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Ett planarbete för ändrad markanvändning pågår för fastigheten Hyveln 1 i Östra hamnen i 
Lidköpings kommun. Gällande detaljplan möjliggör ren industri och ändringen syftar till att 
möjliggöra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt centrumbebyggelse som 
exempelvis handel, kontor och samlingslokaler. 

Med anledning av planområdets närhet till Kinnekullebana (järnväg), Rörstrandsgatan, 
Lantmännens Gödselterminal (Sevesoanläggning) samt verksamheter med tillstånd att hantera 
brandfarlig vara har Brandskyddslaget tidigare genomfört en inledande riskanalys för Östra 
Hamnen vari aktuellt planområde ingår. I den inledande analysen konstaterades att följande 
olycksrisker behöver analyseras vidare i en fördjupad analys: 

• Olycka vid hantering av brandfarlig vara i Östra hamnen 

• Olycka vid Lantmännens Gödselterminal (Seveso-anläggning) samt Vänerhamn 

• Olycka vid transport av farligt gods på Rörstrandsgatan och lokala gator i Östra 
hamnen: 

- Klass 2.1 Brandfarlig gas 
- Klass 3. Brandfarliga vätskor 
- Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

• Tågbrand på Kinnekullebanan 

Den fördjupade analysen omfattar endast fastigheten Hyveln 1 som brutits ur tidigare större 
planområde. Placeringen av Hyveln 1 innebär ett större avstånd till identifierade riskkällor än 
till det större planområdet som studerades i den inledande analysen. 

Till följd av ovanstående förändringar i förutsättningar jämfört med den inledande analysen 
har följande olycksrisker kunnat avskrivas: 

• Olycka vid transport av brandfarlig vätska på Rörstrandsgatan 

• Tågbrand (persontåg) på Kinnekullebanan 

Efter den inledande riskinventeringen kvarstår riskobjekt som studeras vidare i den fördjupade 
riskanalysen: 

• Verksamheter med tillstånd för brandfarlig vara: Lantmännen Lantbruk (Foder), 
Eurofins Environment Testing, Cramo, Nobina bussterminal och Lantmännen Reppe 

• Lantmännens Gödselterminal (SEVESO-anläggning), inklusive hantering av 
gödselprodukter vid Vänerhamn 

• Transporter av farligt gods på Rörstrandsgatan, Kinnekullebanan samt på lokalgator 
invid planområdet 

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. 
Riskanalysen ska utgöra underlag för den nya detaljplanen. 
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Den detaljerade analysen omfattar en fördjupad inventering av identifierade riskkällor. En 
bedömning av respektive riskkällas påverkan mot planområdet har sedan gjorts utifrån 
gällande lagar och föreskrifter avseende brandfarlig vara. För vissa scenarier har beräkningar 
genomförts. Analysen visar att det främst är olyckor vid Lantmännen Gödselterminal och 
Lantmännen Reppe, samt olyckor med brandfarlig gas på Rörstrandsgatan, som kan ha en 
betydande påverkan på risknivån inom planområdet. 

Slutsatsen av riskanalysen är att det bedöms möjligt att fastslå den nya markanvändningen i 
detaljplanen förutsatt att vissa säkerhetshöjande åtgärder vidtas i form av skyddsavstånd 
och/eller byggnadstekniska åtgärder. Nedan redovisas ett förslag på riskreducerande åtgärder 
som bedöms nödvändiga för att hantera identifierade risker: 

Lantmännen Reppe: 

• Befintlig bebyggelse med icke störande verksamheter (huvudsakligen industri) är idag 
placerad minst 60 meter från planområdets fastighetsgräns mot Lantmännen Reppe. 
Denna typ av bebyggelse (icke störande1 industri eller motsvarande) bedöms dock 
utifrån riskanalysen kunna placeras som närmast 35 meter från cisterninvallning, vilket 
innebär ca 20 meter från planområdets fastighetsgräns. Exakt avstånd från 
fastighetsgräns ska dock fastställas vid bygglov vid uppförande av ny bebyggelse. 

• Obebyggda ytor utomhus mellan bebyggelse inom planområdet och fastighetsgräns 
mot Lantmännen Reppe ska inte uppmuntra till stadigvarande vistelse2. Exempel på 
lämplig markanvändning är markparkering. 

• Lokaler inom 100 meters avstånd från cisterninvallning och som vetter direkt mot 
riskkällan utan framförliggande bebyggelse, ska utformas med minst en utrymningsväg 
som vetter bort från riskkällan. Kravet gäller endast för stadigvarande vistelse (t.ex. 
uteserveringar, lekplatser, torgytor, utegym etc.). Verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan kan uppföras inom 100 meter enligt ovan, t.ex. service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och 
andra verksamheter av likartad karaktär. 

Rörstrandsgatan: 

• Obebyggda ytor utomhus tillhörande svårutrymda verksamheter3 bör utformas så att 
de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse inom 80 meter från Rörstrandsgatan. 
Detta är dock endast en rekommendation. 

• Byggnader avsedda för svårutrymda verksamheter inom 80 meter från 
Rörstrandsgatan ska utformas med åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort 
från riskkällan. Detta gäller endast byggnader som vetter direkt mot riskkällan utan 
framförliggande bebyggelse.  

 

1 Icke störande verksamhet, Z: Verksamhetsområde för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, 
handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. 
Genom en bestämmelse K (ZK) kan normalt även kontor tillåtas inom verksamhetsområdet. 

2 Stadigvarande vistelse: Med stadigvarande vistelse avses exempelvis uteserveringar, lekplatser, torgytor, utegym 
etc. 

3 Svårutrymda verksamheter: Inbegriper skolor eller jämförbar verksamhet (förskola, skola, lekplats/lekland), 
vårdanläggningar (äldreboende, stora sjukhus, dock ej vanlig vårdcentral) samt personintensiva verksamheter 
(större handel, större evenemangsanläggningar med stora åskådarantal). 
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• Friskluftsintag för byggnader avsedda för svårutrymda verksamheter inom 80 meter 
från Rörstrandsgatan placeras mot en trygg sida4 bort från Rörstrandsgatan. 
Ventilationssystemen utförs med central nödavstängningsfunktion (manuell). 

• Fasader på byggnader avsedda för svårutrymda verksamheter inom 80 meter från 
Rörstrandsgatan, som vetter direkt mot Rörstrandsgatan utan framförliggande 
bebyggelse, ska utföras i obrännbart material (exempelvis tegel eller puts på tegel). 

Övrigt: 

• Friskluftsintag för byggnader inom planområdet ska placeras mot en trygg sida bort 
från Lantmännen Gödselterminal. Ventilationssystemen utförs med central 
nödavstängningsfunktion (manuell). Det rekommenderas även att ventilationen 
kopplas till brandgasdetektorer så att den automatiskt stänger vid detektion av 
utvändig brand. 

  

 

4 Trygg sida: Placering av utrymningsvägar på trygg/säker sida bort från en riskkälla, i det här fallet norrut bort från 
Rörstrandsgatan (riskkälla). 
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Ett planarbete för ändrad markanvändning pågår för fastigheten Hyveln 1 i Östra hamnen i 
Lidköpings kommun. Gällande detaljplan möjliggör ren industri och ändringen syftar till att 
möjliggöra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt centrumbebyggelse som 
exempelvis handel, kontor och samlingslokaler. 

Med anledning av planområdets närhet till Kinnekullebana (järnväg), Rörstrandsgatan, 
Lantmännens Gödselterminal (Sevesoanläggning) samt verksamheter med tillstånd att hantera 
brandfarlig vara har Brandskyddslaget tidigare genomfört en inledande riskanalys (1) I denna 
konstaterades att det förekommer ett antal olycksrisker förknippade med angränsande 
riskkällor som bedöms påverka risknivån inom planområdet och som därför behöver studeras i 
en fördjupad analys. Brandskyddslaget har därför fått i uppdrag att upprätta en fördjupad 
analys för fastigheten Hyveln 1. 

I den inledande analysen studerades ett större planområde ur vilket fastigheten Hyveln 1 nu 
har brutits ut vilket innebär förändrade förutsättningar vilka redogörs för i avsnitt 3.2. 

 
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. 

 
Analysen omfattar endast plötsliga och oväntade 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 omfattas inte av analysen. 

 
I tidigare versioner av riskanalysen förutsattes att Lidköpings kommun inför ett förbud, i sina 
lokala trafikföreskrifter, mot transporter av farligt gods på lokalgator direkt invid planområdet 
med vissa undantag. Aktuellt för delar av Sjöhagsgatan, Sockerbruksgatan och Roddaregatan. 
Utifrån granskningskommentarer på föreslagen detaljplan framkommer att Lidköpings 
kommuns avsikt är att stryka förslag mot förbud mot farligt gods i planbeskrivningen. Där 
anges även att det idag inte finns förbud mot farligt gods någonstans i kommunen samt att det 
är olämpligt att lägga ett sådant förbud. 

I aktuell version av riskanalysen (version 3) är därför förutsättningen med förbud om 
borttaget. En utökad bedömning har genomförts av antalet transporter av farligt gods på 
lokalgator direkt invid planområdet och en uppskattning av riskerna för en olycka med 
påverkan på planområdet med hänsyn till dessa transporter. Se mer i avsnitt 4.3.4. 

 
Underlag utgörs huvudsakligen av markanvändningsskiss, information från redovisade 
verksamheter samt översiktsplaner från Lidköpings kommun. Övriga dokument, där 
information inhämtats, redovisas löpande och sammanfattas i avsnitt 8 Referenser. 
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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 i kolumnen för internkontroll 
på sidan 2 bekräftar kontrollen. 

 

 
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). 

Enligt Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska möjliga risker studeras vid exploatering närmare 
än 150 meter från en riskkälla (2). Det aktuella området omfattas av Översiktsplan Lidköpings 
kommun 2018 (3). I översiktsplanen tillämpas länsstyrelsens rekommenderade 
riskbedömningsavstånd på 150 meter från vägens kant vid planering och prövning av 
bebyggelse i anslutning till transportleder för farligt gods.  

I översiktsplanen redovisas inga övriga riktlinjer för hantering av risker vid exploatering med 
hänsyn till transportleder för farligt gods. I tidigare gällande version av Översiktsplanen från 
2003 angavs rekommendationer att bebyggelse inte placeras närmare än 100 meter från 
primära transportleder för farligt gods (större vägar som E20, länsväg 184 respektive riksväg 
44) samt 60 meter för sekundära transportleder för farligt gods. Med hänsyn till transporter av 
farligt gods rekommenderas även ett bebyggelsefritt område på 30 meter på ömse sidor om 
vägen, ett skyddsavstånd på 50 meter till sammanhållen kontorsbebyggelse samt ett 
skyddsavstånd på 80 meter till sammanhållen bostadsbebyggelse. 

Enligt översiktsplanen anges även en överenskommelse mellan Trafikverket, Länsstyrelsen och 
kommunen gällande planläggning vid Kinnekullebanan. Där anges att man vid planläggning i 
anslutning till Kinnekullebanan, utöver befintliga risker från järnvägen, även ska ta hänsyn till 
risker som sannolikhet kan uppstå i framtiden med hänsyn till eventuella transporter av farligt 
gods. Åtgärder för att förhindra de vanligaste typerna av olyckor med farligt gods ska också 
beskrivas. 

 
Förutom ovanstående lagar och riktlinjer förekommer ytterligare ett antal lagar och 
föreskrifter avseende risk och säkerhet som kan vara relevanta i planärenden. Dessa berör i 
första hand hantering och rutiner för olika typer av riskkällor som kan vara värda att beakta. 
Exempelvis så ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut föreskrifter för 
hantering av olika brandfarliga och explosiva ämnen.  

Vidare hanterar Lag (2003:778) om skydd mot olyckor olika verksamheters ansvar för att 
upprätthålla ett tillfredsställande skydd mot olyckor. En konsekvens av denna lag som kan vara 
av särskilt intresse i planärenden är om det i anslutning till planområdet finns anläggningar 
vilka klassas som ”farliga verksamheter” enligt kap 2:4 i denna lag. Sådana verksamheter är 
ålagda att vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa olyckor och de är även 
skyldiga att analysera risker och påverkan på närområdet. 
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Riskanalysen kommer även att utföras med avseende på riskobjekt som hamnar under 
följande föreskriftskrav: 

• SÄIFS 1996:4 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av organiska 
peroxider 

• SÄIFS 2000:2 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om hantering av brandfarliga 
vätskor 

• MSBFS 2020:1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler5 

Med anledning av Lantmännens gödselterminal som ligger i närheten av planområdet, och 
som är klassad som SEVESO-anläggning, hanteras även lag (1999:381), förordning (2015:236) 
och föreskrifter (MSBF 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. 

  

 

5 Ersätter SÄIFS 1998:7 Sprängämnesinspektionens föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare samt SÄIFS 2000:4 

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas 
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Hyveln 1 ligger i Östra hamnen i Lidköpings kommun. Dess läge i Östra hamnen, samt närmaste 
omgivning, framgår av Figur 2.1. Fastigheten är cirka 95 000 m2 och avgränsas i väster av 
Sjöhagsgatan och fastigheten Mejseln 24, i norr av befintlig industrimark (bl.a. fastigheten 
Hyveln 2), i öster av Roddaregatan och i söder av Sockerbruksgatan. Rörstrandsgatan och 
Kinnekullebanan löper parallellt med planområdet strax söder om Sockerbruksgatan. 
Avståndet mellan dessa och planområdet uppgår till 65 meter respektive 45 meter. 

I övrigt är planområdet beläget så att de topografiska förutsättningarna inte har någon speciell 
inverkan på riskanalysen. Detta då området ligger i nivå med omgivningen. 

Östra hamnen utgör idag i huvudsak ett industriområde med tillhörande industribebyggelse. 
Under senare år har dock en omvandling skett där det tillkommit mindre verksamheter, 
handel, bageri och dylikt. 

 
Figur 2.1. Översiktsbild över aktuellt planområde. Underlag från Lidköpings kommun. 

 
I Lidköpings kommun finns ett antal pågående planarbeten, bland annat planeras för 
exploatering av Västra hamnen, den så kallade Hamnstaden. Exploateringen innebär att bland 
annat bostäder och rekreationsområden ska integreras med de industrier som finns i området. 
I den första etappen planeras för cirka 300 lägenheter. 

I närområdet kring det aktuella planområdet i Östra hamnen har det dock inte identifierats 
några omgivande planer som bedöms kunna medföra några förändringar avseende 
riskpåverkan för den planerade nya bebyggelsen. 
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Planarbetet syftar till att ändra markanvändningen för fastigheten Hyveln 1. Föreslagen 
markanvändning och placering av bebyggelse framgår av Figur 2.2. I den norra delen av 
planområdet kommer den lättare industribebyggelsen som finns idag att behållas och 
markanvändning kommer även fortsättningsvis utgöras av icke störande verksamheter med 
begränsad omgivningspåverkan. Detta motsvarar benämning för icke störande verksamheter 
(Z) med verksamheter för t.ex. service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel 
med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med begränsad 
omgivningspåverkan. Området direkt sydöst om verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan utförs med kontorverksamheter. Även den västra delen av planområdet 
som vetter mot fastigheten Mejseln 24 (Eurofins anläggning) ska utgöra verksamheter (alltså ej 
centrumverksamhet med publik verksamhet, t.ex. svårutrymda och personintensiva 
samlingslokaler). Sydöst i planområdet planeras för centrumbebyggelse (kontor, handel och 
restauranger etc.). Denna typ av bebyggelse delas fortsättningsvis in i svårutrymd verksamhet6 
samt mindre handel och kontor med hänsyn till säkerhetshöjande åtgärder, se avsnitt 6. 

Befintlig industribebyggelse inom planområdet ligger idag cirka 60 m från fastighetsgräns mot 
Hyveln 2 där Lantmännen Reppe bedriver verksamhet. Avståndet till planerad 
centrumbebyggelse uppgår till cirka 190 meter, se Figur 2.2. Avståndet till Kinnekullebanan och 
Rörstrandsgatan uppgår till cirka 45 respektive 65 meter. 

 

Figur 2.2. Planerad markanvändning och bebyggelse inom planområdet. Underlag från Lidköpings 
kommun och Fyrkanten Förvaltnings AB.

 

6 Svårutrymd verksamhet inbegriper skolor eller jämförbar verksamhet (förskola, skola, lekplats/lekland), 
vårdanläggningar (äldreboende, stora sjukhus, dock ej vanlig vårdcentral) samt personintensiva verksamheter 
(större handel, större evenemangsanläggningar med stora åskådarantal). 
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I den inledande riskanalysen för Östra hamnen (1) bedömdes det nödvändigt att genomföra en 
fördjupad riskanalys för följande olycksrisker: 

• Olycka vid hantering av tillståndspliktiga brandfarliga ämnen vid följande verksamheter 
i Östra hamnen: 

- Eurofins Environment Testing 
- SJ 
- Cramo 
- Nobina bussterminal 
- Ahlsell 
- Lidköping Skog & Trädgård 
- Mekonomen 
- BKJ Maskinuthyrning 
- Tools Sverige 
- KB Jem & Fix 
- Lidköpings kommun 
- Lantmännen Maskin7 
- Lantmännen Reppe 

• Olycka vid Lantmännens Gödselterminal (Seveso-anläggning) samt Vänerhamn 

• Olycka vid transport av farligt gods på Rörstrandsgatan och lokala gator i Östra 
hamnen: 

- Klass 2.1 Brandfarlig gas 
- Klass 3. Brandfarliga vätskor 
- Klass 5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 

• Tågbrand på Kinnekullebanan 

 

 
I den inledande analysen för Östra hamnen (1) studerades ett större planområde uppdelat på 
två delområden; ett norr om Kinnekullebanan och ett söder om Rörstrandsgatan. Det norra 
planområdet avgränsades av fastigheten Mejseln 24 i väster och Jungmansgatan i öster, se 
Figur 3.1. 

 

7 Lantmännen Maskin har flyttat sin verksamhet till annan ort. 
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Figur 3.1 Planområde som studerades i den inledande riskanalysen för Östra hamnen (1) markerat i rött 
samt aktuellt planområde (Hyveln 1) med grönfärgad streckning. 

I den fördjupade analysen begränsas planområdet till Hyveln 1 enligt Figur 2.1 och Figur 3.1, 
vilket innebär att det södra planområdet utgår och att det norra området minskar i 
omfattning. Detta innebär i sin tur att avståndet till Kinnekullebanan och transportleder för 
farligt gods påverkas enligt följande: 

• Rörstrandsgatan angränsar inte längre direkt till planområdet och kortaste avstånd 
uppgår till cirka 65 meter (tidigare 10 meter för södra planområdet). 

• Planområdet angränsar inte längre till Jungmansgatan (transportled för farligt gods 
inom Östra hamnen) vilket innebär att kortaste avstånd nu uppgår till cirka 125 meter. 

• Avståndet till Kinnekullebanan uppgår nu till cirka 45 meter. 

 

För olycka vid transport av brandfarlig vätska och organiska peroxider som identifierades som 
olycksrisker i den inledande analysen, överstiger nu avståndet mellan planområdet och 
Rörstrandsgatan respektive Jungmansgatan potentiella skadeområden varför dessa 
olycksscenarier inte bedöms nödvändiga att studera för Hyveln 1. 

Olyckor vid transporter av brandfarlig gas på Rörstrandsgatan samt olyckor vid transporter av 
brandfarliga varor (brandfarlig vätska, brandfarlig gas och organiska peroxider) på lokalgatorna 
invid planområdet hanteras vidare i den fördjupande analysen i avsnitt 4.3. 

 

I den inledande analysen bedömdes scenariot tågbrand (persontåg) kunna påverka risknivån 
inom det södra planområdet, varför behov fanns av en fördjupad analys. För Hyveln 1 (norra 
planområdet i den inledande analysen) överstiger nu avståndet mellan planområdet och 
Kinnekullebanan skadeområden för brand i persontåg och dessa olycksscenarier bedöms 
därför inte nödvändiga att studera för Hyveln 1. 
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I den inledande riskanalysen avskrevs riskerna med godstrafik på järnvägen med hänsyn till att 
sådana transporter normalt inte förekommer på sträckningen i anslutning till planområdet. 
Enligt avsnitt 1.7.1 ska man vid planläggning vid Kinnekullebanan dock analysera både 
befintliga risker samt risker som sannolikt kan uppstå i framtiden. En fördjupad bedömning av 
potentiella risker med framtida transporter av farligt gods på Kinnekullebanan redovisas därför 
i avsnitt 4.4.  

 
Med anledning av förändringen av planområdets omfattning, och därmed ändrade 
förutsättningar avseende avstånd till riskkällor i områdets närhet, utgör följande objekt inte 
längre någon risk mot planområdet: 

• SJ 

• Ahlsell 

• Lidköping Skog & Trädgård 

• Mekonomen 

• BKJ Maskinuthyrning 

• Tools Sverige 

• KB Jem & Fix 

• Lidköpings kommun 

Detta då avståndet mellan det aktuella planområdet och dessa verksamheter är större än 
nödvändiga skyddsavstånd med hänsyn till verksamheternas hantering av brandfarliga varor. 
Dessa verksamheter kommer därför inte att studeras vidare i den fördjupade analysen. 

 
Efter anpassning av den inledande riskanalysen kvarstår fyra kategorier av riskobjekt som 
potentiellt kan påverka risknivån inom det aktuella planområdet. Dessa redovisas, med 
tillhörande underkategorier, nedan: 

• Verksamheter med tillstånd för brandfarlig vara 

- Lantmännen Reppe 

- Lantmännen Lantbruk (Foder) 
- Eurofins Environment Testing 
- Cramo 
- Nobina bussterminal 

• Lantmännens Gödselterminal (SEVESO-anläggning), inklusive hantering av 
gödselprodukter vid Vänerhamn 

• Transporter av farligt gods på Rörstrandsgatan, Kinnekullebanan samt på lokalgator 
invid planområdet 

Dessa utreds vidare i en fördjupad riskanalys nedan. 
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Riskidentifieringen visar att det finns verksamheter inom Östra hamnen med tillstånd att 
hantera brandfarlig och explosiv vara, som ligger i nära anslutning till planområdet. 
Verksamheterna omfattas bland annat av kraven i MSB:s föreskrifter, se avsnitt 1.7.2, gällande 
bland annat förvaring, hantering och minsta avstånd till kringliggande verksamheter. 
Skyddsavståndet är bland annat beroende av mängd, byggnadstyp och verksamhet. 

I denna fördjupade analys säkerställs det att krav på skyddsavstånd enligt ovan nämnda 
föreskrifter uppfylls för verksamheter med hantering av ämnen som berörs av föreskrifterna, 
alternativt att sådana skyddsåtgärder vidtas att bidraget till risknivån inom planområdet kan 
anses vara acceptabel. 

Detta gäller följande verksamheter (se Figur 4.1): 

• Lantmännen Reppe 

• Lantmännen Lantbruk (Foder) 

• Eurofins Environment Testing 

• Cramo 

• Nobina bussterminal 

 

Figur 4.1. Planområdet (grönt) med omgivande tillståndspliktiga verksamheter i anslutning till 
planområdet som hanteras vidare i den fördjupade analysen. 

 
Lantmännen Reppe angränsar till planområdet i norr, se Figur 4.2. I fabriken sker förädling av 
veteprodukter till etanol (finsprit, råsprit och teknisk sprit). Verksamheten har tillstånd enligt 
miljöbalken för en årlig produktion av 17 500 m3 etanol och 60 000 ton stärkelse. I kommande 
tillstånd kommer man fortsatt ansöka om en årlig produktion av etanol på 17 500 m3 och 
ansöka om en ökad årlig produktion av totalt 75 000 ton stärkelse (4). Planerade förändringar 
innebär fortsatt att verksamheten inte kommer klassificeras som en Sevesoanläggning. 
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Planerade förändringar innebär att Lantmännen Reppe uppför en ny produktionsanläggning 
för protein direkt öster om befintlig anläggning, se figuren nedan. I den nya anläggningen 
kommer ärtbaserade produkter produceras, såsom stärkelse och proteiner inklusive hantering 
av olika foder- och fiberfraktioner (5). Inom den ansökta verksamheten planeras även en ny 
ångpanna uppföras som en fastbränslepanna för baslast, eventuellt kompletterad med en 
panna för el eller bioolja för hantering av topplaster. Planerad effektnivå är 20-50 MW. 
Befintlig verksamhet planeras i övrigt bedrivas på samma sätt som idag, se ovan. I 
beskrivningen av den ansökta verksamheten (5) görs bedömningen att den planerade 
anläggningen inte tillför några nya risktyper8 jämfört med befintlig stärkelseproduktion från 
vete. Det finns risk för brand och/eller dammexplosion med hänsyn till hantering av 
dammande material. Ny utrustning designas utifrån gällande regelverk och förebyggande och 
konsekvensminimerande åtgärder i form av tryckavlastning och aktiva släcksystem planeras för 
kritiska delar (t.ex. torkning). Lut och syror kommer att hanteras inom anläggningen enligt 
gällande regelverk. Produktionen av ärtprotein innehåller inga processteg med brandfarlig 
vara. Den sammanvägda bedömningen är att potentiella risker för den planerade anläggningen 
med påverkan på planområdet därmed är begränsade och att anläggningen kan uppföras med 
motsvarande skyddsavstånd som befintlig anläggning. 

På befintlig anläggning förvaras idag etanol i ett antal cisterner samlade i en cisternpark inom 
invallning placerad friliggande från huvudbyggnaden, på den västra delen av fastigheten 
(Hyveln 2). Denna invallning är utrustad med en skumsläckningsanläggning och är belagd med 
expanderat glas, vilket är ett flamdämpande material (6). I händelse av ett spill kommer det 
expanderade glaset att flyta ovanpå bränslet och på det sättet bilda ett ”fast skumtäcke”. 
Skumtäcket medför att förångningen från bränslet minskar och om antändning sker, minskar 
brandintensiteten påtagligt vilket också underlättar en släckinsats (7). För en mer ingående 
beskrivning av cisternparkens utformning, samt hanterade mängder brandfarlig vätska och 
planerad utökning av verksamhet hänvisas till Lantmännen Reppes egna riskanalyser(8)/ (9). 

Kortaste avstånd mellan det aktuella planområdet och cisternparken är ungefär 15 meter. 
Enligt Figur 2.2 uppgår avståndet mellan fastighetsgräns (Hyveln 2) och närmsta byggnad inom 
Hyveln 1 cirka 60 meter och delar för centrumverksamheter inom Hyveln 1 cirka 190 meter. 

 

Figur 4.2. Lantmännen Reppes placering i förhållande till planområdet. 

 

8 Vidare riskanalys kommer att tas fram för anläggningen under förstudien. 
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I produktionen hanterar verksamheten även den brandfarliga vätskan metyletylketon, även 
känt som butanon (brandfarlig vätska klass 1). Detta ämne används som denatureringsmedel 
vid framställning av teknisk sprit, det vill säga den tillsats som används för att göra spriten icke 
konsumerbar. Förvaring av metyletylketon sker ovan jord, i cistern med invallning. Det antas 
att denna cistern är placerad tillsammans med de cisterner som används för förvaring av 
etanol, varför avståndet till aktuellt planområde uppgår till ungefär 15 meter. Då denna cistern 
är placerad tillsammans med övriga gäller skyddsavstånd för den sammanlagda volymen av 
brandfarlig vätska klass 1. 

Verksamheten ger upphov till cirka 350–450 transporter av brandfarlig vätska per år (6). 
Identifierade transporter inom Östra hamnen sammanställs i avsnitt 4.3. 

Enligt underlag tillhandahållet av Fyrkantens Förvaltning (2017-11-01) planeras det i dagsläget 
inte för uppförande av någon ny bebyggelse mellan befintliga byggnader och fastighetsgräns 
mot Lantmännen Reppe. Befintlig verksamhet är belägen på ungefär 60 meter från 
planområdets fastighetsgräns och nyttjas för lättare, ej störande industri samt lager. 

I Lantmännen Reppes egen riskanalys för verksamheten har ett antal olycksrisker förknippade 
med processen analyserats. Nedanstående Tabell 4.1 sammanfattar utfallet av denna analys. 

Tabell 4.1. Skadescenarion ur site-riskanalys för Lantmännen Reppes anläggning (8). 

Riskkälla Skadescenario Skadeområde Dimensionerande 
scenario 

Cisternpark  Etanolbrand 43 m* 

 

Ja 

Kolonner i 
etanolproduktion 

Utsläpp av etanolångor 
antänds och leder till 
explosion 

- Nej 

Sirapstillverkning Hantering av frätande 
kemikalier 

- Nej 

Stärkelse- och 
glutenproduktion 

Dammexplosion och 
brand i pulvervara 

- Nej 

Planerad 
biogasanläggning** 

Gasmolnsexplosion 61–187 m Nej 

Kvarnen Dammexplosion - Nej 

*Beräknat från brandens centrum 

**Utgår med hänsyn till uppförande av ny produktionsanläggning för protein 

Utifrån Lantmännen Reppes riskanalys är det således endast etanolbrand som utgör ett 
dimensionerande scenario avseende anläggningsextern påverkan. 



 

Uppdragsnamn:   Hyveln 1, Lidköping kommun   Datum:   2022-01-20   Uppdragsnummer   505480 (110048)   Sida:   18 av 47 

 

För att beakta exponering mot planområdet vid händelse av ett olycksscenario undersöks 
potentiell påverkan mot den del av planområdet som vetter mot Lantmännen Reppes 
anläggning, trots att ingen nybyggnation planeras i dagsläget. Detta görs utifrån de 
beräkningar som är utförda vid framtagande av Lantmännen Reppes riskanalys för 
verksamheten, samt med acceptanskriterium för infallande strålning mot byggnad om 
15 kW/m2 under 30 minuter, i enlighet med Boverkets Allmänna råd BBRAD 3, kap. 5:3. 
Gällande acceptanskriterium för strålningsexponering mot utrymmande personer nyttjas den 
mer konservativa nivån enligt BBRAD 3, om 2,5 kW/m2 infallande strålning. 

Dimensionerande scenario enligt ovan nämnd analys utgörs av antändning av etanolläckage 
över invallningens yta (349 m2) (8)/ (9). Beräknade strålningsnivåer utgår från brandens 
centrum och redovisas i Tabell 4.2 nedan. 

Tabell 4.2. Infallande strålning från brand i cisternpark, som funktion av avstånd. 

Avstånd från brandens centrum [m] Infallande strålning [kW/m2] 

20 64 

25 34 

35 21 

43 15 

45 14 

50 12,5 

60 8,5 

110 2,5 

Utifrån dessa beräkningar framgår det att byggnader placerade närmare än 43 meter från 
brandens centrum exponeras för icke-acceptabla strålningsnivåer.  

Exakt läge för scenariots brandcentrum presenteras inte i analysen, men kan uppskattas med 
cirkelapproximering utifrån brandens basarea (349 m2). Denna basarea resulterar då i en brand 
med en radie om ungefär 10 meter. Detta medför i sin tur att den icke-acceptabla 
strålningsnivån uppnås vid ett avstånd om ungefär 33 meter från flamfronten (invallningens 
närmsta kant mot aktuellt planområde), vilket konservativt avrundas till 35 meter. Avståndet 
gäller radiellt från cisterninvallningens kant. 

Samma resonemang gäller för strålningsexponering mot utrymmande personer. Utifrån detta 
framkommer det att personer utomhus inom ett avstånd om 100 meter från flamfronten 
(invallningens närmaste kan mot aktuellt planområde), utsätts för icke-acceptabla 
strålningsnivåer. 

Om man utöver den faktiska konsekvensen även beaktar sannolikheten för ett sådant scenario 
kan det konstateras att frekvensen för cisternläckage kan sättas till 2*10–4 (rörledningar och 
flänsar inräknat) för varje enskild cistern och år, samt en antändningsfrekvens av 0,01 
gånger/år (10). Dessa frekvenser innebär att läckagefrekvensen för cisternparkens samtliga 17 
cisterner uppgår till (2*10–4 * 17) 0,0034 gånger/år. Ett fall där både läckage och antändning 
sker uppstår med frekvensen (0,0034*0,01) 3,4*10–5 gånger/år, det vill säga 3,4 gånger på 
100 000 år, utan hänsyn tagen till befintliga säkerhetssystem. 
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Vid beaktande av så kallade dominoeffekter bör även påverkan från potentiell exploatering 
inom det aktuella planområdet mot Lantmännen Reppes anläggning undersökas. Om en brand 
skulle utbryta i en byggnad som vetter mot Lantmännen Reppes anläggning kommer brandens 
storlek grovt att understiga den som undersökts i tidigare behandlat scenario. Detta innebär 
att den resulterande infallande strålningen mot cisternparken (vilken bedöms vara den 
känsligaste delen inom Lantmännen Reppes anläggning som vetter mot aktuellt planområde) 
kommer att understiga 15 kW/m2. Enligt (10) uppstår kritiska förhållanden, samt risk för 
antändning av cistern med brandfarlig vätska vid exponering för strålningsnivåer runt 
30 kW/m2 under en tid överstigande 15 minuter. Sådana strålningsnivåer kan inte uppstå till 
följd av brand i byggnad inom det aktuella planområdet, varför dominoeffekter med negativ 
påverkan mot Lantmännen Reppes anläggning inte föreligger. 

Utifrån analys av Lantmännen Reppes verksamhet samt den riskbild som denna utgör mot 
planområdet kan det konstateras att verksamheten utgör en risk mot planområdet. Detta 
föranleder att säkerhetshöjande åtgärder för byggnader som vetter mot denna anläggning 
behöver vidtas. 

 
Lantmännen Lantbruk (Lantmännen ek. för. Foderfabrik) har tillstånd för hantering av 
brandfarliga vätskor inom fastighet Sockerbruket 2, väster om planområdet (se Figur 4.4 
nedan). Tillståndet för brandfarliga varor avser cisterner inomhus med Bio Add med en 
maximal volym om 45 000 liter samt brännolja med en maximal volym om 20 000 liter. 

Minsta avstånd mellan anläggningen där de brandfarliga varorna hanteras överstiger 100 
meter, varför hanteringen av brandfarlig vätska inte bedöms utgöra någon risk för 
planområdet. Verksamheten ger upphov till transporter av farligt gods, se avsnitt 4.3.  

 

Figur 4.4. Lantmännen Lantbruks placering i förhållande till planområdet. 
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Utifrån analys av Lantmännen Lantbruks verksamhet samt den riskbild som denna utgör mot 
planområdet kan det konstateras att verksamheten inte utgör någon risk mot planområdet, 
förutsatt att hanteringen av brandfarliga varor fortsatt sker på behörigt avstånd (> 100 meter). 

 
Eurofins Environment Testings (Eurofins) anläggning är placerad inom fastighet Mejseln 24 
som angränsar direkt till det aktuella planområdet (se Figur 4.5). I direkt anslutning till Eurofins 
är markanvändningen inom planområdet definierad som ”verksamheter” (se Figur 2.2). Denna 
bebyggelse anses varken vara svårutrymd eller inrymma stor brandbelastning så som det 
definieras i SÄIFS 2000:2 och MSBFS 2020:1. I och med verksamhetens hantering av 
tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara har typ och mängd av hanterad vara jämförts med 
gällande förordningar (SÄIFS 2000:2 och MSBFS 2020:1). Enligt gällande tillståndsbevis förvaras 
tillståndspliktiga varor huvudsakligen inomhus och gas förvaras i lösa behållare. Information 
kring aktuell och planerad verksamhet med hantering av brandfarliga varor erhålls från 
Förutsättnings-PM brandfarlig vara Eurofins (11). 

Enligt aktuellt tillstånd för brandfarlig vara (beslutat 2020-11-09) får maximalt 6000 liter 
brandfarlig vätska förvaras inomhus i verksamheten. Av dessa utgör kemikalie- och 
avfallsförråd respektive 2500 liter och övriga 1000 liter fördelas över olika labbverksamheter. 
Utöver detta har man också tillstånd för förvaring av 2000 liter brandfarlig vätska i 
buffertförråd i miljöcontainer utomhus i den sydvästra delen av fastigheten. De brandfarliga 
vätskorna utgörs huvudsakligen utav olika labbkemikalier i form av aceton, alkoholer, 
lösningsmedel med mera. Brandfarlig gas består av maximalt 285 liter vätgas som förvaras i 
container/flaskförråd i anslutning till fastighetsgränsen mot Hyveln 1, ,ed ett avstånd på cirka 
5-6 m. 

 

Figur 4.5. Eurofins placering i förhållande till planområdet. 
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För att ta höjd för framtida förändringar inom Eurofins har det i utredningen (11) antagits att 
20 000 liter9 brandfarlig vätska ska kunna hanteras inom anläggningen, jämfört med dagens 
6000 liter. För hanteringen inomhus förutsätts att brandfarlig vätska överstigande 50 liter per 
brandcell förvaras i separat brandcell (förråd brandfarlig vara) eller brandklassade 
förvaringsskåp avsedd för förvaring av brandfarlig vätska. Brandcellsgränsen i byggnaden 
mellan fastighet Mejseln 24 (Eurofins lokaler) och fastighet Hyveln utförs i samråd med 
räddningstjänsten i brandteknisk klass EI 60. Brandfarlig vätska som förvaras inomhus ska 
också förvaras minst 5 meter från fastighetsgränsen, detta bedöms i utredningen uppfylla 
kraven på brandteknisk avskiljning utifrån gällande förskrift (SÄIFS 2000:2). För hanteringen 
som sker utomhus i miljöcontainer som är placerad cirka 70 meter från fastighetsgränsen till 
Hyveln 1 (därmed cirka 90 meter till centrumverksamheter) bedöms tillräckliga skyddsavstånd 
uppfyllas. Vid jämförelse mellan krävt skyddsavstånd enligt allmänt råd till gällande förordning 
och faktiskt avstånd, utgås det från att närmast belägen verksamhet utgörs av så kallad A-
byggnader10 enligt SÄIFS 2000:2. 

På motsvarande sätt antas mängden brandfarlig gas i framtiden kunna uppgå till maximalt 
1200 liter jämfört med dagens 285 liter. I första hand sker förvaringen i gascontainer i 
anslutning till fastighetsgränsen mot Hyveln 1. I genomförd utredning (11) förutsätts att 
gascontainern utgör brandteknisk avskiljning EI 30. Med hänsyn till hanterade mängder (< 
1200 liter) uppfyller detta rekommendationer enligt föreskrifterna på avstånd till svårutrymda 
lokaler11 (25 m) och byggnad i allmänhet (3 m) utan någon brandteknisk avskiljning. 

Ovanstående avstånd förutsätter att förvaringen av brandfarlig vara sker i brandceller (EI 60) 
inomhus samt i gas- och miljöcontainer utomhus. Brandfarlig vätska hanteras huvudsakligen 
inomhus i separata brandceller vilket resulterar i en begränsning av en pölbrands spridning. En 
brand till följd av olycka vid hantering av brandfarlig vätska bedöms inte innebära en större 
påverkan mot byggnader inom planområdet än en vanlig byggnadsbrand. Detta föranleder att 
risktillskottet mot planområdet till följd av hanteringen av brandfarlig vara anses vara litet. 

Någon hantering av brandfarlig vara utomhus som innefattar lastning/lossning inom delar som 
vetter mot planområdet har inte kunnat identifieras. Detta ska dock fastställas vid exploatering 
av planområdet. 

Utifrån analys av Eurofins verksamhet samt den riskbild som denna utgör mot planområdet 
kan det konstateras att verksamheten inte utgör en risk mot planområdet. Detta förutsätter 
att hanteringen av brandfarlig vara sker brandteknisk avskilt enligt ovan samt att 
säkerhetshöjande åtgärder införs (brandcellsgräns i byggnaden mellan Mejseln 24 och Hyveln 
1). 

 

9 Antaget 10 000 liter inomhus i egna brandceller (EI 60) samt 10 000 liter utomhus i miljöcontainer. 

10 Byggnad där människor vistas som saknas anledning att känna till hanteringen av brandfarliga varor, t.ex. 
bostäder, kontor, sjukhus eller annan byggnad med samlingslokal eller liknande. 

11 Svårutrymda lokaler enligt MSBFS 2020:1 motsvarar lokaler från vilka utrymning kan förväntas ta lång tid på 
grund av verksamheten i lokalen eller typen av byggnad, t.ex. större samlingslokaler (Vk2b eller Vk2C), hotell, 
förskola och vårdinrättningar. 
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Cramos verksamhet (se Figur 4.6) inom fastighet Tången 2 är belägen på ett avstånd av 20 
meter från det aktuella planområdet, beräknat från fastighetsgräns till fastighetsgräns. I och 
med verksamhetens hantering av tillståndspliktiga mängder av brandfarlig vara har typ och 
mängd av hanterad vara jämförts med gällande förordningar (SÄIFS 2000:2 och MSBFS 
2020:1). 

 

Figur 4.6. Cramos placering i förhållande till planområdet. 

Maximalt skyddsavstånd (till svårutrymd verksamhet eller A-byggnad) vid redovisad hantering 
enligt gällande förordningar är:  

• Gasol och acetylen 0,3 m3, Brandfarlig gas – Skyddsavstånd 0 meter förutsatt förvaring 
i brandtekniskt avskilt utrymme EI 60, alternativt gäller 25 meter vid förvaring öppet 
utomhus 

• Bensin 80 liter, Brandfarlig vätska Klass 1 – Skyddsavstånd 25 meter 

Enligt gällande tillståndsbevis och muntliga uppgifter från verksamheten förvaras den 
brandfarliga gasen i lösa behållare inneslutna i för ändamålet avsedd container placerad 
utomhus. Bensin förvaras även den i mindre behållare i skåp placerade i containrar utomhus. 

Det faktum att bensin förvaras i stängda containrar förhindrar större spridning av en eventuell 
pölbrand, vilket bidrar till en minskad konsekvens vid händelse av brand. Att gasflaskorna 
förvaras i en för ändamålet avsedd container innebär med stor sannolikhet att containern 
uppfyller likvärdig skyddsnivå som en brandcellsgräns i EI 60, vilket i sin tur innebär att det inte 
krävs något skyddsavstånd mot planområdet. Om svårutrymd eller personintensiv verksamhet 
placeras inom 25 meter från Cramos verksamhet behöver detta dock säkerställas. 

Utifrån analys av Cramos verksamhet samt den riskbild som denna utgör mot planområdet kan 
det konstateras att verksamheten inte utgör någon risk mot planområdet, förutsatt att 
gascontainerns skyddsklass verifieras. 
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Nobina Bussterminal (se Figur 4.7) inom fastighet Mejseln 23 är belägen på ett avstånd av 15 
meter från det aktuella planområdet, beräknat från fastighetsgräns till fastighetsgräns. I och 
med verksamhetens hantering av tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara har typ och 
mängd av hanterad vara jämförts med gällande förordningar (SÄIFS 2000:2 och MSBFS 
2020:1). 

 

Figur 4.7. Nobinas placering i förhållande till planområdet. 

Maximalt skyddsavstånd (till svårutrymd verksamhet/A-byggnad) vid redovisad hantering 
enligt gällande förordningar är: 

• Diesel och spillolja 13 m3, Brandfarlig vätska Klass 3 – Skyddsavstånd 25 meter 

Hanteringen av brandfarlig vätska klass 3 sker dock inomhus i cisterner inom invallning. Detta 
faktum bidrar till att begränsa spridning och storlek av en potentiell pölbrand. 

När det gäller hantering av brandfarlig gas beror skyddsavstånd enligt MSBFS 2020:1 främst av 
volymen hanterad vara angivet i liter. Beroende på vilken typ av gas som hanteras blir således 
kravet på skyddsavstånd något olika. Dock sker förvaring av gas enligt gällande tillståndsbevis 
inomhus samt är mycket begränsad, varför inga krav på skyddsavstånd finns. 

Utifrån analys av Nobinas verksamhet samt den riskbild som denna utgör mot planområdet 
kan det konstateras att verksamheten inte utgör någon risk mot planområdet. 

 
I följande stycke utreds risker till följd av gödselproduktionen i Lantmännen Gödselterminal. 
Anläggningens placering i förhållande till planområdet framgår av Figur 4.8.  
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Figur 4.8. Lantmännen Gödselterminal och Vänerhamns placering i förhållande till planområdet. 

Denna verksamhet ger upphov till fartygstrafik innehållande ammoniakhaltiga ämnen som 
anlöper Vänerhamn. Dock analyseras potentiella olyckor vid lossning av dessa 
fartygstransporter inte mer ingående, med förklaringen att en olycka vid hanteringen inom 
gödselterminalen som sådan anses som ett mer relevant dimensionerande scenario. 
Argumenten för detta är följande: 

• Större mängd ammoniakhaltiga produkter hanteras i Lantmännens gödselterminal än i 
Vänerhamn 

• Lantmännens Gödselterminal är närmre belägen mot det aktuella planområdet, varför 
olycka vid denna ger större konsekvenser mot planområdet än motsvarande olycka 
inom Vänerhamn 

Enligt den riskanalys som har tagits fram för anläggningen (12), och som omfattar hantering av 
produkter från lossning av fartyg till placering och lagring i produktlager, görs bedömningen att 
sannolikheten för att en brand uppkommer i samband med hantering av gödselprodukter är 
låg. Den hanterade produkten kan inte brinna själv men sönderdelas vid upphettning, vilket 
innebär att nitrösa gaser bildas. Utöver detta krävs även att brännbart material är närvarande 
för att sönderdelningen ska fortgå. 

I riskanalysen antas en brand starta i transportbanden och spridas vidare till lagringsfacket 
(bulklagret). Spridningsberäkningar har genomförts där det antas att de nitrösa gaserna sprids 
genom ett hål i byggnaden. Resultatet visar att livshotande koncentrationer av NOx (>100 ppm) 
kan uppnås inom 90 meter efter 15 minuter, 150 meter efter 30 minuter och 270 meter efter 
60 minuter (se Tabell 4.3). Skadliga, icke livshotande koncentrationer kan uppstå på längre 
avstånd än detta. 
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Tabell 4.3 NOx-koncentrationer vid olika avstånd och utsläppstid (12). 

Utsläppstid (h) Utsläppshastighet 
Avstånd i meter till koncentrationer NOx 

100 ppm 50 ppm 10 ppm 5 ppm 

0,25 0,1 86 129 332 501 

0,5 0,24 143 216 558 847 

1 0,7 269 405 1065 1634 

Enligt Lantmännens riskanalys är sannolikheten för en sådan olycka mycket liten och den 
sammanvägda frekvensen för scenariot beräknas till 4*10-3 gånger per år. Denna 
frekvensskattning har utgått från haverifrekvenser för de aktuella transportbanden, samt 
bandens drifttider. Konsekvensområdet är dock så pass omfattande redan efter 60 minuters 
brand att det förväntas påverka delar av planområdet. Den sammanlagda risken och dess 
påverkan på den totala risknivån inom planområdet undersöks därför vidare. Detta för att få 
en mer klar bild av hur sannolikt det är att ett olycksscenario enligt ovan påverkar det aktuella 
planområdet. 

För att utreda hur stor risk Lantmännens hantering av gödselprodukter utgör mot det aktuella 
planområdet vägs konsekvenser av ett potentiellt olycksscenario samman med sannolikheter 
förknippade med faktorer som bidrar till olycksscenariot.  

Faktorer som analyseras är således: 

• Konsekvens av dimensionerande olycksscenario 

• Sannolikhet att olycksscenariot uppstår 

• Sannolikhet att vindhastighet och -riktning är sådan att fara för det aktuella 
planområdet uppstår 

Enligt ovan redovisade spridningsberäkningar, hämtade från verksamhetens riskanalys, 
konstateras det att livshotande koncentrationer av nitrösa gaser uppnås på sådana avstånd att 
de utgör en fara för planområdet, efter 60 minuters brand. 

Ett scenario enligt det dimensionerande vid konsekvensuppskattningen ovan antas vidare 
kunna inträffa med en frekvens av 4*10-3 gånger per år.  

Vid beaktande av risk för spridning av nitrösa gaser mot planområdet behöver även 
väderfaktorer, och i synnerhet uppmätta vindriktningar beaktas. Detta för att få en bild av hur 
sannolikt det är att konsekvenserna, givet en olycka i Lantmännens gödselterminal, drabbar 
det aktuella planområdet. De förhärskande vindriktningarna kan redovisas som statistiskt 
underlag med hjälp av så kallade vindrosor, vilka visar uppmätta vindriktningar fördelat på åtta 
väderstreck, samt hur frekvent dessa vindriktningar förekommer (se Figur 4.9).  
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Figur 4.9. Vindros för Såtenäs väderstation (12). 

Ovanstående vindros redovisar statistik över vindriktningar uppmätta vid Såtenäs väderstation 
(ungefär 3 mil från det aktuella planområdet). Förhärskande vindriktningar vid väderstationen 
antas vara representativa även för Lidköping, då avståndet mellan dessa är relativt litet, samt 
geografiska och topografiska förutsättningar i stort är lika. 

Det aktuella planområdet är beläget sydost om Lantmännens Gödselterminal och således är 
vindriktningar i detta väderstreck intressanta för bedömningen. För att skattningen ska hållas 
konservativ antas det att samtliga vindriktningar i den fjärde kvadranten (west till north) 
resulterar i att nitrösa gaser förs in mot planområdet av vinden. Dessa vindriktningar utgör 
således, vid sammanräkning av frekvenser från vindrosen, ungefär 30 % av alla möjliga 
vindriktningar. 

Givet att en olycka vid Lantmännens Gödselterminal sker med en frekvens av 4*10-3 innebär 
det att sannolikheten att de nitrösa gaserna förs in över planområdet kan beräknas enligt 
nedan: 

𝑃(𝑉𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑦𝑑ö𝑠𝑡|𝑂𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎) = 0,3 ∗ 4 ∗ 10−3 = 1,2 ∗ 10−4 

I bedömningen av olycksfrekvens inom Lantmännens anläggning har man inte tagit hänsyn till 
personalens förmåga att göra en tidig insats som stoppar eller begränsar sönderdelningen av 
ammoniakhaltiga ämnen och således förhindrar spridning av nitrösa gaser. Enligt uppgift från 
verksamheten är det alltid personal på plats då transportbanden är i drift. Detta innebär att 
frekvensen för ett olycksscenario i grunden bör vara lägre än redovisade siffror enligt ovan. 

Vidare bör det även poängteras att den planerade bebyggelsen inom planområdet kan antas 
utgöras av dagaktiva verksamheter. Detta innebär i praktiken att frekvensen, för vilken en 
olycka på Lantmännens Gödselterminal utgör fara för individer inom planområdet endast är 
gällande 50 % av dygnets timmar. Detta antagande resulterar i en halvering av 
olycksfrekvensen ovan. 
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Uppmätta tider till livshotande koncentrationer av nitrösa gaser är dessutom baserade på 
antagandet att individer vistas utomhus. Detta är en mycket konservativ skattning, då den 
planerade typen av verksamhet kan antas resultera i att majoriteten av individerna inom 
planområdet vistas inomhus. Detta faktum påverkar riskbilden på så vis att tiden till 
livshotande koncentrationer av nitrösa gaser inomhus blir längre än för samma scenario 
utomhus. 

Utifrån analys av Lantmännen Gödselterminal och Vänerhamns verksamhet samt den riskbild 
som denna utgör mot planområdet kan det konstateras att verksamheten utgör en risk mot 
planområdet. Detta föranleder att säkerhetshöjande åtgärder för byggnader som vetter mot 
denna anläggning behöver vidtas. 

 

 
Rörstrandsgatan utgör en del av den sekundära transportled för farligt gods som går från 
riksväg 44 (primär transportled för farligt gods) via Skararondellen in i centrala Lidköping, 
vidare till Ulriksdal och sedan tillbaka till riksväg 44 via Ringleden. 

Inom Östra hamnen finns ett antal lokalgator vilka inte är klassade som transportleder för 
farligt gods men som nyttjas för transporter till lokala verksamheter som hanterar brandfarlig 
vara. Det lokala vägnätet består av Jungmansgatan/Östra hamnen, som utgör huvudväg till 
området från Rörstrandsgatan, samt av Sockerbruksgatan, Roddaregatan och Sjöhagsgatan. 
Rörstrandsgatan och lokalgator för transporter av farligt gods visas i Figur 4.10. Lidköpings 
kommun har under 2017-2018 omformat Sockerbruksgatan, i samband med detta smalnades 
gatan av och en gång- och cykelväg finns nu på den södra sidan. Syftet med åtgärderna var att 
få tunga transporter inom området att välja Jungmansgatan och Östra Hamnen istället för 
Sockerbruksgatan. 

Transporter till närliggande verksamheter inom Östra hamnen förutsätts gå på 
Jungmansgatan/Östra hamnen, vilket innebär att rekommenderade skyddsavstånd uppfylls 
med god marginal (> 100 m). Undantag utgörs av transporter till Eurofins, SJ, Cramo, Nobina, 
Lantmännen Gödselterminal samt Lantmännen Lantbruk till vilka transporter måste ske på 
gator nära invid planområdet. Transporter till dessa verksamheter hanteras därför vidare i den 
fördjupade analysen. Övriga lokala transporter av farligt gods inom Östra hamnen studeras 
inte vidare. 
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Figur 4.10. Transportleder för farligt gods. Lokala transportvägar i Östra hamnen (orange) och 
Rörstrandsgatan (blå). Lokala gator direkt invid planområdet (grön). Lokala verksamheter som förväntas 
kunna generera transporter med farligt gods på lokalgator: Lantmännen Lantbruk (2), Eurofins (3), 
Cramo (4), Nobina (5), Lantmännen Gödningsterminal (6) och SJ (7). 

 
I den inledande riskanalysen (1) genomfördes en kartläggning av farligt godstransporter på 
Rörstrandsgatan samt antalet farligt godstransporter till Östra hamnen. Uppskattat antal 
transporter presenteras i Tabell 4.4 och 4.5. 

När det gäller val av färdväg förutsätts det att samtliga transporter till Västra hamnen och 
centrala Lidköping passerar förbi aktuellt planområde på Rörstrandsgatan. 

Huvuddelen av transporter till Östra hamnen kan antas använda den östra infartsvägen 
(korsningen Rörstrandsgatan/Jungmansgatan), vilket innebär att de inte passerar förbi 
planområdet på Rörstrandsgatan. Valet av färdväg är dock beroende av en rad faktorer, 
exempelvis fortsatta leveranser, aktuell kösituation och vägarbeten varför det inte kan 
uteslutas att även den västra infarten används. Detta skulle i så fall innebära att transporterna 
passerar förbi planområdet. Mycket konservativt antas det därför att 100 % av transporterna 
till Östra hamnen passerar förbi planområdet på Rörstrandsgatan. 

Tabell 4.4. Uppskattat antal transporter med farligt gods till verksamheter i Östra hamnen. 

Klass Ämne Uppskattat antal transporter per år Identifierade verksamheter 

1 Explosiva ämnen Endast ett begränsat antal 
styckegodstransporter 

Granngården (ammunition klass 1.3 och 1.4) 
BKJ Maskinuthyrning (ammunition klass 1.4) 
Lidköping Skog & Trädgård (klass 1.3 och 1.4G) 
KB Jem & Fix (klass 1.3G och 1.4G) 
Lidköpings elnät (klass 1.4C) 

2.1 Brännbara gaser Tankbilar: 3 Svenska Foder (gasol) 

  Flasktransporter: 50-150 Lidköpings Värmeverk 
Micore Plast 
Granngården 
Eurofins Environment Testing 
Cramo 
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Klass Ämne Uppskattat antal transporter per år Identifierade verksamheter 

Nobina 
BKJ Maskinuthyrning 
Lidköpings kommun 
Svenska Foder (butiken) 
Lantmännen Maskin 
Tools 
Mekonomen 
KB Jem & Fix 

2.2 Icke brännbara gaser - Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

2.3 Giftiga gaser - Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

3 Brandfarliga vätskor 800-1600 Micore Plast 
Lidköpings Värmeverk 
Lantmännen Reppe 
Vänerhamn 
Lantmännen foder 
Lantmännen Gödselterminal 
Granngården 
Eurofins Environment Testing 
Cramo 
SJ 
Nobina 
BKJ Maskinuthyrning 
Lidköpings kommun 
Svenska Foder (butiken) 
Lantmännen Maskin 
Ahlsell 
Tools 
Mekonomen 
KB Jem & Fix 
Recoport 

4 Brandfarliga fasta ämnen 
m.m. 

- Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

5 Oxiderande ämnen och 
organiska peroxider 

12 Micore plast 

6 Giftiga ämnen - Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

7 Radioaktiva ämnen - Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

8 Frätande ämnen - Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

9 Magnetiska material och 
övriga farliga ämnen 

- Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

Tabell 4.5. Uppskattat antal transporter med farligt gods till verksamheter i Västra hamnen. 

Klass Ämne Uppskattat antal transporter per år Identifierade verksamheter 

1 Explosiva ämnen - 
Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

2.1 Brännbara gaser Tankbilar: < 10 E. Sabel (gasol) 

  Flaskor: 150-200 
Shell Läckögatan (gasol) 
SNA Europé (vätgas, acetylen) 
Diverse restauranger (gasol) 

2.2 Icke brännbara gaser Okänt SNA Europé (kvävgas) 

2.3 Giftiga gaser - - 

3 Brandfarliga vätskor 500-1500 

Shell Läckögatan (bensin, diesel, etanol) 
St1 Strandgatan (bensin, diesel, etanol) 
St1 Rörstrandsgatan (bensin, diesel, etanol) 
St1 Hamngatan (bensin, diesel, etanol) 
Lidköpings reningsverk (etanol) 
SNA Europé (lösningsmedel färg) 
Lidköpings värmeverk (eldningsoljor) 

4 
Brandfarliga fasta ämnen 
m.m. 

- 
Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 
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Klass Ämne Uppskattat antal transporter per år Identifierade verksamheter 

5 
Oxiderande ämnen och 
organiska peroxider 

- 
Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

6 Giftiga ämnen - 
Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

7 Radioaktiva ämnen - 
Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

8 Frätande ämnen - 
Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

9 
Magnetiska material och 
övriga farliga ämnen 

- 
Inga verksamheter har identifierats som 
bedöms kunna generera transporter. 

 
Nedan analyseras olycksrisken förknippad med transporter av brandfarlig gas. 

Transporter med brandfarlig vätska samt transporter med organiska peroxider, som 
identifierades i den inledande analysen, har avskrivits med hänsyn till att avståndet mellan 
Rörstrandsgatan och planområdet, samt Jungmansgatan och planområdet, överstiger 
potentiellt skadeområde. 

 

De identifierade olyckshändelserna som i den inledande analysen bedöms kunna inträffa samt 
kan medföra konsekvenser för det aktuella området studeras vidare i en fördjupad, kvantitativ, 
riskanalys. 

Beräkning av frekvens och konsekvenser: I den fördjupade analysen kvantifieras frekvensen 
för, samt konsekvenserna av, respektive olycksrisk. Vilken metod som används är beroende av 
riskkällans egenskaper. Frekvensberäkningarna utförs i enlighet med den metod som anges i 
Farligt gods – Riskbedömning vid transport (13). Beräkningarna utgår från de trafikmängder 
som redovisas i avsnitt 4.3.2. 

Konsekvensberäkningar har genomförts genom att för respektive scenario bedöma inom vilka 
skadeområden som personer antas omkomma inomhus respektive utomhus. Eftersom egen-
skaperna hos ämnena i de olika farligt godsklasserna skiljer sig mycket från varandra har olika 
metoder använts för att uppskatta konsekvenserna för respektive olycksrisk. För scenarier med 
gasol har beräkningar genomförts med hjälp av simuleringsprogrammet Gasol som är utgivet 
av MSB (14). Beräkningarna redovisas i sin helhet i bilaga A. 

Sammanvägning av risk: Den fördjupade riskanalysen omfattar en sammanvägning av 
riskmåttet individrisk. Individrisk är den risk som en enskild person utsätts för genom att vistas 
i närheten av en riskkälla. Individrisken redovisas som platsspecifik individrisk. Detta görs i 
form av individriskkonturer som visar frekvensen för att en fiktiv person på ett visst avstånd 
omkommer till följd av en exponering från den studerade riskkällan. Riskberäkningarna 
redovisas i sin helhet i bilaga A. 

Riskanalysen kommer även omfatta en kvalitativ bedömning av riskmåttet samhällsrisk. 
Samhällsrisk är det riskmått som en riskkälla utgör mot hela den omgivning som utsätts för 
risken. Frekvenser för olika händelser vägs samman med konsekvenserna av dessa och 
redovisas i ett F/N-diagram (frequency/number of fatality) där kumulerade frekvenser plottas 
mot konsekvenser i ett logaritmerat diagram. Frekvenser utrycks i förväntat antal olyckor per 
år (år-1) och konsekvenser i antal omkomna, då dessa enheter ger en uppfattning om vilken risk 
samhället utsätts för till följd av en riskkälla. 
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Samhällsrisken kommer inte att kvantifieras utan kommer huvudsakligen att utgöra en 
uppskattning av hur planerad ny bebyggelsestruktur påverkar risknivån inom det aktuella 
området och dess omgivning i förhållande till befintliga förhållanden. Utifrån beräkningarna av 
frekvens och skadeområden för respektive olycksrisk genomförs en grov uppskattning av 
samhällsrisken för befintliga förutsättningar samt i vilken omfattning som planerad ny 
bebyggelse bedöms påverka detta. 

Värdering av risk: För att avgöra om de beräknade risknivåerna är acceptabla eller inte så 
jämförs de mot angivna acceptanskriterier. Enligt ovan studerar den fördjupade riskanalysen i 
huvudsak individrisken i det studerade området. 

Vilken risknivå som kan betraktas som acceptabel är inte entydigt specificerat eller uttryckt i 
någon idag gällande lagstiftning. Acceptanskriterier för bebyggelse invid transportleder med 
farligt gods har inte utarbetats specifikt för varken Lidköpings stad eller Västra Götalands län. I 
publikationen Värdering av risk (15) ges följande förslag på acceptanskriterier för individrisk 
och samhällsrisk och som därför används i denna analys, se Tabell 4.6. 

Tabell 4.6. Förslag på riskkriterier för individrisk och samhällsrisk. 

Riskkriterier Individrisk 
Samhällsrisk för en väg-
/järnvägssträcka på 1 km 

Övre gräns för område där risker under 
vissa förutsättningar kan tolereras 

10-5 
F=10-4 per år för N=1 med 
lutning på FN-kurva: -1 

Övre gräns för områden där risker kan 
anses vara små 

10-7 
F=10-6 per år för N=1 med 
lutning på FN-kurva: -1 

Enligt Tabell 4.6 anges kriterierna i form av en övre och en undre gräns. Risker över den övre 
gränsen anses som oacceptabla medan risker under den nedre gränsen bedöms som 
acceptabla. 

Området mellan kriterierna benämns ALARP (As Low As Reasonably Practicable). I detta 
område ska man sträva efter att med rimliga medel sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna för 
åtgärderna ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som erhålls. För att 
bedöma rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder bör man därför även beakta 
begreppet tolerabel risk: 

1. Till att börja med är det viktigt att beakta att omfattningen av riskreducerande 
åtgärder normalt är beroende av den planerade verksamheten, d.v.s. acceptansnivån 
varierar något mellan olika verksamheter. De undre av kriteriegränserna nyttjas 
vanligtvis för bebyggelse där påverkan från externa risker (t.ex. förknippade med 
transport av farligt gods etc.) ska vara låg. Detta gäller exempelvis för bostäder, hotell 
och svårutrymda lokaler (sjukhus, skolor och personintensiva lokaler etc.). Jämfört 
med bostäder bedöms ofta påverkan av externa risker vara något mer tolerabla för 
t.ex. kontors- och vissa typer av restaurang- och butiksverksamheter. Orsaken till detta 
är främst att dessa typer av verksamheter innebär att personer normalt är vakna, samt 
att verksamheterna huvudsakligen nyttjas dagtid. För bebyggelse och utrymmen som 
inte innebär stadigvarande vistelse, t.ex. parkeringsplatser samt gång- och cykelstråk, 
accepteras normalt en risknivå som överstiger angivna riskkriterier. 
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2. Rimligheten i att vidta riskreducerande åtgärder beror även inom vilken del av ALARP 
som risknivån ligger. Risker inom övre delarna av ALARP bör enbart tolereras om det 
bedöms vara praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. För risker i de lägre 
delarna av ALARP bör kraven på riskreduktion inte vara lika hårda, men möjliga 
åtgärder ska dock fortfarande beaktas. I de flesta fall anses risknivån vara acceptabel 
även om den hamnar inom ALARP-området, förutsatt att de åtgärder som bedöms 
vara rimliga ur ett kostnads-/nyttoperspektiv vidtas. 

3. Slutligen bör riskvärderingen beakta hur stor påverkan som den aktuella förändringen 
har på den totala risknivån. Detta avser främst samhällsrisken där det studerade 
planområdet normalt utgör en mycket liten del. Värderingen av samhällsrisk utgår 
därför inte enbart från de angivna riskkriterierna utan även från en jämförelse mot 
risknivån om den planerade ändringen inte genomförs. 

I Figur 4.11 redovisas föreslagna acceptanskriterier enligt Värdering av risk (15) i ett F/N-
diagram (frequency/number of fatality) där kumulerade frekvenser plottas mot konsekvenser i 
ett logaritmiskt diagram. 

 

Figur 4.11. F/N-diagram med föreslagna riskkriterier enligt Värdering av risk. Kriterier gäller en sträcka 
på 1 km, röd linje visar övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras och blå 
linje visar övre gräns för områden där risker kan anses vara små. 

Hantering av osäkerheter: Som indata i bedömningar och beräkningar erfordras värden på 
eller information om bland annat utformning, trafikmängder, olycksstatistik och hur olika 
ämnen beter sig med mera. Det finns stora osäkerheter när det gäller indata och underlag i 
den här typen av analyser. För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och 
antaganden innebär används överlag konservativa uppskattningar. I avsnitt 4.3.5 görs en 
sammanställning av de identifierade osäkerhetsparametrar som bedöms påverka den 
fördjupade risknivån. 
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I Figur 4.12 redovisas den beräknade risknivån inom områden utmed Rörstrandsgatan. 
Individrisken har beräknats utifrån uppskattade transportmängder av farligt gods på 
Rörstrandsgatan, se avsnitt 4.3.2. I Figur 4.12 redovisas individrisknivån för maximala 
transportmängder av respektive farligt godsklass. 

Individrisken beräknas dels för oskyddade personer utomhus och dels för personer inomhus, 
dvs. för tänkt utbyggnadsalternativ. 

 

Figur 4.12. Individrisk utmed Rörstrandsgatan. Avstånd = 50 meter markerar avstånd där olycka med 
brandfarlig vätska inte längre påverkar individrisknivån. Lodrät linje visar början på planområdet. 
(Observera att frekvensen redovisas i logaritmisk skala). 

 

Enligt avsnitt 4.3.3.1 utförs inte någon kvantifiering av samhällsrisken för omgivningen utmed 
den aktuella sträckan. För att ändå få en uppfattning om vilken påverkan som den aktuella 
förändringen kan komma att ha på omgivningens risknivå utförs istället en grov bedömning av 
hur förändringen påverkar samhällsrisken. 

Bedömningen utgår från en jämförelse av beräknade frekvenser för respektive skadescenario i 
förhållande till acceptanskriterier för samhällsrisk som redovisas i avsnitt 4.3.3.4. 
Olycksfrekvenserna har bland annat jämförts med acceptanskriterierna för att på så sätt 
bedöma hur stor påverkan som respektive skadescenario har på samhällsrisken.  

Olycka vid transport av brännbara gaser med tankbil på Rörstrandsgatan 
En olycka vid transport av brännbar gas med tankbil på Rörstrandsgatan bedöms generellt ha 
en begränsad påverkan på samhällsrisknivån inom kringliggande områden. Några av de 
studerade olycksriskerna bedöms dock kunna påverka samhällsrisknivån, både med och utan 
planerad bebyggelse. 
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Med hänsyn till de beräknade skadeområdena (se Tabell 4.2 i Bilaga A) i förhållande till 
avståndet mellan Rörstrandsgatan och kringliggande bebyggelse så bedöms följande 
olycksrisker inte innebära något bidrag till risknivån varken vid befintliga förhållanden eller 
med planerad ny bebyggelse inom området (skadeområden < 25 meter): 

• Liten jetflamma 

• Liten respektive medelstor gasmolnsexplosion  

Följande olycksrisker bedöms kunna bidra till risknivån vid befintliga förhållanden 
(skadeområden < 65 meter): 

• Stor jetflamma 

Följande olycksrisker bedöms bidra till risknivån både vid befintliga förhållanden och ny 
bebyggelse (skadeområden > 65 meter): 

• Medelstor respektive stor gasmolnsexplosion 

• BLEVE 

Den sammanvägda olycksfrekvensen (cirka 9,8E-09 per år på en 1 km lång sträcka) för 
ovanstående skadescenarier, som kan påverka befintlig samt ny bebyggelse, hamnar under 
den undre kriteriegränsen (se Figur 4.13) för <100 omkomna och inom den lägre nivån av 
ALARP vid <1000 omkomna. För att risknivån ska hamna inom den övre delen av ALARP krävs 
extremt stora konsekvenser. 

Att en olycka skulle leda till stora konsekvenser bedöms osannolikt med hänsyn till att den nya 
bebyggelsen kommer att ha en avskärmande effekt mot bakomliggande bebyggelse. 
Konsekvensområden som redovisas i Tabell 4.2 i Bilaga A är framräknade för obebyggd mark. I 
aktuellt fall är bedömningen att det främst är bebyggelse inom den allra första delen av 
planområdet som kommer att påverkas vid exempelvis en större gasmolnsexplosion, medan 
bakomliggande bebyggelse skyddas. Vidare gäller att sannolikheten för att omkomma 
utomhus, inom konsekvensområdet, är cirka 50 % och cirka 10 % inomhus, vilket ytterligare 
begränsar sannolikheten för ett stort antal omkomna. 

 

Figur 4.13. F/N-kurva med sammanvägda olycksfrekvenser för olycka med brännbar gas (tankbil och 
flaskpaket) på Rörstrandsgatan. 
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Olycka vid transport av brännbara gaser med flaskpaket i lastbil på Rörstrandsgatan 
En olycka vid transport av brännbara gaser med flaskpaket i lastbil på Rörstrandsgatan bedöms 
generellt ha en begränsad påverkan på samhällsrisknivån inom kringliggande områden. Några 
av de studerade olycksriskerna bedöms dock kunna påverka samhällsrisknivån, både med och 
utan planerad bebyggelse. 

Med hänsyn till de beräknade skadeområdena (se Tabell 4.3 i Bilaga A) i förhållande till 
avståndet mellan Rörstrandsgatan och kringliggande bebyggelse så bedöms följande 
olycksrisker kunna bidra till risknivån vid befintliga förhållanden (skadeområden < 65 meter): 

• Liten jetflamma respektive stor jetflamma 

• Liten gasmolnsexplosion 

• Exploderande gasflaskor 

Följande olycksrisker bedöms bidra till risknivån både vid befintliga förhållanden och ny 
bebyggelse (skadeområden > 65 meter): 

• Stor gasmolnsexplosion. 

Den sammanvägda olycksfrekvensen (cirka 1,8E-06 per år på en 1 km lång sträcka) för 
ovanstående skadescenarier, som kan påverka befintlig samt ny bebyggelse, hamnar inom den 
lägre nivån av ALARP för <10 omkomna, samt att det förutsätter stora konsekvenser, > 55 
döda, för att risknivån ska överstiga det övre kriteriet. 

En stor gasmolnsexplosion har ett skadeområde på 95 meter, framräknat för obebyggda 
förhållanden, vilket innebär att ett sådant scenario främst kommer påverka fasaden och den 
första delen av bebyggelsen medan bakomliggande bebyggelse skyddas. Vidare gäller att 
sannolikheten för att omkomma utomhus är cirka 50 % inom konsekvensområdet och cirka 
10 % inomhus, vilket ytterligare begränsar sannolikheten för ett stort antal omkomna. 
Sammantaget bedöms det osannolikt att så många som 55 personer ska omkomma vid en 
olycka. 

Den planerade nya bebyggelsen bedöms med hänsyn till dess begränsade omfattning innebära 
en relativt liten påverkan på bidraget till samhällsrisken från ovanstående olycksrisker. 

 

Med avseende på individrisk bedöms olycksrisker förknippade med farligt gods på 
Rörstrandsgatan innebära en mycket begränsad risk för personer i anslutning till vägen. Detta 
gäller både inomhus och utomhus där en begränsad risknivå är acceptabel jämfört med 
använda kriterier (se Figur 4.12). Den låga risknivån beror på den begränsade förekomsten av 
transporter av farligt gods. Beräkningarna har genomförts konservativt och utgått från det 
maximalt uppskattade antalet farligt godstransporter på Rörstrandsgatan enligt utförd 
riskinventering. Vid bedömningen har det konservativa antagandet gjorts att samtliga 
transporter till Östra hamnen passerar på Rörstrandsgatan. 

Utifrån den kvalitativa bedömningen av samhällsrisken (se avsnitt 4.3.3.3) bedöms olycksrisker 
förknippade med transporter med farligt gods på Rörstrandsgatan kunna innebära en risknivå 
inom ALARP enligt ”Värdering av risk”. Den planerade förändringen innebär endast en 
begränsad påverkan på samhällsrisknivån inom området. 
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Med hänsyn till att verksamheter i anslutning till planområdet hanterar brandfarliga varor kan 
transporter av farligt gods också förväntas ske på lokalgatorna invid planområdet (som inte är 
klassade som transportleder för farligt gods). Risken för olyckor med hänsyn till transporter på 
dessa gator undersöks mer nedan. 

Transporter till anläggningar inom Östra hamnen förutsätts i första hand ske på 
Jungmansgatan/Östra Hamnen som utgör huvudväg till området från Rörstrandsgatan. För 
transporterar på dessa vägar är analys i genomförd i avsnitt 4.3.3 tillämpbara. Samtliga 
transporter som sker på dessa gator sker även på Rörstrandsgatan, dessutom med längre 
skyddsavstånd varför det kan konstateras att dessa transporter inte utgör någon ytterligare 
risk mot planområdet. Lokalgatorna invid planområdet utgörs av Sockerbruksgatan, 
Roddaregatan och Sjöhagsgatan, se Figur 4.10. Som alltså måste användas för transporter till 
vissa anläggningar i området enligt ovan där man inte kan nå anläggningarna direkt från 
Jungmansgatan/Östra Hamnen. 

Sockerbruksgatan passerar söder om planområdet och går från Östra Hamnen österut där den 
ansluter till Jungmansgatan. Vid infarten till Sockerbruksgatan från Östra Hamnen är 
genomfart för tung lastbilstrafik förbjuden enligt Figur 4.14 nedan. I figuren tydliggörs även 
avsmalningen av Sockerbruksgatan som genomförts för att få tunga fordon/transporter att i 
större utsträckning välja Jungmansgatan och Östra Hamnen. På Sockerbruksgatan, söder om 
planområdet, ligger Cramo samt SJ:s anläggning där brandfarlig vara hanteras. På dessa 
anläggningar hanteras mindre mängder brandfarlig vara och endast transporter av styckegods 
kan förväntas förkomma enligt sammanställning i avsnitt 4.3.2. Sammantaget bedöms risken 
för en trafikolycka i anslutning till planområdet som involverar farligt gods för transporter 
till/från dessa anläggningar vara mycket liten. Detta grundar sig i det begränsade antalet 
transporter som förväntas ske samt sannolikheten för utsläpp givet trafikolycka med hänsyn 
till gatornas utformning med bland annat låg hastighetsbegränsning (40 km/h). Även om en 
olycka sker kan konsekvenserna generellt förväntas bli begränsade inom planområdet då 
transporterna huvudsakligen utgörs av styckegods med mindre mängder farligt gods. Vid en 
brand/explosion med gasbehållare på Sockerbruksgatan i direkt anslutning till planområdet går 
det dock inte att utesluta att människor skadas allvarligt och till och med omkommer. 
Potentiella konsekvenser begränsas av att personer generellt kommer befinnas sig inomhus för 
de planerade verksamheterna inom Hyveln 1. 

    

Figur 4.14. T.v.: Infart till Sockerbruksgatan västerifrån från väg Östra Hamnen, med skylt med förbud 
mot genomfartstrafik med tung lastbil. T.h.: Infart till Sockerbruksgatan österifrån från Jungmansgatan 
med gång/cykelväg söder om vägen. 
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Öster om planområdet sträcker sig Rodderaregatan mellan Sockerbruksgatan och 
Jungmansgatan, längs med gatan finns Nobinas anläggning. På Nobina hanteras brandfarlig 
vara i form av spillolja samt diesel varför transporter med brandfarlig vätska förkommer, även 
enstaka flasktransporter med brandfarlig gas kan vara aktuellt. Sannolikheten för en 
trafikolycka på Roddaregatan som leder till utsläpp och brand i brandfarlig vätska är mycket 
låg, främst med hänsyn till de fåtal transporter som sker till och från Nobinas anläggning. Om 
en olycka inträffar på Roddaregatan i anslutning till planområdet som leder till en omfattande 
pölbrand (brandfarlig vätska) är det möjligt med allvarlig skador på byggnader samt människor 
som vistas utomhus på fastighet Hyveln 1. 

Väster om planområdet finns Sjöhagsgatan som även den går mellan Sockerbruksgatan och 
Jungmansgatan. Från Sjöhagsgatan nås Eurofins och samtliga av Lantmännens anläggningar 
där brandfarlig vara hanteras. Utav dessa hanterar endast Lantmännen Lantbruk och 
Lantmännen Gödselterminal brandfarlig vätska i cisterner där tankbilstransporter förkommer. 
En olycka med en tankbil innehållandes brandfarlig vätska ger, jämfört med en olycka med 
stycketransporter av lösa behållare, ett förväntat större påverkansområde. Antalet 
tankbilstransporter är dock mycket begränsat och uppgår till knappt 10 transporter per år (16). 
Hastigheten på Sjöhagsgatan är dessutom låg (40 km/h) och sannolikheten för att en 
trafikolycka ska leda till en sådan skada att emballage eller tank skadas är mycket låg. För de 
stycketransporter som sker till övriga anläggningar längs med Sjöhagsgatan är det, på 
motsvarande sätt som för transporter på Sockerbruksgatan och Roddaregatan, en liten risk för 
trafikolyckor som leder till läckage och antändning av de brandfarlig varorna. Antalet 
transporter är begränsade och utgörs generellt av små mängder brandfarlig vara 
(huvudsakligen brandfarlig vätska) som styckegods med begränsat påverkansområde även vid 
en allvarlig olycka. 

Utifrån skyltning och utförandet av Sockerbruksgatan enligt ovan kan det förväntas att 
majoriteten av transporterna av farligt gods till anläggningar som inte ligger i anslutning till 
planområdet heller inte använder Sockerbruksgatan eller anslutande lokalgator för att nå 
Jungmansgatan. Detta gäller t.ex. transporter till Lidköpings Värmeverk eller Micore Plast i 
norra delarna av hamnområdet som förutsätts köra direkt via Jungmansgatan/Östra Hamnen. 
Motsvarande gäller för Lantmännen Reppes anläggning där lossningsplatsen för brandfarlig 
vara är placerad i anslutning till korsningen mellan Sjöhagsgatan och Jungmansgatan. Enligt 
Lantmännen Reppe ska samtliga transporter med farligt gods till och från anläggningen ske 
österifrån via Rörstrandsgatan och vidare på Jungmansgatan (4). Även om en olycka sker med 
farligt gods intill eller på lossningsplatsen på Reppes anläggning bedöms konsekvenserna ge en 
mer begränsad påverkan på planområdet jämfört med de scenarier som beskrivs i avsnitt 
4.1.1. 

Sammanfattningsvis är sannolikheten mycket låg för en farligt godsolycka på någon av de 
aktuella lokalgatorna intill planområdet där det förekommer transporter av farligt gods. Detta 
grundar sig i det begränsade antalet transporter som förväntas ske samt sannolikheten för 
utsläpp givet trafikolycka med hänsyn till gatornas utformning. Även om en olycka sker kan 
konsekvenserna generellt förväntas bli begränsade inom planområdet då transporterna 
huvudsakligen utgörs av styckegods med mindre mängder brandfarlig vara. Vid en 
brand/explosion med gasbehållare eller en omfattande pölbrand i direkt anslutning till 
planområdet går det dock inte att utesluta allvarliga konsekvenser. Med anledning av detta 
bedöms risken mot planområdet till följd av den begränsade mängden farligt godstransporter 
på lokalgatorna vara så låg att bebyggelse inom planområdet kan tillåtas ske utan att 
ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 
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Riskanalysen utgår från underlag som innefattar osäkerheter, främst med avseende på antalet 
transporter av farligt gods. I analysen konstateras att det endast är ett fåtal farligt godsklasser 
som förekommer i sådan omfattning att de bedöms kunna påverka risknivån inom det aktuella 
området.  

Riskuppskattningen har utförts utifrån huvudsakligen kvalitativa bedömningar som i sig 
omfattar osäkerheter. För de beräkningar som har genomförts finns därför stora osäkerheter 
när det gäller indata och underlag. För att ta hänsyn till de osäkerheter som förenklingar och 
antaganden innebär används överlag konservativa uppskattningar. 

I värderingsunderlaget används bl.a. relativt högt antagna trafikprognoser för den aktuella 
vägsträckan. Uppskattningen av transportmängder farligt gods har gjorts med en konservativ 
utgångspunkt. Detta gäller bland annat det uppskattade antalet transporter till Östra hamnen 
som passerar planområdet på Rörstrandsgatan, dvs. angör industriområdet via den västra 
infarten. Sammantaget kan sägas att de uppskattningar och förenklingar som görs vid 
beräkning av risken med stor sannolikhet ger en överskattning av risknivån. Utförda 
antaganden innebär att hänsyn tas till ingående osäkerheter i analysen. 

 
För Hyveln 1 uppgår avståndet mellan planområde och Kinnekullebanan till cirka 45 meter 
vilket enligt den inledande riskanalysen (1) inte ger påverkan vid brand i persontåg. Beskrivet i 
avsnitt 1.7.1 ska man enligt gällande översiktsplan (3) även ta hänsyn till risker som sannolikt 
kan uppstå i framtiden med hänsyn till eventuella transporter av farligt gods på 
Kinnekullebanan. Riskerna med transporter av farligt godstransporter på järnvägen beskrivs 
därför kvalitativt nedan. 

Kinnekullebanan går igenom Lidköping precis söder om planområdet parallellt med (norr om) 
Rörstrandsgatan. Den del som går genom Lidköping trafikeras nästan uteslutande av 
persontrafik. Kinnekullebanan söder om Mariestad (förbi Lidköping) är öppen för godstrafik 
men ingen planenlig/regelmässig godstrafik sker på denna del av sträckningen. Under 2014 
förekom enligt uppgift endast en godstransport förbi Lidköping (17). Denna del av järnvägen 
trafikerades år 2014 av totalt 17 tåg/vardagsmedeldygn. Högsta tillåtna hastighet för 
persontåg är 100 km/h på vissa delar av Kinnekullebanan, i anslutning till aktuellt planområde 
(nära Lidköping centralstation) är hastighetsbegränsningen 40 km/h. 

Skicket på Kinnekullebanan medför att, det även i framtiden, sannolikt kommer att vara låg 
efterfrågan på godstransporter på sträckan. Prognoser för 2040 anger inga 
planlagda/regelmässiga godstransporter (17). Utifrån detta bedöms antalet farligt 
godstransporter även i framtiden vara högst begränsat, även om transporterna inte kan 
uteslutas helt då järnvägen är öppen för godstrafik och det inte finns några restriktioner kring 
vad som får transporteras. Med hänsyn till detta görs en beskrivning av potentiella risker för 
olyckor nu och i framtiden. 
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På motsvarande sätt som bedömningen av olyckor med persontåg i den inledande riskanalysen 
bedöms sannolikheten för urspårning generellt vara hög då det är relativt vanligt att tåg spårar 
ur. En urspårning innebär dock normalt en begränsad påverkan på området utmed järnvägen. I 
de flesta fall hoppar endast enstaka hjulpar av och tåget förblir upprätt inom spårområdet. I 
vissa fall leder urspårning även till att tåget eller enstaka vagnar lämnar spårområdet med 
skador på människor och byggnader som följd. Konsekvensområdet för själva urspårningen 
(kollision) samt tågets potentiella utbredning utanför spårområdet beror bland annat av tågets 
hastighet och längd, rälsens kvalitet och omgivningens topografi. Hastigheten för aktuellt 
sträcka på 40 km/h där Kinnekullebanan går i nivå med omgivningen innebär ett maximalt 
vinkelrätt skadeavstånd (kollision) på cirka 8 meter. Även om antalet farligt godstransporter på 
Kinnekullebanan skulle öka framöver är sannolikheten för att ett tåg med farligt gods spårar ur 
fortsatt mycket liten. Än mindre om läckage och antändning av brandfarlig vätska eller gas 
även ska ske, vilket krävs för att eventuell skadlig påverkan på planområdet ska kunna uppstå. 

Konsekvenserna vid ett sådant scenario bedöms dock kunna bli allvarliga och motsvarande för 
de transporter som sker på Rörstrandsgatan, beskrivna i avsnitt 4.3.3. Avståndet till 
planområdet från järnvägen jämfört med Rörstrandsgatan är dessutom något kortare vilket 
ger ett större påverkansområde mot aktuellt planområde. Det är främst olyckor med 
brandfarlig gas som förväntas kunna ge en allvarlig påverkan på planområdet då avståndet 
uppgår till cirka 45 meter. Ett potentiellt olycksscenario skulle kunna vara urspårning av ett 
godståg som transporterar brandfarlig gas i tankvagn som skadas vid kollision vilket leder till 
att brandfarlig gas läcker ut. Om antändning sker kan en gasmolnsexplosion inträffa. En 
fordonsbrand eller jetflamma kan potentiellt också leda till en BLEVE med mycket stort 
påverkansområde. Vid transport av brandfarlig vätska är det även möjligt att vätskan vid ett 
läckage rinner från spårområdet närmre planområdet och på så sätt ger konsekvenser på 
verksamheter inom aktuell fastighet vid brand eller explosion. 

Sammanfattningsvis är risken minimal för olyckor på Kinnekullebanan med påverkan på 
planområdet med hänsyn till antalet farligt godstransporter som sker och det skyddsavstånd 
som finns idag. Även om antalet transporter med farligt gods ökar i framtiden förväntas ändå 
risken för urspårning längs med planområdet vara låg, bland annat med hänsyn till den korta 
sträckning och den hastighetsbegränsning som finns. Med hänsyn till de olycksrisker som 
förknippas med trafikeringen av Kinnekullebanan innebär placeringen av aktuellt planområde 
att ett betryggande skyddsavstånd till järnvägen uppnås. De åtgärder som föreslås med hänsyn 
till risker från Rörstrandsgatan i avsnitt 6 bedöms även vara tillämpbara för transporter av 
farligt gods på Kinnekullebanan vilket ytterligare minskar riskbilden även för ett ökat antal 
transporter i framtiden. 
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Om man väger samman konsekvensen och de frekvenser som presenteras i avsnitt 4.1.1, samt 
även tar hänsyn till befintliga skyddsåtgärder i form av expanderat glas och 
skumsläckanläggning, anses risken mot det aktuella planområdet vara acceptabel, förutsatt att 
säkerhetshöjande åtgärder enligt avsnitt 6 vidtas. Den planerade 
produktionsanläggningen/ändringarna bedöms inte kräva längre skyddsavstånd utifrån 
genomförd riskanalys. 

 
Med hantering av brandfarliga varor enligt beskrivning i avsnitt 4.1.2 med avstånd på över 100 
meter till fastighetsgräns bedöms identifierade riskkällor inte påverka personer eller 
byggnader inom planområdet. 

 
Den brandfarliga varan som hanteras inomhus inom Eurofins anläggning bedöms i sig inte 
påverka byggnader inom planområdet, utan bara vid en brand till följd av exempelvis läckage. 
En sådan brand bedöms dock inte innebära större påverkan mot byggnader inom planområdet 
än en vanlig byggnadsbrand varför riskbidraget mot planområdet kan accepteras. Hanteringen 
som sker utomhus ska fortsatt ske inom gas- och miljöcontainer vilket bedöms ge ett tillräckligt 
skydd mot påverkan på planområdet. 

 
Enligt gällande tillståndsbevis och muntliga uppgifter från verksamheten förvaras den 
brandfarliga gasen i lösa behållare i för ändamålet avsedd container. Förutsatt att containerns 
skyddsklass är likvärdig med avskiljande konstruktion EI 60 utgör denna förvaring inte någon 
risk mot planområdet. Detta behöver verifieras om svårutrymd verksamhet planeras inom 100 
meter från Cramos verksamhet. Vidare specificeras att förvaring av bensin sker i lösa behållare 
i skåp placerade i container. Med anledning av denna förvaring utgör brandfarlig vätska ingen 
risk mot planområdet och skyddsåtgärder behöver således inte vidtas.  

 
Då förvaring av både brandfarlig vätska och brandfarlig gas inom Nobinas anläggning sker i 
utrymmen inomhus, varav den brandfarliga vätskan dessutom förvaras i cistern inom invallning 
anses risken mot planområdet vara så liten att den kan accepteras. 

 
Med bakgrund i det resonemang som förts i avsnitt 4.2 anses risken som Lantmännens 
Gödselterminal utgör mot planområdet vara acceptabel förutsatt att skyddsåtgärder vidtas 
(dessa specificeras i avsnitt 6 nedan). 
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Utifrån analys av risker förknippade med transporter av farligt gods på Rörstrandsgatan kan 
det konstateras att det är transporter av brandfarlig gas som utgör en risk mot planområdet. 
Olycksrisker som bedöms kunna påverka planområdet är medelstor respektive stor 
gasmolnsexplosion, samt BLEVE, vid gastransport med tankbil, och stor gasmolnsexplosion vid 
flasktransporter i lastbil. Detta föranleder att säkerhetshöjande åtgärder för byggnader som 
vetter mot riskkällan behöver vidtas. 

Med hänsyn till de fåtal och mindre omfattande (huvudsakligen styckegods) transporter av 
farligt gods som sker på lokalgatorna i anslutning till planområdet bedöms enligt avsnitt 4.3.4 
bebyggelse inom planområdet kunna tillåtas utan att ytterligare säkerhetshöjande åtgärder 
vidtas. 

Detsamma gäller för eventuella transporter av farligt gods på Kinnekullebanan som kan ske 
enstaka gånger per år. Säkerhetshöjande åtgärder med hänsyn till transporter på 
Rörstrandsgatan kommer även ge ett skydd för personer och byggnader inom planområdet vid 
en olycka på järnvägen. 

 

 
Enligt den detaljerade analysen bedöms risknivån för det aktuella planområdet vara så hög att 
riskreducerande åtgärder ska beaktas vid exploatering. Åtgärdernas omfattning behöver dock 
diskuteras, då risknivån innebär att åtgärder som syftar till att reducera risker förknippade med 
identifierade riskkällor enbart ska vidtas i den mån som de bedöms vara rimliga ur ett 
kostnads-/nyttoperspektiv. Åtgärdernas kostnader ska med andra ord ställas i jämförelse med 
deras riskreducerande effekt. 

I avsnitt 6.2 nedan görs en bedömning av behovet av åtgärder. Bedömningen ska användas 
som riktlinje i den fortsatta planeringen av området. 

Åtgärdsförslagen som presenteras nedan baseras generellt på befintliga förhållanden inom 
Östra hamnen avseende placering av riskkällor. För Lantmännen Gödselterminal som utgör en 
Seveso-anläggning gäller specifika förutsättningar eftersom åtgärderna även behöver ta höjd 
för att föreslagen markanvändning inte får begränsa Lantmännens möjlighet att flytta sin 
hantering inom området. 

 
Med utgångspunkt från ovanstående resonemang redovisas i nedanstående avsnitt separata 
bedömningar av rimligheten i att vidta åtgärder med avseende på de olycksrisker som studeras 
i den fördjupade riskanalysen. 

 
Vid lokalisering i ett utsatt område bör man alltid sträva efter att lokalisera bebyggelsen på ett 
tillräckligt stort avstånd från eventuella störningskällor. Skyddsavstånd enligt Översiktsplan 
Lidköpings kommun (se 1.7.1) samt MSB:s föreskrifter för hantering av brandfarlig vara bör 
användas som riktvärden för placering av verksamheter. 
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Bebyggelse som inte uppfyller rekommenderade skyddsavstånd kommer troligtvis innebära 
krav på kompletterande byggnadstekniska åtgärder. Omfattningen av åtgärderna är dock 
beroende av hur mycket skyddsavstånden underskrids samt vilka olycksrisker som behöver 
beaktas. Syftet med åtgärderna är att reducera det ”nettotillskott” av oönskade händelser som 
avsteget medför i förhållande till om de rekommenderade skyddsavstånden skulle följas. 

Vid exploatering av det aktuella planområdet ska placering av verksamheter i förhållande till 
ett antal riskkällor beaktas. Dessa redovisas nedan, tillsammans med riktlinjer för placering av 
verksamhet. 

Lantmännen Reppe: Planområdets norra del angränsar mot Lantmännen Reppe. Vid en olycka 
inom anläggningen kan en stor brand som ger hög infallande värmestrålning mot planområdet 
uppstå.  

Industri (icke störande) planeras enligt föreslagen bebyggelsestruktur på ett avstånd om cirka 
60 meter från fastighetsgräns mot Lantmännen Reppe, vilket anses acceptabelt om 
säkerhetshöjande åtgärder vidtas, se avsnitt 6.2.3. Utifrån beräknade skyddsavstånd i avsnitt 
4.1.1, som i sin tur baseras på Lantmännen Reppes egen riskanalys, bedöms industribebyggelse 
kunna placeras som närmast 35 meter från cisterninvallningen, vilket motsvarar cirka 20 meter 
från fastighetsgräns enligt förutsättningar i Lantmännens egen riskanalys. Exakt avstånd från 
fastighetsgräns ska dock fastställas vid bygglovsarbetet inför uppförande av ny bebyggelse. 

Svårutrymda verksamheter12 samt handel planeras som närmast cirka 190 meter från 
fastighetsgräns mot Lantmännen Reppe. Detta, tillsammans med det faktum att denna typ av 
verksamhet placeras i skydd bakom industribebyggelse, medför att skyddsavståndet bedöms 
tillräckligt. 

Lantmännen Gödselterminal: Utifrån befintliga förutsättningar är den potentiella riskkällan 
från Lantmännen Gödselterminal placerad på så vis att endast delar av det aktuella 
planområdet påverkas inom en timme vid händelse av olycka. Dock har Lantmännen 
Gödselterminal rätt att, vid förändring eller utökning av verksamheten, flytta riskkällan inom 
sin fastighet, se avsnitt 6.1. Detta föranleder att hela planområdet vid förändring av 
Lantmännen Gödselterminals verksamhet kan komma att exponeras vid olycka. Med anledning 
av detta ska åtgärder vidtas för hela planområdet. 

Rörstrandsgatan: För planerad bebyggelse som vetter mot Rörstrandsgatan underskrids 
rekommenderade skyddsavstånd. Detta föranleder att säkerhetshöjande åtgärder ska vidtas 
för bebyggelse placerad närmare än 80 meter från Rörstrandsgatan. 

 
Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till 
den förhöjda risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällan. 
Detta område bör inte utformas så att de uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Med 
stadigvarande vistelse avses exempelvis uteserveringar, lekplatser, torgytor, utegym etc. 

 

12 Svårutrymd verksamhet inbegriper skolor eller jämförbar verksamhet (förskola, skola, lekplats/lekland), 
vårdanläggningar (äldreboende, stora sjukhus, dock ej vanlig vårdcentral) samt personintensiva verksamheter 
(större handel, större evenemangsanläggningar med stora åskådarantal). 
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För aktuellt planområdet innebär detta att obebyggda ytor utomhus mellan bebyggelse inom 
planområdet och fastighetsgräns mot Lantmännen Reppe inte ska uppmuntra till 
stadigvarande vistelse. Markparkering godtas dock inom dessa ytor. Enligt planförslaget 
planeras inte för någon stadigvarande vistelse mellan industribebyggelse och fastighetsgräns 
mot Lantmännen Reppe; befintlig yta utgörs idag av grusplan. 

Obebyggda ytor utomhus tillhörande svårutrymda verksamheter bör utföras så att de inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse inom 80 meters avstånd från Rörstrandsgatan. Detta är 
dock endast en rekommendation. 

 
Utrymning: Utrymningsstrategin för ny bebyggelse i anslutning till en riskkälla behöver 
utformas med beaktande av möjliga olyckor. Detta innebär att utrymningsvägar ska 
dimensioneras och utformas så att utrymning kan ske tillfredställande även vid en olycka med 
farliga ämnen inom Östra hamnen eller vid en farlig godsolycka på Rörstrandsgatan. 

Utrymningsvägar från bebyggelse inom planområdet ska beaktas särskilt vid exploatering av 
byggnader som vetter mot Lantmännen Reppe och Rörstrandsgatan. En olycka vid någon av 
dessa riskkällor kan potentiellt påverka utrymningen från närbelägen bebyggelse och utreds 
var för sig nedan. 

Utrymning bort från Lantmännen Reppe: Vid händelse av en brand i cisterninvallning inom 
Lantmännen Reppes anläggning kan potentiellt höga strålningsnivåer mot planområdet 
uppstå. Utifrån beräknade skyddsavstånd i avsnitt 4.1.1 ska lokaler med stadigvarande vistelse 
inom cirka 100 meter från cisterninvallning (vilket motsvarar drygt 80 meter från 
fastighetsgräns mot Lantmännen Reppe) utformas med minst en utrymningsväg som vetter 
som mynnar bort från Lantmännen Reppes anläggning. Det rekommenderas att denna 
utrymningsväg utgörs av ”normal” entré för att på så sätt ta hänsyn till personers benägenhet 
att utrymma samma väg som de kom in. Detta gäller endast byggnader som vetter direkt mot 
Lantmännen Reppe utan framförliggande bebyggelse.  

Utrymning bort från Rörstrandsgatan: En olycka med brännbar gas på Rörstrandsgatan 
bedöms kunna påverka delar av planområdet som vetter mot riskkällan. Detta innebär att 
byggnader avsedda för svårutrymda verksamheter inom 80 meter från Rörstrandsgatan ska 
utformas med åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort från riskkällan. Detta gäller 
endast byggnader som vetter direkt mot riskkällan utan framförliggande bebyggelse. Det 
rekommenderas vidare att denna utrymningsväg utgörs av ”normal” entré för att på så sätt ta 
hänsyn till personers benägenhet att utrymma samma väg som de kom in. Ovanstående krav 
gäller hela byggnaden även om bara en del av byggnaden ligger inom 80 meter från 
Rörstrandsgatan. 

För byggnader avsedda för mindre handel eller kontor krävs inga skyddsåtgärder med hänsyn 
till aktuella skyddsavstånd. 

Skydd mot gaser: För att reducera sannolikheten för att brandgaser samt brännbara och 
giftiga gaser tar sig in i byggnader kan ventilationssystemet utformas så att: 

o friskluftsintag för lokaler där personer vistas stadigvarande placeras mot en trygg 
sida, det vill säga bort från riskkällan. 

o det på ett enkelt sätt kan stängas, av t.ex. fastighetsskötare eller brandförsvar, 
genom exempelvis central nödavstängning 
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Åtgärden innebär normalt en låg kostnad men kan vara svår att följa upp och kan inte helt 
regleras som en planbestämmelse. 

Hela planområdet ligger inom konsekvensområdet för en olycka vid Lantmännens 
Gödselterminal. De ventilationstekniska åtgärderna som redovisas ovan bedöms normalt 
innebära relativt låga kostnader och inte inverka mer än marginellt på byggnadsutformningen. 
För planområdet innebär ovanstående att ny bebyggelse inom planområdet ska utföras med 
friskluftsintag vända bort från Lantmännens Gödselterminal, samt att avstängningsfunktion för 
ventilationen ska finnas. Detta för att inte inskränka på Lantmännen Gödselterminals möjlighet 
att förändra sin verksamhet i framtiden. Det rekommenderas även att ventilationen är kopplad 
till brandgasdetektorer så att den automatiskt stänger vid detektion av utvändig brand. 

Ventilationstekniska åtgärder enligt ovan ska också vidtas för bebyggelse avsedd för 
svårutrymda verksamheter verksamhet som ligger inom 80 meter från Rörstrandsgatan. För 
byggnader avsedda för mindre handel eller kontor krävs inga skyddsåtgärder med hänsyn till 
aktuella skyddsavstånd. 

Skydd mot brand: För att minska sannolikheten att en brand, vid en olycka med brännbar gas 
eller brandfarlig vätska, sprider sig in i kringliggande byggnader innan människor i byggnaden 
hunnit utrymma kan fasader på byggnader som vetter mot riskkällan utföras i material som 
förhindrar brandspridning in i byggnaden under den tid det tar att utrymma (uppskattningsvis 
minst 30 minuter). Exempelvis kan väggar utföras i obrännbart material eller med konstruk-
tioner som uppfyller brandteknisk avskiljning avseende täthet och isolering. Krav på att 
förhindra brandspridning gäller även fönster. Exempelvis kan fönster utföras så att de är 
intakta och sitter kvar under hela brandförloppet genom att använda brandklassade, härdade 
eller laminerade glas. Fasadåtgärder kan ersättas med eller kombineras med avskärmande 
skyddsbarriärer som begränsar värmestrålningen mot byggnaden vid en olycka på vägen. En 
skyddsbarriär skyddar även personer som befinner sig utomhus. 

En olycka med brännbar gas på Rörstrandsgatan bedöms kunna påverka delar av planområdet 
som vetter mot riskkällan. Detta innebär att fasader på byggnader avsedda för svårutrymda 
verksamheter inom 80 meter från vägen ska utföras i obrännbart material. Detta gäller fasader 
som vetter direkt mot Rörstrandsgatan. 

 
För att tidigt varna allmänheten, om att en allvarlig olycka med farliga ämnen har inträffat vid 
Lantmännens Gödselterminal, har verksamheten upprättat ett varningssystem, bestående av 
kraftiga ljudsignaler och blinkande lampor som upplyser om att inte beträda området vid larm. 
Utöver detta kan Räddningstjänsten aktivera ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA), 
vilket innebär att tyfoner ljuder i staden samt att informationsmeddelande skickas ut i radio 
och tv.  

Det befintliga varningssystemet som idag är installerat på Lantmännens Gödselterminal anses 
fungera väl i syfte att informera allmänheten om större olyckor inom verksamheten. 
Utbyggnad eller förändring av larmsystemets funktion anses därför inte vara aktuellt i och med 
exploatering av det aktuella planområdet. 

 
Vid ändrad markanvändning inom planområdet ska följande åtgärder vidtas med hänsyn till 
identifierade riskkällor: 
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Lantmännen Reppe: 

• Befintlig bebyggelse med icke störande verksamheter (huvudsakligen industri) är idag 
placerad minst 60 meter från planområdets fastighetsgräns mot Lantmännen Reppe. 
Denna typ av bebyggelse (icke störande industri eller motsvarande) bedöms dock 
utifrån riskanalysen kunna placeras som närmast 35 meter från cisterninvallning, vilket 
innebär ca 20 meter från planområdets fastighetsgräns. Exakt avstånd från 
fastighetsgräns ska dock fastställas vid bygglov vid uppförande av ny bebyggelse. 

• Obebyggda ytor utomhus mellan bebyggelse inom planområdet och fastighetsgräns 
mot Lantmännen Reppe ska inte uppmuntra till stadigvarande vistelse. Exempel på 
lämplig markanvändning är markparkering. 

• Lokaler inom 100 meters avstånd från cisterninvallning och som vetter direkt mot 
riskkällan utan framförliggande bebyggelse, ska utformas med minst en utrymningsväg 
som vetter bort från riskkällan. Kravet gäller endast för stadigvarande vistelse (t.ex. 
uteserveringar, lekplatser, torgytor, utegym etc.). Verksamheter med begränsad 
omgivningspåverkan kan uppföras inom 100 meter enligt ovan, t.ex. service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och 
andra verksamheter av likartad karaktär. 

Rörstrandsgatan: 

• Obebyggda ytor utomhus tillhörande svårutrymda verksamheter bör utformas så att 
de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse inom 80 meter från Rörstrandsgatan. 
Detta är dock endast en rekommendation. 

• Byggnader avsedda för svårutrymda verksamheter inom 80 meter från 
Rörstrandsgatan ska utformas med åtminstone en utrymningsväg som mynnar bort 
från riskkällan. Detta gäller endast byggnader som vetter direkt mot riskkällan utan 
framförliggande bebyggelse.  

• Friskluftsintag för byggnader avsedda för svårutrymda verksamheter inom 80 meter 
från Rörstrandsgatan placeras mot en trygg sida bort från Rörstrandsgatan. 
Ventilationssystemen utförs med central nödavstängningsfunktion (manuell). 

• Fasader på byggnader avsedda för svårutrymda verksamheter inom 80 meter från 
Rörstrandsgatan, som vetter direkt mot Rörstrandsgatan utan framförliggande 
bebyggelse, ska utföras i obrännbart material (exempelvis tegel eller puts på tegel). 

Övrigt: 

• Friskluftsintag för byggnader inom planområdet ska placeras mot en trygg sida bort 
från Lantmännen Gödselterminal. Ventilationssystemen utförs med central 
nödavstängningsfunktion (manuell). Det rekommenderas även att ventilationen 
kopplas till brandgasdetektorer så att den automatiskt stänger vid detektion av 
utvändig brand. 

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 man 
beslutar om ska formuleras som planbestämmelser på ett sådant sätt att de är förenliga med 
Plan- och bygglagen (2010:900). Vid formulering av planbestämmelser är det viktigt att 
funktionen i åtgärden bevakas och får ett juridiskt skydd. Det är lika viktigt att inte låsa fast sig 
vid en viss teknik eller ett specifikt material eftersom det kan dröja flera år innan planen 
realiseras. 
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De åtgärder som redovisas ovan bedöms ha följande effekt inom planområdet: 

• Begränsning av sannolikheten för att personer utsätts för en förhöjd risknivå under 
längre tidsperioder, samt begränsning av möjligheten för att oskyddade personer 
skadas utomhus inom områden med förhöjd risknivå, genom att tillgodose 
skyddsavstånd till ny bebyggelse samt områden med stadigvarande vistelse utomhus. 

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

• Reducering av konsekvenserna inomhus till följd av en större utvändig brand genom 
erforderliga skyddsavstånd. 

• Ökad möjlighet för personer att utrymma byggnader innan kritiska förhållanden 
uppstår inomhus till följd av en olycka vid Lantmännen Reppe, samt olycka på 
Rörstrandsgatan, genom att tillgodose utrymning bort från dessa riskkällor. 

Med hänsyn till den beräknade risknivån inom planområdet samt planerad verksamhet och 
bebyggelse bedöms de föreslagna åtgärderna ha en tillräcklig riskreducerande effekt. 

 
Det aktuella planförslaget innebär ändrad markanvändning för fastigheten Hyveln 1 i Östra 
hamnen i Lidköpings kommun. Gällande detaljplan möjliggör ren industri och ändringen syftar 
till att möjliggöra verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt centrumbebyggelse 
som exempelvis handel, kontor och samlingslokaler. 

I planområdets närhet ligger ett flertal verksamheter med tillstånd att hantera brandfarlig 
vara, SEVESO-anläggningen Lantmännens Gödselterminal samt Rörstrandsgatan, vilken utgör 
sekundär transportled för farligt gods. 

Med bakgrund i dessa identifierade riskkällor har en fördjupad analys av riskbilden mot 

planområdet och den förändrade markanvändningen som planförslaget innebär genomförts. I 

denna analys konstateras att säkerhetshöjande åtgärder enligt avsnitt 6.3 behöver vidtas för 

att riskerna mot planområdet ska kunna anses vara acceptabla. Dessa åtgärdsförslag ska 

beaktas i det fortsatta planarbetet så att risknivåerna mot planområdet hålls på en acceptabel 

nivå.  
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I denna bilaga genomförs frekvens-, konsekvens- och riskberäkningar för olyckor förknippade 
med transporter av brännbara gaser på Rörstrandsgatan. 

 

 
Planområdet angränsar mot Rörstrandsgatan längs cirka 300 meter. På den aktuella sträckan 
har Rörstrandsgatan ett körfält i respektive riktning. Strax innan den aktuella sträckan finns en 
cirkulationsplats som förbinder Rörstrandsgatan med Östra hamnen. I höjd med planområdet 
finns också en anslutning mot Majorsallén. Hastighetsbegränsningen uppgår till 60 km/h. 

 
Enligt trafikmätningar uppgick årsmedeldygntrafiken (ÅDT) år 2014, i korsningen 
Rörstrandsgatan/Jungmansgatan, till 11 175 fordon. Det är en ökning med 1235 fordon jämfört 
med år 2010 då ÅDT uppgick till 9940 fordon /1/. 

Utifrån den genomsnittliga ökningen 2010-2014 antas ÅDT år 2017 vara cirka 12 400 fordon på 
den aktuella sträckan. 

 
Rörstrandsgatan utgör en rekommenderad transportled för farligt gods. 

De sekundära transportlederna är avsedda för lokala transporter från och till avnämare för 
farligt gods. De sekundära transportlederna ska normalt inte användas för genomfartstrafik. I 
huvudrapporten redovisas en sammanställning av tidigare genomförda kartläggningar av 
verksamheter i Lidköping som bedöms generera transporter av farligt gods på 
Rörstrandsgatan. I Tabell 2.1 nedan redovisas de transportmängder som 
frekvensberäkningarna kommer utgå ifrån. Mycket konservativt antas att 100 % av 
transporterna till Östra hamnen passerar förbi planområdet på Rörstrandsgatan. 

Tabell 2.1. Uppskattat antal transporter med farligt gods. 

Klass Ämne 
Uppskattat antal transporter per år 

Östra hamnen Västra hamnen Totalt 

1 Explosiva ämnen Endast ett begränsat antal 
styckegodstransporter 

- Endast ett begränsat antal 
styckegodstransporter 

                                                           

/1/ Trafikflödeskarta 2014, erhållen från Lidköpings kommun 2017-02-30. 
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Klass Ämne 
Uppskattat antal transporter per år 

Östra hamnen Västra hamnen Totalt 

2.1 Brännbara gaser Tankbilar: 3 

Flaskpaket: 50-150 

Tankbilar: < 10 

Flaskpaket: 150-200 

Tankbilar: < 13 

Flaskpaket: 200-350 

2.2 Icke brännbara, icke 
giftiga gaser 

- Okänt* Okänt* 

2.3 Giftiga gaser - - - 

3 Brandfarliga vätskor 800-1600 500-1500 1300-3100 

4 Brandfarliga fasta 
ämnen m.m. 

- - - 

5 Oxiderande ämnen och 
organiska peroxider 

12 - 12 

6 Giftiga ämnen - - - 

7 Radioaktiva ämnen - - - 

8 Frätande ämnen - - - 

9 Magnetiska material och 
övriga farliga ämnen 

- - - 

* Antalet transporter är okänt. Utifrån den inventering som genomfördes i Riskanalys Hamnstaden 
/2/ uppskattas det att det rör sig om ett begränsat antal transporter per år. 

 

I detta avsnitt beräknas frekvensen för trafikolycka på den aktuella vägsträckan där denna 
passerar planområdet. Avsnittet behandlar först skadescenariot trafikolycka, där resultatet 
sedan nyttjas för frekvensberäkningar för scenarier förknippade med transporter av farligt 
gods. Frekvensberäkningarna utförs utifrån den metodik som presenteras i MSB:s rapport 
”Farligt gods – riskbedömning vid transport” /3/. 

Beräkningarna utgår från indata som redovisas i avsnitt 2.1 avseende faktorerna: 

• Antal fordonkm – aktuell sträcka x antal fordon 

• Vägstandard 

• Hastighetsbegränsning 

 
Vid beräkning av frekvensen för en trafikolycka på den aktuella vägsträckan används schablon-
olyckskvot för gata/väg med hastighetsbegränsningen 60 km/h, vilket ger en olyckskvot på 
0,93 trafikolyckor per 106 fordonskilometer* /3/. 

*  olyckskvoten är en sammanvägning av uppgifter enligt beräkningsmatris i /3/:  
1,2 trafikolyckor per 106 fordonskilometer för gata/väg med 50 km/h och  
0,65 trafikolyckor per 106 fordonskilometer för gata/väg med 70 km/h 

 

                                                           

/2/  Riskanalys Hamnstaden, Lidköping vid Vänern – avseende farliga verksamheter och transporter av farligt gods, 
Brandskyddslaget AB 2010  

/3/ Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 
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Vid beräkning av antal förväntade fordonsolyckor används följande ekvation: 

610 tetrafikarbeTotaltOlyckskvotOckorfordonsolyförväntadeAntal  

Där det totala trafikarbetet per år beräknas enligt följande: 

vägsträckaAktuellgnstrafikÅrsmedeldydygntetrafikarbeTotalt  365  

Olycksfrekvensen beräknas för en sträcka av 1 kilometer. Utifrån ovanstående indata beräknas 
antalet förväntade fordonsolyckor per år till 4,2 olyckor per år (0,93 x 12 400 x 365 x 1 x E-06). 

 
Den förväntade frekvensen för en trafikolycka där farligt godstransport är inblandad beräknas 
utifrån följande ekvation /3/: 

)2()1()(( 2XXYYXOOkortrafikolycigodsfarligtmedskyltadefordonAntal FaGo 

där 

X =  Andelen transporter skyltade med farligt gods (antal farligt godstransporter 
delat med totalt antal fordon) 

Y =  Andelen singelolyckor på vägdelen (antaget 15 % för aktuell vägsträcka /3/) 

Vid frekvensberäkningen antas det att sannolikheten för trafikolycka är oberoende av vilken 
last som ryms i lastbilen, d.v.s. sannolikheten för att en farligt godstransport är inblandad är 
direkt kopplad till hur stor andel av det totala antalet transporter som rymmer farligt gods. 
Fördelningen av olyckor mellan de olika klasserna antas vara densamma som andelen av 
respektive klass. 

I Tabell 3.1 redovisas den förväntade frekvensen för trafikolycka med farligt gods samt en 
fördelning mellan respektive farligt godsklass. 

Tabell 3.1. Beräknad olycksfrekvens per farligt godsklass på studerad vägsträcka. 

Scenario Andel Olycksfrekvens med farligt gods per år 

Klass Min Max Min Max 

1 0,0 % 0,0 % 0,0E+00 0,0E+00 

2 14,0 % 10,4 % 3,6E-04 8,3E-04 

3 85,2 % 89,2 % 2,2E-03 5,1E-03 

4 0,0 % 0,0 % 0,0E+00 0,0E+00 

5 0,8 % 0,3 % 2,1E-05 4,7E-05 

6 0,0 % 0,0 % 0,0E+00 0,0E+00 

7 0,0 % 0,0 % 0,0E+00 0,0E+00 

8 0,0 % 0,0 % 0,0E+00 0,0E+00 

9 0,0 % 0,0 % 0,0E+00 0,0E+00 

 
Enligt kartläggningen kan det förekomma transporter av brännbara gaser i båda tankbilar och 
färdiga flaskpaket på Rörstrandsgatan. Lastbilstransporter med flaskpaket bedöms stå för en 
klar majoritet av det totala antalet gastransporter, uppskattningsvis cirka 90-95 %. 
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Transportsättet påverkar både olycksfrekvens och konsekvens för olycka med brännbar gas. 
För brännbara gaser kan fyra scenarier antas uppstå beroende på transsportsätt samt typen av 
antändning: 

• Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck. 

• Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är 
under tryck. 

• BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, vilket motsvarar en omfattande 
explosion där i stort sett hela tanken exploderar. Scenariot kan uppkomma om tankbil 
utan fungerande säkerhetsventil utsätts för en utbredd brand under en längre tid. 

• Exploderande gasflaskor: Motsvarande explosion då gasflaskor utsätts för en utbredd 
brand. 

Den aktuella vägstandarden och hastighetsbegränsningen innebär att sannolikheten för 
läckage till följd av en trafikolycka med farligt godstransport antas vara 3 % (Index för farligt 
godsolyckor) /3/. 

Gaser transporteras dock i regel under tryck i tankar med större tjocklek, vilket innebär högre 
tålighet. Erfarenheter från utländska studier visar på att sannolikheten för utsläpp av det 
transporterade godset då sänks till 1/30 /3/. Sannolikheten för läckage av gas blir då 0,1 % 

(3 %1/30). 

Givet läckage antas fördelningen mellan olika läckagestorlekar till följande i enlighet med /3/: 

• Litet läckage: 62,5 % 

• Medelstort läckage:  20,8 % 

• Stort läckage:  16,7 % 

Beroende på utsläppsstorleken varierar sedan sannolikheten för direkt (jetflamma) respektive 
fördröjd antändning (gasmolnsexplosion). För utsläpp med trafikolycka finns följande 
fördelningsstatistik /4/: 

 Litet utsläpp Medelstort utsläpp Stort utsläpp 

• omedelbar antändning (jetflamma):  10 % 15 % 20 % 

• fördröjd antändning 
(gasmolnsexplosion):  

50 % 65 % 80 % 

• ingen antändning: 40 % 20 % 0 % 

En BLEVE antas kunna uppstå i en oskadad tank utan fungerande säkerhetsventil antingen om 
en medelstor eller stor jetflamma från intilliggande skadad tank är riktad direkt mot tanken 
eller om trafikolyckan leder till fordonsbrand* som är så omfattande att större delar av den 
oskadade tanken påverkas under en längre tid. Vid fördröjd antändning av den brännbara 
gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och därför inte påverka intilliggande tankar vid 
antändning.  

                                                           

/4/ Risk analysis of the transportation of dangerous goods by road and rail, Purdy, Grant, Journal of Hazardous 
materials, 33 1993  
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Sannolikheten för att förhållandena kring något av ovanstående scenarier är sådana att en 
BLEVE uppstår bedöms dock vara mycket låg, uppskattningsvis mindre än 0,5 % för respektive 
scenario. 

* Sannolikheten för att fordon inblandat i trafikolycka ska börja brinna uppskattas till  
ca 0,4 %. Antagandet utgår från statistik över antalet inrapporterade fordonsbränder till 
Trafikverkets (tidigare Vägverkets) informationssystem för trafiksäkerhet (VITS) /5/ samt 
statistik över inrapporterade trafikolyckor /6/. Antagandet bedöms vara konservativt då de 
polisrapporterade olyckorna med personskador inte utgör samtliga olyckor som kan leda till 
fordonsbrand. 

För gastransporter med flaskpaket i lastbil antas det att sannolikheten för läckage motsvarar 
Index för farligt godsolyckor enligt ovan, dvs. 3 %. Någon reduktion görs inte på grund av 
eventuell högre tålighet. Vidare så antas sannolikheten för läckage vara oberoende av antalet 
flaskor per transport. 

Den mest kritiska punkten på en gasflaska för utsläpp bedöms vara ventilen som vid en olycka 
kan slås av. Flaskornas egentyngd innebär att sannolikheten för att det ska gå hål på själva 
flaskan bedöms vara mycket låg. Utsläppsmängden beror därmed på antalet flaskor som 
skadas så allvarligt vid olyckan att dess respektive ventil slås av. Det antas att maximalt 5 
flaskor skadas tillräckligt allvarligt, vilket utgör scenariot stort utsläpp. 
Sannolikhetsfördelningen för utsläpp från en flaska och 5 flaskor bedöms vara 75 % respektive 
25 %. 

För gasflaskor uppskattas sannolikheten för antändning baserat på fördelningsstatistiken för 
tankbil enligt ovan, men hänsyn tas till de begränsade utsläppsmängderna. Vid utsläpp från 
gasflaskor uppskattas sannolikheten för antändning mycket grovt vara 10 % av sannolikheten 
för utsläpp från tankbil: 

 Litet  Stort 

• omedelbar antändning (jetflamma):  1 % 2 % 

• fördröjd antändning (gasmolnsexplosion):  5 % 8 % 

• ingen antändning:  94 % 90 % 

Sannolikheten för att en trafikolycka leder till brand i fordon är enligt tidigare ca 0,4 %. Vid 
transport av gasflaskor antas mycket grovt att sannolikheten för att en fordonsbrand blir så 
utbredd att den sprids till lasten och hettar upp en eller flera gasflaskor så mycket att de 
exploderar är 5 %. Uppskattningsvis exploderar ett stort antal av flaskorna i lasten, men 
sannolikheten för att flera flaskor exploderar samtidigt bedöms vara mycket låg. 
Explosionslasten blir därmed också låg. 

Figur 3.1 och Figur 3.2 redovisar ett händelseträd över följdscenarier vid en olycka med 
gastransport med tankbil respektive gastransport med flaskpaket i lastbil. 

                                                           

/5/  Vägverkets informationssystem för trafiksäkerhet (VITS), uppgifter erhållna av Arne Land, Statens Väg- och 
Transportforskningsinstitut 2003-05-27 

/6/  Vägtrafikskador 2004, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Rapport 2005:14, 2005 
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Figur 3.1. Händelseträd olycka med transport av brännbar gas (klass 2.1) med tankbil. 
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Figur 3.2. Händelseträd olycka med transport av brännbar gas (klass 2.1) med flaskpaket i lastbil. 

 

Konsekvenserna för skadescenarier/skadescenarierna beräknas alternativt bedöms med 
simuleringsprogram, handberäkningar, samt litteraturstudier. 

I riskanalysen används huvudsakligen riskmåttet individrisk, där risknivån beräknas som 
funktion av avståndet från riskällan. Konsekvensberäkningarna består därmed av beräkning av 
skadeavstånd/-område för respektive olycksrisk. Individrisken beräknas dels för obebyggd 
mark och dels med hänsyn till planerad bebyggelsestruktur, där det beaktas att den planerade 
bebyggelsen har en reducerande effekt på skadeavståndet och sannolikheten att omkomma. 

 
För att kunna få en uppfattning om hur stora konsekvenserna blir för respektive skadescenario 
kommer följande förutsättningar och antaganden att gälla i beräkningarna: 

Frekvensberäkningarna i avsnitt 3 omfattar en 1 km lång sträcka. Konsekvensberäkningarna för 
respektive skadescenario utförs dock utifrån antagandet att de inträffar där de ger som störst 
skada för den nya bebyggelsen, dvs. där avståndet mellan riskkällan (Rörstrandsgatan) och ny 
bebyggelse är som kortast.  

Det studerade området är flackt och fastigheten ligger i samma nivå som riskkällan. Mellan 
Rörstrandsgatan och planområdet löper Kinnekullebanan. Topografin på den aktuella sträckan 
bedöms ha begränsad påverkan på de studerade skadescenarierna. 
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Enligt avsnitt 3.2.1 kan följande fyra scenarier uppstå beroende på transportsätt samt typen av 
antändning: 

• Jetflamma: omedelbar antändning av läckande gas under tryck. 

• Gasmolnsexplosion: fördröjd antändning av gas som hunnit spridas och därmed ej är 
under tryck. 

• BLEVE: Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion kan uppkomma om tank utan 
fungerande säkerhetsventil utsätts för en utbredd brand under en längre tid. 

• Exploderande gasflaskor: Motsvarande explosion då gasflaskor utsätts för en utbredd 
brand. 

För ovanstående skadescenarier har utsläppssimuleringar gjorts med simuleringsprogrammet 
Gasol för att avgöra storleken på de områden inom vilka personer kan förväntas omkomma. 
Utsläppssimuleringarna har utförts för tankbil med ca 25 ton tryckkondenserad gas samt lastbil 
med gasflaskor (ca 100-200 gasflaskor á 10-45 kg per flaska, total mängd < 10 ton 
tryckkondenserad gas). 

Det antas grovt att samtliga transporter innehåller tryckkondenserad gasol. I Tabell 4.1 
redovisas den indata som anges i Gasol med avseende på tankutformning, väder etc. 

Tabell 4.1. Indata till Gasol för simulering av skadeområden vid jetflamma och gasmoln. 

Faktor Tankbil Gasolflaska 

Lagringstemperatur 15°C 15°C 

Lagringstryck 7 bar övertryck vid 15°C 7 bar övertryck vid 15°C 

Tankdiameter 2,0 m 0,3 m 

Tanklängd 18 m 0,5 m 

Tankfyllnadsgrad 80 % 80 % 

Tankens tomma vikt 50 000 kg 10 kg 

Designtryck 15 bar övertryck 10 bar övertryck 

Bristningstryck 4 x designtrycket 4 x designtrycket 

Luftryck 760 mmHg 760 mmHg 

Väder 15°C, 50 % relativ fuktighet, dag och klart 15°C, 50 % relativ fuktighet, dag och klart 

Omgivning 
Många träd, häckar och enstaka hus 
(tätortsförhållanden) 

Många träd, häckar och enstaka hus 
(tätortsförhållanden) 

Skadescenarierna jetflamma respektive gasmolnsexplosion har simulerats för följande 
utsläppsstorlekar /7/:  

  

                                                           

/7/ Farligt gods – riskbedömning vid transport, Räddningsverket Karlstad, 1996 
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Tankbil 

• Litet utsläpp: 0,09 kg/s 

• Medelstort utsläpp 0,9 kg/s 

• Stort utsläpp 17,8 kg/s 

Gasflaskor 

• Litet utsläpp 3,3 kg/s (avslagen flaskventil på en flaska) 

• Stort utsläpp 17,8 kg/s (avslagen flaskventil på 5 flaskor) 

Skadeområdena för jetflamma och gasmolnsexplosion beror utöver utsläppsstorleken, även på 
om läckaget utgörs av gasfas, vätskefas eller i gasfas nära vätskeytan. I beräkningarna antas 
det konservativt att utsläppet sker nära vätskeytan då detta leder till de största 
skadeområdena. 

Skadeområdena för gasmolnsexplosion är dessutom beroende av vindstyrkan, där 
skadeområdet blir större ju lägre vindstyrka. Även här antas det konservativt en relativt låg 
vindstyrka, ca 3 m/s. 

Sannolikheten för att omkomma är bl.a. beroende av den infallande värmestrålningen. Hur 
hög värmestrålning en person klarar utan att erhålla skador beror bl.a. på dess varaktighet. 
Detsamma gäller med avseende på hur hög strålning som krävs för att antända olika 
byggnadsmaterial. Ju längre strålningspåverkan, ju högre sannolikhet för skada. 

Utomhus: I Tabell 4.2 och Tabell 4.3 redovisas skadeområden där värmestrålningen är så 
omfattande att det kan leda till 2:a-3:e gradens brännskada. Enligt /8/ är sannolikheten att 
omkomma vid 2:a gradens brännskador ca 15 %. Det uppskattas grovt att motsvarande för de 
som får 2a-3:e gradens brännskada är ca 50 %. 

Inomhus: Sannolikheten för att personer som befinner sig inomhus omkommer bedöms 
utifrån den strålningsnivå som uppskattas vara kritisk med avseende på brandspridning in i 
byggnaden. Det uppskattas grovt att skadeområdet för brandspridning till byggnad för de 
studerade scenarierna motsvarar skadeområdet där värmestrålningen är så omfattande att det 
kan leda till 2:a gradens brännskada. Dock bedöms det inte vara troligt att samtliga personer 
som befinner sig i en utsatt byggnad omkommer till följd av att en utvändig brand sprids in i 
byggnaden. Mycket grovt uppskattas det att 5-10 % av de personer som befinner sig inomhus 
inom det område där värmestrålningen kan leda till 2:a gradens brännskada omkommer. 

 
I Tabell 4.2 och Tabell 4.3 redovisas skadeavstånden för respektive skadescenario vid olycka 
med gastransport med tankbil respektive gastransport med flaskpaket i lastbil. För jetflamma 
och brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt runt olycksplatsen utan mer 
plymformat, varför dess bredder även presenteras. 

 

 

                                                           

/8/ Vådautsläpp av brandfarliga och gifta gaser och vätskor – metoder för bedömning av risker, FOA, september 
1997 
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Tabell 4.2 Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av brännbara 
gaser med tankbil. 

Skadescenario 
Skadeavstånd (meter) 

Bredd Längd 

Liten jetflamma 6 5 

Liten gasmolnsexplosion 2 5 

Medelstor jetflamma 15 15 

Medelstor gasmolnsexplosion 50 70 

Stor jetflamma 60 55 

Stor gasmolnsexplosion 215 185 

BLEVE 440* 220 

* Cirkelformat skadeområde, dvs. utbredning i vägens längdriktning motsvarar den dubbla skaderadien. 

Tabell 4.3. Beräknade konsekvenser – skadeområden, för skadescenarier vid transport av brännbara 
gaser med flaskpaket i lastbil. 

Skadescenario 
Skadeavstånd (meter) 

Bredd Längd 

Liten jetflamma 25 25 

Liten gasmolnsexplosion 45 45 

Stor jetflamma 60 55 

Stor gasmolnsexplosion 60 95 

Exploderande gasflaskor 60* 30 

* Cirkelformat skadeområde, dvs. utbredning i vägens längdriktning motsvarar den dubbla skaderadien. 

 

 

 
Den platsspecifika individrisken redovisas i form av individriskprofiler som anger den 
avståndsberoende frekvensen för att en fiktiv person ska omkomma till följd av en negativ 
exponering från de studerade riskkällorna. 

Individrisken beräknas som den kumulativa frekvensen för att omkomma på ett specifikt 
avstånd från riskkällan. Detta innebär att på en punkt t.ex. 100 meter från riskkällan så är 
individrisken densamma som frekvensen för alla skadescenarier med ett skadeområde > 100 
meter. 

Vid redovisning av individrisken är det ett par faktorer som behöver beaktas, dels var en olycka 
antas inträffa och dels skadeområdets utbredning: 

1. De konsekvensberäkningar som redovisas i avsnitt 4 visar att andelen personer inom 
skadeområdet som bedöms omkomna minskar med avståndet från riskkällan. Detta 
innebär även att sannolikheten för att den fiktiva personen som studeras vid beräkning 
av individrisk omkommer också minskar med avståndet för respektive skadescenario. 
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Med avseende på respektive skadescenario reduceras därför individrisken för olika 
avståndsnivåer enligt konsekvensberäkningarna. 

2. De beräknade skadeområden för olycksscenarierna skiljer sig i förhållande till den 
vägsträcka som studeras (1 km). Detta innebär att det inte är givet att en person som 
befinner sig inom kritiskt område i planområdet omkommer om en olycka inträffar på 
den aktuella sträckan. För skadescenarier med mycket stort skadeområde kan fallet 
vara det motsatta, d.v.s. personer inom planområdet kan omkomma även om olyckan 
inträffar utanför den studerade sträckan. 

För att ta hänsyn till detta reduceras frekvensen beroende på skadeområdets 
utbredning. Grovt antas att ett scenario kan påverka en så stor andel av den studerade 
sträckan som scenariots skadeområde i båda riktningar utgör. Exempelvis innebär 
detta för ett olycksscenario med beräknat skadeområde ca 100 meter att frekvensen 
multipliceras med 0,2 för en 1 km lång vägsträcka. 

3. För vissa olycksscenarier förknippade med gaser blir skadeområdet inte cirkulärt. Detta 
innebär i sin tur att det inte är givet att en person som befinner sig inom det kritiska 
området omkommer. För dessa scenarier reduceras frekvensen ytterligare med 
avseende på gasplymens spridningsvinkel. 

 
Den beräknade individrisken kommer att värderas utifrån de kriterier för acceptans av risk som 
redovisas i Värdering av risk /9/. Riskkriterierna redovisas även i Figur 5.1. 

 
I Figur 5.1 redovisas individrisken utomhus respektive inomhus för planområdet som funktion 
av avståndet till Rörstrandsgatan. Avståndet utgår från närmaste vägkant. Individrisken 
redovisas för de maximala transportmängderna av respektive farligt godsklass enligt den 
riskinventering som redovisas i huvudrapporten. 

                                                           

/9/ Värdering av risk, Statens räddningsverk, Det Norske Veritas, 1997    
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Figur 5.1. Individrisk utmed Rörstrandsgatan. Avstånd = 50 meter markerar avstånd där olycka med 
brandfarlig vätska inte längre påverkar individrisknivån. Lodrät linje visar början på planområdet. 
(Observera att frekvensen redovisas i logaritmisk skala). 

Underlaget som använts för beräkning av individriskprofilerna redovisas i Tabell 5.1. Den 
reducerade frekvensen som redovisas utgör den beräknade frekvensen för respektive 
skadescenario på den studerade sträckan multiplicerat med sannolikheten för ovanstående 
faktorer (d.v.s. sannolikheten att omkomma, andelen av sträckan respektive andelen av ett 
cirkulärt område). 

Tabell 5.1. Underlag för beräkning av individrisk inom Planområde med avseende på Rörstrandsgatan. 

Scenario 

Skade- 

avstånd 
(m) 

Andel  av 
cirkulärt 
område 

Andel som 
omkommer 

Andel som kan 
påverka 

planområdet 

Reducerad 
frekvens 

Utomhus      

Olycka med tankbil      

Liten jetflamma 5 19 % 50 % 1,0 % 1,4E-12 

Liten gasmolnsexplosion 5 6 % 50 % 1,0 % 2,3E-12 

Medelstor jetflamma 15 16 % 50 % 3,0 % 1,7E-12 

Medelstor gasmolnsexplosion 70 11 % 50 % 14,0 % 2,5E-11 

Stor jetflamma 55 17 % 50 % 11,0 % 7,4E-12 

Stor gasmolnsexplosion 185 18 % 50 % 37,0 % 1,1E-10 

BLEVE 220 100 % 50 % 44,0 % 1,1E-10 

Olycka med gasflaskor      

Liten jetflamma 25 16 % 50 % 5,0 % 3,1E-10 

Liten gasmolnsexplosion 45 16 % 50 % 9,0 % 2,7E-09 
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Scenario 

Skade- 

avstånd 
(m) 

Andel  av 
cirkulärt 
område 

Andel som 
omkommer 

Andel som kan 
påverka 

planområdet 

Reducerad 
frekvens 

Stor jetflamma 55 17 % 50 % 11,0 % 4,6E-10 

Stor gasmolnsexplosion 95 10 % 50 % 19,0 % 2,0E-09 

Exploderande gasflaskor 30 100 % 50 % 6,0 % 2,1E-09 

 

Inomhus      

Olycka med tankbil      

Liten jetflamma 5 19 % 10 % 0,5 % 1,4E-13 

Liten gasmolnsexplosion 5 6 % 10 % 0,5 % 2,3E-13 

Medelstor jetflamma 15 16 % 10 % 1,5 % 1,7E-13 

Medelstor gasmolnsexplosion 70 11 % 10 % 7,0 % 2,5E-12 

Stor jetflamma 55 17 % 10 % 5,5 % 7,4E-13 

Stor gasmolnsexplosion 185 18 % 10 % 18,5 % 1,1E-11 

BLEVE 220 100 % 10 % 22,0 % 1,1E-11 

Olycka med gasflaskor      

Liten jetflamma 25 16 % 10 % 2,5 % 3,1E-11 

Liten gasmolnsexplosion 45 16 % 10 % 4,5 % 2,7E-10 

Stor jetflamma 55 17 % 10 % 5,5 % 4,6E-11 

Stor gasmolnsexplosion 95 10 % 10 % 9,5 % 2,0E-10 

Exploderande gasflaskor 30 100 % 10 % 3,0 % 2,1E-10 

 

 




