt 

verksamhetsområde. Området planeras inrymma främst småindustri, lager och 

logistikverksamhet. 

 

Rambölls uppdragsledare har varit Lena Åsander. Rambölls ansvarige för denna 

riskutredning med avseende på farligt godstransporter på Bohusbanan har varit 

Per Stein. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med uppdraget har varit att undersöka och belysa vilken inverkan risker 

kopplade till transporter av farligt gods på Bohusbanan har gällande exploatering 

av området Rollsbo öster om Bohusbanan. 

 

1.2 Avgränsningar 
Rapporten belyser riskbilden p.g.a. transporter av farligt gods på Bohusbanan för 

tredje man i planområdet Rollsbo Västerhöjd, d.v.s. för personer som besöker och 

är verksamma i planområdet. Arbetsmiljö eller andra risker som uppkommer från 

verksamheterna själva eller från andra eventuella intilliggande verksamheter 

behandlas inte i riskanalysen. 
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2. Området 

 

På Rollsbo Västerhöjd planerar fastighetsägarna Ytterbygg AB och det kommunala 

bolaget Bokab tillsammans med en privat markägare etablera ett nytt 

verksamhetsområde. Området planeras inrymma främst småindustri, lager och 

logistik. Här kan även verksamheter som har störande för omgivningen läggas då 

området till merparten är isolerat från omgivning. 

 

Planområdet är cirka 70 ha stort och ligger cirka 4,5 km från Kungälvs centrum, 

mellan väg E6 och Ytterby. Planområdet gränsar i söder till det stora 

verksamhetsområdet i Rollsbo. Bohusbanan som passerar planområet i sydväst är 

en enkelspårsjärnväg. 

 

Marken ägs till olika delar av Ytterbygg AB (Rollsbo 6:12), det kommunala bolaget 

Bokab (del av Rollsbo 1:32) samt Lars-Rune Nordgren (del av Ytterby-Ryr 1:1). 

 

Inom större delen av planområdet anges markanvändning industri. Inom 

användningen är det möjligt att etablera såväl tyngre industri och verksamheter 

med behov av upplag. I den östra delen av planområdet finns en liten del där 

markanvändningen anges som småindustri och hantverk. Exploateringsgraden 

varierar inom området, mellan 10-50 % av delområdenas fastighetsarea.  

 

I planen har det satts bestämmelser om högsta byggnadshöjd på 6-15 meter (i 

olika delområden). Där byggnader i området närmast järnvägen har höjden 6 m. 

 

Planförslaget innebär att 350 000 kvm mark kommer att kunna bebyggas som en 

förlängning av Rollsbo industriområde. Ett stort antal nya arbetsplatser kommer 

att innebära ett behov av en eller ett par tillkommande lunchrestauranger, men 

för övrigt kommer det bara vara mer renodlad industri, lager och logistik i 

området, till skillnad från befintliga verksamheter i Rollsbo.  

 

Verksamheterna som kommer att etableras kan vara allt från tillverkning och 

industriverksamheter till verksamheter inom återvinning av t ex jord, metaller 

m.m. Däremot kommer det inte att etableras vare sig rena kontorsverksamheter 

eller den typ av mer besöksintensiva verksamheter som ligger i befintligt 

industriområde i Rollsbo. 

 

Huvuddelen av bebyggelsen i planområdet ligger på avståndet 180 m från 

Bohusbanan vilket gäller för område 7 och 8.  

 

Område 9 och 10 ligger närmast järnvägen.  Delar av område 10 ligger ca 45 m 

från Bohusbanan och en mindre del av planområdet ligger 10 m från järnvägen. 
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Enligt uppgift planeras upplag- och återvinningsverksamhet närmast järnvägen 

inom hela område 10. 

   

 

 

 

 

Bild 1 – Planritning över Rollsbo. I nedre vänstra hörnet går Bohusbanan. 
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Bild 2 – Planritning över Rollsbo med detalj över området närmast Bohusbanan. 

 

 

Bohusbanan 
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Bild 3 – Bohusbanan t.v. i bilden och exploateringsområdet med Rollsbo med 

brunmarkerade byggnader. Riskanalys behöver enligt Länsstyrelsernas riktlinje 

endast utföras när det planeras bebyggelse inom 150 m från järnvägen. Se bild 4. 

 

3. Riskhantering  

3.1 Riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen 
 

Länsstyrelserna har i egenskap av tillsynsmyndighet ofta framtagna riktlinjer för 

rekommenderade säkerhetsavstånd. 2006 gav Länsstyrelserna i Skåne län, 

Stockholms län och Västra Götalands län tillsammans ut ett informationshäfte med 

grundläggande förhållningssätt för säkerhetsavstånd mellan transporter av farligt 

gods och olika typer av verksamheter [1]. 

Bohusbanan 
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Bild 4 – Zoner för bebyggelse på olika avstånd från transportled för farligt gods  

rekommenderat av Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra 

Götalands län 

 

 

Länsstyrelserna anser att det i princip, oberoende av den aktuella risknivån och 

andra säkerhetsåtgärder, bör finnas ett säkerhetsavstånd på minst 30 meter 

mellan vägar och järnvägar med transporter av farligt gods och kvartersmark i 

zon B eller C. 

 

3.2 Göteborgs Översiktsplan med inriktning på farligt gods. 
 

 

I samband med att Göteborgs stad tog fram sin översiktsplan 1997 gjordes en 

djupgående analys av vilka säkerhetsavstånd som bör gälla vid lokalisering av 

olika typer av verksamheter i närhet av transportleder för farligt gods, se 

referens [4]. Analysens resultat syntetiseras till en allmän rekommendation för 

säkerhetsavstånd som bör gälla i Göteborgs centrala och halvcentrala delar:  
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Bild 5 - Säkerhetsavstånd från järnväg enligt Göteborgs översiktsplan, se 
referens [4]. 

 

Som figuren visar förordas alltid 30 meter bebyggelsefritt från järnväg. På 30 

meters avstånd är det acceptabelt att förlägga till exempel tät kontorsbebyggelse 

utan ytterligare skyddsåtgärder. 
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3.3 Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM)  
 

2007 gav Länsstyrelsen i Skåne län ut dokumentet Riktlinjer för riskhänsyn i 

samhällsplaneringen (RIKTSAM), se referens [2]. Projektet var en ambition att 

förtydliga den riskpolicy som gavs ut 2006 genom att ställa upp fiktiva, men 

trovärdiga, transportleder och beräkna risknivån på olika avstånd från 

transportlederna för att på så sätt komma fram till en allmän rekommendation på 

vilka avstånd olika verksamheter bör förläggas för att ingen riskanalys ska behöva 

genomföras.  

Projektet kan betraktas som det hittills mest ambitiösa projektet att ta fram en 

allmän, men detaljerad, rekommendation för säkerhetsavstånd från transportleder 

av farligt gods.  

Analysen enligt RIKTSAM utmynnar i följande rekommendation: 

 

Bild 6 - Vägledning enligt RIKTSAM, se referens [2] 
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3.4 Riskbegreppet 
För att på ett meningsfullt och adekvat sätt hantera risker och riskreducerande 

åtgärder i samhällsplanering görs i riskbegreppet en sammanvägning av 

sannolikhet och konsekvenser för identifierade händelser och olyckor i aktuellt fall 

 

3.5 Individrisk 
Med individrisk menas sannolikheten att en viss individ omkommer under ett år. 

Individrisk beräknas normalt under antagandet att en individ är kontinuerligt 

närvarande på en given plats, det vill säga platsspecifik risk.  

 

3.6 Samhällsrisk 
Samhällsrisk är ett mått för hur stor risk en riskkälla, t.ex. transportled för farligt 

gods, utsätter människor i samhället för. Samhällsriskrisk är risken att ett antal 

människor omkommer vid en viss olycka någonstans i samhället under ett år. 

Begreppet samhällsrisk är tillämpligt på alla som vistas i området såsom boende, 

arbetande, trafikanter etc.  

 

3.7 Riskvärdering 
Utgångspunkt för värdering av risker är följande enligt referens [5]: 

 Rimlighetsprincipen - Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel 

är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

 Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala risknivå bör stå i 

proportion till den nyttan i form av exempelvis produkter och tjänster, 

verksamheten medför. 

 Fördelningsprincipen - Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten 

medför, vara skäligt fördelade inom samhället. 

 Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bör detta 

hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga och 

tillgängliga beredskapsresurser än i form av katastrofer. 

3.8 Acceptanskriterier 
Det finns i Sverige inga nationella kriterier för vad som ska betraktas som 

acceptabel risk. De kriterier som vanligtvis används för samhällsrisk är framtagna 

av Det Norske Veritas (DNV) åt dåvarande Räddningsverket [5]. I detta kapitel 

åskådliggörs acceptanskriterierna men de används inte kvantitativt eftersom 

riskbedömningen i detta fall utförs kvalitativt. Det bedöms viktigt att redogöra för 

de kriterier som finns. 
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3.8.1 Kriterier för individrisk 
Följande kriterier används för individrisk: 

 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 

1*10-5 per år 

 Övre gräns för område där risker kan anses som små: 1*10-7 per år. 

 

Risk för olycka på grund av naturhändelse i Norden är 1*10-6 per år. 

 

 

Bild 7 – Visualisering av acceptanskriterier för individrisk 

 

Bilden illustrerar acceptanskriterier/tolerabel risknivå för tredje man som vistas i 

området med farligt gods-transporter som riskkälla. 

 

  

Gul – ALARP    Tolerabel risk 
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3.8.2 Kriterier för samhällsrisk 
Samhällsrisken åskådliggörs och värderas med hjälp av F/N-diagram 

(Frequency/Number of fatalities): 

 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan 

accepteras: F=10-4 per år för N=1 med lutning -1 

 Övre gräns för område där risker kan anses som små: F=10-6 för N=1 med 

lutning -1 

 

Se graf inritad i F/N-diagram nedan. 

 

 

Bild 8 – F/N-diagram som visar DNV:s förslag på kriterier för samhällsrisk för 

tredje man. 

 

Området mellan uppsatta kriterier kallas för ALARP, As Low As Reasonably 

Practicable, och betyder att om risken med rimliga medel kan minskas så ska 

åtgärder vidtas. Risken i ALARP-området är tolerabel om alla rimliga åtgärder är 

vidtagna. 
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4. Farligt gods 

I kapitlet beskrivs begreppen farligt gods samt primär och sekundär transportled. 

4.1 Regelverket ADR 
Hantering av farligt gods regleras i det Europa-gemensamma regelverket ADR 

(Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises 

Dangereuses par Route på franska), där ADR-S är den svenska översättningen 

som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

 

Enligt ADR delas farligt gods in i ett antal olika klasser enligt följande: 

 

Tabell 1 – Indelning av farligt gods i klasser enligt ADR [6] 

 

Olyckor som orsakar påverkan på avstånd från riskkällan kan inträffa med 

klasserna 1, 2, 3 och 5. Övriga klasser får i händelse av en olycka begränsad 

spridning från riskkällan, och antas inte påverka personer bortom olycksplatsens 

direkta närområde. 

 

I denna kvalitativa riskutredning antas farligt godsklasserna 1, 2, 3, och 5 

förekomma på Bohusbanan. 
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5. Farligt gods  

 

I detta kapitel redovisas beräknade frekvensen för olyckor som involverar farligt 
gods. 

5.1 Transporter med farligt gods på Bohusbanan 
 

Riksgenomsnittet avseende fördelning mellan de olika farligt godsklasserna som 

transporteras är en viktig del i antagandena. Nedan visa riksgenomsnittet 

avseende fördelningen.  

 

Fördelning av farligt godstransporterna på de olika FAGO 

Farligt 

Godsklass 

Ämnen Andel i % 

1 Explosiva ämnen 0,9 % 

2 Gaser 12 % 

3 Brandfarliga vätskor 76,9 & 

4 Brandfarliga fasta ämnen 0,9 % 

5 Oxiderande ämnen och 

organiska peroxider 

1,2 % 

6 Giftiga ämnen 0,6 % 

7 Radioaktiva ämnen 0,1 % 

8 Frätande ämne 7,2 % 

9 Övriga  0,3 % 

Tabell 2  Antagen fördelning mellan de olika farligt-godsklasserna 
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6. Konsekvenser vid olycka på Bohusbanan med farligt 
gods. 

Vilka konsekvenser en olycka med farligt gods kan medföra beror på vilket typ av 

farligt gods som transporteras på sträckan och mängden. En olycka med RID 1.1, 

massexplosiva ämnen, kan till exempel generera explosion med en kraftig 

tryckvåg och splitterverkan som följd. En sådan olycka kan få konsekvenser för 

personer på 100-tals meters avstånd. Olyckor med gaser kan orsaka 

gasmolnsexplosion eller jetbrand (RID-klass 2.1) eller i extremfall resultera i en 

BLEVE med ett exploderande gasmoln som följd, se vidare nedan. Även en sådan 

olycka kan få konsekvenser på 100-tals meters avstånd.  

 

En olycka med brandfarlig vätska (RID-klass 3) kan resultera i pölbränder, vilket 

innebär att den brandfarliga vätskan ansamlas i en pöl och antänds. I värsta fall 

kan den brandfarliga vätskan i pölen rinna och risken för det bör minskas där så är 

behövs genom införande av skyddsåtgärder. Sådana olyckor får inte lika stor 

konsekvensradie som olyckor med explosivämnen eller farliga gaser.  

 

Olyckor med RID-klass 5.1-oxiderande ämnen kan, om det under olyckan blandas 

med olja eller bensin, utveckla explosiva egenskaper och få i princip samma 

konsekvenser som olyckor med explosiva ämnen klass 1.  

BLEVE är en speciell händelse som kan inträffa om en tank med kondenserad 

brandfarlig gas utsätts för yttre brand. Trycket i tanken stiger och på grund av 

den inneslutna mängdens expansion kan tanken rämna. Innehållet övergår i 

gasfas på grund av den höga temperaturen och det lägre trycket utanför och 

antänds. Vid antändningen bildas ett eldklot med stor diameter under avgivande 

av intensiv värmestrålning. För att en sådan händelse skall kunna inträffa krävs 

att tanken hettas upp kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta kan till exempel 

finnas i form av en antänd läcka i en annan närstående tank med brandfarlig gas 

eller vätska. BLEVE är mycket sällsynt typ av olycka. 

 

Eftersom det endast är verksamheter och ingen personintensiv byggnation i 

området är det jämfört med bostadsbebyggelse relativt få personer som drabbas 

vid en olycka med farligt gods. Verksamhetetr med stationerad personal kommer 

enligt uppgift att ligga på över 100 m avstånd från järnvägen.  
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7. Riskbedömning  

Enligt uppgift ska verksamhet inom område 10 som ligger närmast järnvägen vara 

av typen upplag- och återvinningsverksamhet. De andra områdena ligger över 

100 m från järnvägen. 

 

Det förutsetts att det endast är verksamheter i hela planområdet och att det inte 

byggs bostäder, större kontor, restauranger, samlingslokaler eller kommersiella 

lokaler. 

 

Med dessa förutsättningar bedöms såväl individrisk som samhällsrisk vara låg och 

acceptabel och ligga under ALARP-området. 

 

För det fall att byggnader med stationerad personal etableras inom 100 m från 

Bohusbanan rekommenderas att risknivåerna verifieras med kvantitativ riskanalys 

och att behovet av riskreducerande åtgärder utreds vidare.  

8. Riskreducerande åtgärder 

Ifall att det inte etableras verksamheter med stationerad personal inom 100 m 

avstånd från Bohusbanan bedöms det inte behövas några riskreducerande 

åtgärder.  

 

Vi etablering av verksamheter med stationerad personal inom 100 m från 

Bohusbanan rekommenderas att kvantitativ riskanalys genomförs och att behovet 

av riskreducerande åtgärder bedöms utifrån den kvantitativa riskanalysen. 
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9. Osäkerheter 

Riskutredningen baseras på de transporter av farligt gods som förekommer enligt 

riksgenomsnittet vilket antas vara konservativt för den aktuella sträckan.  

 

Riskutredningen är förknippad med normal osäkerhetsnivå för denna typ av 

kvalitativa riskbedömningar. Detta hanteras genom att riskanalysen utförs med 

marginal bedömningar ligger på säkra sidan. 

10. Slutsatser och rekommendationer 

Enligt uppgift ska verksamhet i område 10 inom planområdet, vilken utgör de 

närmaste 100 m från järnvägen, vara av typen upplags- och 

återvinningsverksamhet utan byggnader och stationerad personal.  

 

De byggnader som enligt planbeskrivningen har stationerad personal ligger som 

närmast på 180 m från Bohusbanan. Därmed finns inga krav på riskanalys för 

dessa och riskerna anses vara acceptabla. Detta mot bakgrunden att 

Länsstyrelserna kräver att riskanalys ska utföras när man planerar bebyggelse 

närmare än 150 m från järnväg med farligt godstransport.   

 

Det förutsetts att det är verksamheter i planområdet och att det inte byggs 

bostäder, större kontor, restauranger, samlingslokaler eller kommersiella lokaler. 

Sådana byggnader antas i så fall lokaliseras över 150 m från Bohusbanan.  

 

Med dessa förutsättningar bedöms såväl individrisk som samhällsrisk vara låg och 

acceptabel och ligga under ALARP-området eller i nedre delen av ALARP-området. 

Så länge det inte planeras etablering av verksamheter med stationerad personal 

inom 50 m avstånd från Bohusbanan bedöms det inte behövas några 

riskreducerande åtgärder.  
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