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Sammanfattning

Lämpligheten i användning av mark ska enligt PBL bedömas med hänsyn till bland
annat människors hälsa och säkerhet, möjligheterna att förebygga luftföroreningar
och bullerstörningar samt risken för olyckor, men även med hänsyn till att främja en
god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens samt möjligheten att skapa
ändamålsenliga strukturer mm.
Olycksrisker med hänsyn till transporter av så kallat farligt gods ska analyseras vid
bedömning om markanvändningen är lämplig. Denna riskanalys för planområde
Stjärnvägen i Tandådalen, Sälen, tjänar som underlag för att bedöma om det aktuella
detaljplaneförslaget med bostäder/fritidsboende är lämplig med avseende på
säkerhet och risken för olyckor. Den samlade bedömningen är att området är
lämpligt för ändamålet.
I alla planarbeten ligger en inbyggd målkonflikt, å ena sidan en ambition som
samhället har att bygga nära befintlig transportinfrastruktur, bygga resurseffektivt,
bygga tillgängligt och dynamiskt, å andra sidan att bygga så att människors hälsa och
säkerhet beaktas, bland annat med avseende på risken för att olyckor kan komma att
skada människor. Därför måste fördelarna vägas mot eventuella nackdelar.
För den aktuella planen är risken med avseende på transport av farligt gods (främst
diesel) förbi planområdet extremt liten. Även om en olycka skulle vara framme är inte
förhållandena sådana att konsekvenserna av en olycka med farligt gods skulle drabba
de människor som vistas inom planområdet. Med beaktande av förslagna åtgärder i
planförslaget.
Även fast, utifrån en rent sannolikhetsbaserad riskanalys, inga kompletterande
skyddsåtgärder skulle vara motiverade avser LIMA besparingsskog såsom en
försiktighetsåtgärd vidta trafiksäkerhetsåtgärder med anledning av
bebyggelseplanen. Det handlar dels om att anlägga ett vägräcke mellan Fjällvägen
och planområdet och dels anlägga ett dike mellan väg 66. Placeringen av
bostadsfastigheterna i planen är också anpassad så att en bebyggelsefri zon om 30 m
hålls mot vägen, vilket är det avstånd som tillämpas utefter Fjällvägen. Föreslagna
åtgärder medför ett signifikant positivt bidrag till att sänka den redan mycket låga
risken.
Vid en samlad värdering av riskerna med den aktuella planen är den så kallade
proportionalitetsprincipen tillämplig. Proportionalitetsprincipen innebär att de
fördelar som planen innebär ska vägas in i en lämplighetsbedömning enligt PBL. En
sådan bedömning ger ytterligare stöd för att planen med hänsyn till nämnda risker
kan anses lämplig. Sammantaget bedöms planen väl uppfylla samhällets krav på
säkerhet och skydd mot olyckor enlighet vad som anges i PBL.
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1. Bakgrund, syfte och mål

Kommunerna med fjällturistanläggningar i anslutning till Sälenfjällen har
gemensamt verkat för att få en flygplats till regionen i syfte att attrahera
internationella turister till de fjällanläggningar som ligger inom transferavstånd från
den planerade flygplatsen. Som ett led i att möta en ökad turistström från bland
annat Storbritannien, Tyskland, Holland, Finland, Balticum och Ryssland som en
flygförbindelse medför planeras en betydande utbyggnad av området TandådalenHundfjället. Den aktuella detaljplanen är ett led i denna satsning. Malung-Sälen
kommun tar därför fram en detaljplan för detta ändamål.
Lämpligheten i användning av det utpekade planområdet i Tandådalen för bostäder
ska enligt PBL bedömas med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet,
möjligheterna att förebygga luftföroreningar och bullerstörningar samt risken för
olyckor, men även med hänsyn till att främja en god ekonomisk tillväxt och en
effektiv konkurrens samt möjligheten att skapa ändamålsenliga strukturer mm.
Olycksrisker med hänsyn till transporter av så kallat farligt gods ska analyseras som
underlag för lämplighetsbedömningen. Denna riskanalys tjänar som underlag för att
bedöma om den aktuella detaljplanen med bostäder är lämplig.
Riskanalysen är ett medel vars syfte är att:
- synliggöra risker, d.v.s. risker som kan påverka det aktuella planområdet,
- ge en så rättvisande bild som möjligt av dessa risker samt
- tjäna som underlag för väl avvägda och kostnadsnyttoeffektiva åtgärdsbeslut
Målet med denna rapport är att belysa förutsättningarna, med hänsyn till bland
annat riskperspektivet, för att genomföra den planerade bostadsbebyggelsen.

2. Avgränsning

Riskanalysen omfattar skadehändelser, med dödsfall som konsekvens, för plötsliga
olyckor i anslutning till aktuellt område.
Exkluderat från denna analys är:
-

Olyckor där långvarig exponering krävs för skadliga konsekvenser
Skador på egendom eller miljö
Uppsåtliga risker
Påverkan på människor som vistas i andra kringliggande områden som inte
berörs av planen.
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3. Tidigt samråd med länsstyrelsen

Tidigt samråd (januari 2018) har hållits med länsstyrelsen avseende riskfrågorna för i
projektet. Detta risk-PM är ett resultat av vad som där avhandlades.

4. Riskanalysens omfattning
4.1

Riskbedömning

För att riskanalysen ska bli adekvat bör följande parametrar ingå:
- Förekomsten av olycksrisker
o I de flesta planprocesser handlar olycksriskerna om transporter av farligt
gods och ibland om förekomsten av bensinstationer. Kunskaperna och
erfarenheterna om dessa saker är idag mycket goda.
- Trafikflöde samt fördelning av transporter för respektive ADR-klass
o Som nämnts ovan är den mest fokuserade risken idag transport av farligt
gods. Kunskapen om dessa transporter är idag väl känd.
- Verksamheter som utgör särskild risk inom planområdet
o Inga sådana verksamheter finns eller planeras inom planområdet
- Bedömning av olycksfrekvens för de identifierade olycksriskerna
o D.v.s. en uppskattning av sannolikhet för att en viss skadehändelse med
tillhörande skadegrad inträffar samt
o en samlad bedömning av den risk de identifierade och utvalda
skadehändelser innebär.
o Bedömning av olycksfrekvens sker med störst tillförlitlighet om aktuell
olycksstatistik används för den aktuella vägsträckan kombinerat med
MSB’s specifika olycksstatistik för transporter av farligt gods.
- Storleken för rimliga olycksscenarion - bedömning av frekvensen och därtill
kopplad konsekvens.
o Relaterat till de kanske vanligast riskerna i planarbete med bostäder och
kontor är även olycksscenarierna och konsekvenserna väl kända
- Persontäthet i planområdet för att kunna bedöma samhällsrisken.
4.2

Riskvärdering

När risken är bedömd återstår att värdera den:
- Ställningstagande/värdering av risken
o Värdering av risk kan inte göras oberoende av den enskilda planens
övriga förutsättningar. Här kommer riskerna att vägas mot andra nyttor
med planen
- Bedöma behovet av riskreducerande åtgärder
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-

o Värderingen av risknivån kan motivera skyddsåtgärder i form av ökad
trafiksäkerhet, skyddsavstånd, markanvändning och/eller tekniska
åtgärder
Vidare är det rekommenderat att en känslighetsanalys genomförs.

Denna riskanalys omfattar följande aktiviteter:
-

Områdesbeskrivning med avgränsningar

-

Inventering av vilka riskkällor som finns i anslutning till planområdet ifråga
samt värdering av vilka riskkällor som kan ha relevans för syftet med
riskanalysen.

-

Estimering av sannolikhet för de mest relevanta skadehändelserna med
hänsyn till syftet med riskanalysen.

-

Konsekvensanalys av relevanta skadehändelser.

-

En samlad värdering av riskerna med hänsyn till riskernas storlek,
verksamhetens nytta och osäkerheter i riskuppskattningar.

-

Diskussion om riskreducerande åtgärder: Baserat på riskvärderingen värderas
behov av och ges förslag på riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning används som beslutsunderlag avseende hur bebyggelsen kan
lokaliseras samt vilka eventuella säkerhetsåtgärder som rekommenderas. För att
riskanalysen ska vara adekvat behöver den präglas av ett visst mått av kvalitet, d.v.s.
återspegla verkliga risker så bra som möjligt. Man bör kunna bilda sig en uppfattning
om riskerna och om de slutsatser som dras är rimliga. Varken en överestimering eller
en underestimering av riskerna är önskvärda.
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5. Aktuellt planområde

Planområdet (markerat med DP i kartbilden, figur 1 nedan) är beläget mellan
Tandådalens och Hundfjällets turistanläggningar söder om Fjällvägen (väg66), se fig 1.

Figur. 1: Transtrandsfjällen, Sälen med planområde, ny flygplats och väg 66.
Syftet med detaljplanen är att skapa en förtätad bykänsla utefter en huvudgata
(Stjärnvägen) med en blandning av boende, butiker och restauranger som ska
inbjuda till promenader och sociala möten. I en förlängning finns planer på att en
sammanbyggnad med bebyggelsen i anslutning till hundfjället i väster

Figur. 2: Planområde med förslag på strukturplan.
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Angöring till området sker via Kalvtjärnsvägen och Stjärnvägen öster om
planområdet. Från väster kan området nås från Hundfjällets turistanläggning.

Figur. 3: Tillfartsvägar till planområdet.

6. Riskobjekt och skyddsobjekt som berör planområdet

De riskobjekt som berör den aktuella planen är förutom de allmänna trafikriskerna
de transporter av farligt gods som passerar det berörda planområdet.
Riskobjektens karaktäristik definieras av:
•
Trafikteknisk standard och trafik på de vägar som berör planområdet
•
Transporterade ämneslag (ADR) samt transporternas omfattning på de
vägar som berör planområdet
•
Konsekvensbedömning i händelse av olyckstillbud
Skyddsobjekten i området:
•
Oskyddade trafikanter samt invånare som befinner sig inom
planområdet såväl inomhus som utomhus
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6.1

Trafik

Trafiken till Sälenfjällen är starkt säsongsbetonad. Under vintersäsongen ökar
trafiken kraftigt till följd av fjällresenärerna. Trafiksiffror från Trafikverket angivna i
MKB för projektet Sälen Trysil Airport, 2010-03-11, visar att på väg 66 norr ut mot
Sälen by ökar trafikflödet under vintersäsongen till nära det fyrdubbla med toppar
under helgerna som är 6-7 gånger högre än under sommarsäsongen, figur 4.

Figur. 4: Trafikflödesvariationen över året på väg 66 strax söder Sälen samhälle.
(Trafikverket).
På fjällvägen, väg 66 väster om Sälen by är skillnaderna i trafikmängd mellan högoch lågsäsong ännu mer uttalad eftersom vinterturismen utgör den helt dominerande
delen av trafikarbetet på Fjällvägen.
Karakteristiskt för trafiktopparna under högsäsong är också att de inträffar under ett
begränsat antal timmar i samband med stugbyten i vinteranläggningarna.
I Trafikverkets vägplan för Väg 1053 (flygplatsvägen i Sälen), 2017-05-23, anges att
trafiken på väg 66 vid Trafikverkets senaste trafikmätningar (2014) var 2100 fordon
per årsmedeldygn (ÅDT) strax öster om Tandådalen. Andelen tung trafik på väg 66
var ca 7%. Strax väster om väg 66:s anslutningen till väg 1053 var ÅDT 510 fordon
med andel tung trafik ca 10%. På väg 1047, sträckan norr om Rörbäcksnäs och
anslutningen till väg 1053 var trafiken (2004) ca 430 ÅDT.
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Trafikverkets trafikprognos (år 2040) för fjällvägen ligger ca 18-20% över
trafiksiffrorna för 2014. Mot bakgrund av att antalet turistbäddar i området förväntas
öka med åtminstone 35-40% fram till 2025 förefaller trafikökningsprognosen vara
klart i underkant.
Andelen vinterturister från Norge i Sälenfjällen är mycket liten, endast någon
procent. Däremot är andelsen svenska vinterturister i Trysil i storleksordningen 25%
[MKB Sälen Trysil Airport, 2010-03-11].
Inom Sälen/Trysil området ligger idag i storleksordningen 65% av gästbäddarna
(inberäknat de 25 % av turistbäddarna i Trysil som beläggs av svenskar) öster om
planområdet. Den trafik som dessa gästbäddar genererar belastar vägen förbi
planområdet i mycket liten utsträckning. Men betydande utbyggnadsplaner av
gästbäddar i Sälenfjällen, inte minst i Stötenområdet gör att det finns anledning anta
att en ökad andel av den totala trafikökningen i Sälenfjällen kommer att ligga väster
om planområdet. Trafikökningen förbi planområdet kan därmed antas öka mer än
trafiken generellt i Sälenfjällen. En ökning med upp mot 45 % kan inte uteslutas.

Figur. 5: Trafikprognos fram till 2040. Effekt av ny flygplats och nytt
handelsområde i anslutning till flygplats ingår inte i trafiksiffrorna.
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6.1.1

Trafik på väg 1053

Väg 1053 som går mellan väg 66 Sälenvägen (fjällvägen) i öster och väg 1047 i väst
vars sträckning är mellan Malung och väg 25 inne i Norge ligger idag i den
kommande flygplatsens inflygningsstråk. Med anledning därav ska väg 1053 få en ny
sträckning söder om flygplatsen. Ett förslag till vägplan för väg 1053 lades fram 201705-23 med avsikten att byggnationen skulle påbörjas under 2018 med en planerad
byggtid om ca 1,5 år. Arbetsplanen överklagades emellertid i februari 2018 varför en
viss försening av projektet kommer att ske.
Trafiken var vid Trafikverkets senaste trafikmätning (2004) på väg 1053 ca 350
fordon per årsmedeldygn (ÅDT). Andelen tung trafik var ca 10%.
Det pågår också en planläggning för en större etablering av handel vid den utbyggda
flygplatsen. Det förväntas generera en betydande trafikökning på väg 1053, strax över
3000 fordon per dygn, varav de flesta från Norge, [MKB Sälen Trysil Airport, 201003-11]
Hur den nyalstrade trafiken från det nyetablerade, fullt utbyggda handelsområdet
och utökningen av flygplatsen bedöms fördela sig på vägnätet framgår av de röda och
blå siffrorna i figur 6.

Figur. 6: Trafikprognos 2040 inklusive bidrag från den nya flygplatsen och
planerat handelsområde.
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6.1.2

Trafikolycksrapportering för väg väg 66

Tillbudsstatistiken (STRADA) sedan 2003 på väg 66 visar att de karakteristiska
olycksscenarierna för sträckan är singelolyckor (ca 60%) och mötesolyckor (ca 30%).
I anslutning till planområdet finns två händelser rapporterade, en singelolycka och en
mötesolycka, båda bedömda som lindrigare olyckor. Skyltad hastighet vid tiden för
olyckstillfällena var 70 km, idag är den skyltade hastigheten 50 km under
vintersäsongen, december-april. Den lägre skyltade hastigheten bidrar till en ökad
trafiksäkerhet.
6.1.3

Riskkarakteristika för planområde

Vägen passerar planområdet i en ytterkurva och i kurvan släntar det ner mot
planområdet. På den bebyggelsefria zonen bibehålls träden vilka ger ett visst skydd
för planområdet men för att förbättra skyddet för planområdet samt för att skapa ett
förlåtande sidoområde för trafikanterna på väg 66 föreslås att ett vägräcke anläggs i
ytterkurvan utmed planområdet.

Figur 14. Fjällvägen förbi planområdet till vänster. Färdriktning mot väster.

Figur 15. Fjällvägen förbi planområdet till höger. Färdriktning mot öster.
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6.2

Transport av Farligt gods

Farligt gods, FG, är ett samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har
sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö och egendom om det inte
hanteras rätt under transport därför regleras dess transporter av ett omfattande
regelverk, ADR, som tagits fram i internationell samverkan.
Merparten av dessa transporter på väg utgörs av ADR klass 3, främst fordonsbränsle
till bensinstationer. Dessa produkter är brännbara vätskor. Reglerna i ADRregelverket syftar till att säkerställa att transporterna kan ske på ett för samhället
säkert sätt.
Farligt gods transporterna får i stort sett ske fritt på vägnätet med några undantag för
storstädernas centrala delar. Men där alternativa vägval finns tillämpar samhället en
så kallad vägvalsstyrning till de vägar som bedöms vara lämpligast med hänsyn till
riskerna. Det är kommuner och länsstyrelser som i samråd anger rekommenderade
transportvägar. Det innebär att även vägar som inte särskilt utpekats som
rekommenderade färdväg för farligt gods kan ha betydande transporter samt att
dessa vägar mycket väl kan ha fler transporter av FG än särskilt utpekade
transportvägar. Exempel på det är väg 62 (inte utpekad som rekommenderad väg)
som har väsentligt fler transporter än väg 66 (Fjällvägen) förbi Sälens
turistanläggningar och väg 1053, se figur 7 och 8 nedan.

Figur 7. Rekommenderade vägar för
transport av farligt gods (gröna).

Figur 8. Registrerade transporter av
farligt gods (gröna vägar), MSB 2006.
Transporterna på Fjällvägen och väg
1047 nådde upp till registrerbara nivåer.

Mer avgörande för den faktiska riskexponeringen är hur mycket farligt gods som de
facto transporteras på en väg än om vägen är rekommenderad färdväg eller ej.
Risk-PM, DP Stjärnvägen, Sälen, 2018-03-16/Tomas Sandman

I Sälenområdet är, vilket framgår av figur 7, är såväl väg 66, väg 1053 som väg 1047
utpekade som rekommenderade färdvägar för farligt gods men transporter av farligt
gods på dessa vägar är så begränsade att de inte får genomslag i den
transportstatistik (MSB 2006) som genomförts av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, vilket framgår av fig 8.
Att det inte förekommer transporter av någon större omfattning på dessa vägar är
inte överaskande eftersom det inte finns några betydande målpunkter för dessa
transporter i området. De få målpunkter som identifierats är tankställena Bilisten i
Rörbäcksnäs, Circle K vid Lindvallen, PREEM vid Tandådalen samt Sälens flygplats
vid Mobergskölen. Några drivmedelstransporter av betydelse till och från Norge är
inte troligt.

Figur 9. Planområde och bensinstationer utmed Fjällvägen, väg 66.
Circle K macken, figur 10, som ligger vid Lindvallen har sex pumpar och PREEM,
figur 11, vid Tandådalen har fyra pumpar.

Figur 10. Bensinstation vid
Lindvallen

Figur 11. Bensinstation vid Tandådalen.
Avstånd till planområdet ca 600 m.

Utmed väg 1047 vid Rörbäcksnäs ligger en mindre tankstation (Bilisten).

Figur 12. Bensinstation vid Rörbäcksnäs, väg 1047.
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6.3

Transporter till bensinstationerna

Tankbilstransporterna till området, PREEM och Circle K, kommer från någon av de
tre depåer i Karlstad, Västerås eller Gävle. Alla transporter sker via Malung. Efter
leverans vänder tankbilarna tillbaka mot Sälen samhälle. Ingen av dess transporter
passerar alltså planområdet eftersom båda stationerna ligger öster om planområdet.
Enligt MSB transportstatistik (septembermätning) från år 2006 transporterades på
fjällvägen mindre än 100 ton farligt gods (bensin och diesel) och hamnade därmed
under den undre gräns för vilken MSB samlade in transportdata.
Enligt uppgifter från leverantörerna till stationerna i området kan den uppgiften
stämma ganska väl. Idag är bedömningen att det levereras något mer än 100 ton
under motsvarande månad.
Under högsäsongen ökar förbrukningen markant och antal leveranser ökar till
omkring 1-2 tankbilar per dag.
6.4

Drivmedelstransport till den nya flygplatsen

Enligt miljökonsekvensutredningen, 2010-03-11, för flygplatsutbyggnaden anges att
vid en fullt utbyggd kapacitet uppskattas den årliga drivmedelshanteringen till ca
10 000 m3 flygfotogen (av typen Jet A1) vilket innebär ca 1700 m3 flygfotogen per
månad (ca en transport om dagen) under högsäsong och ca 150 m3/månad (ca 3
transporter per månad). En liten mängd flygbensin (typ Avgas 100LL), ca 50 m3,
kommer också att hanteras under en tid. Flygbensinen (typ Avgas 100LL) kommer
med tiden att fasas ut och ersättas med flygfotogen i takt med att de mindre
flygplanen kommer att använda motorer som går på flygfotogen av typen Jet A1.
Till flygplatsens fälthållningsfordon uppskattas ca 80 m3 diesel att hanteras per år.
Flygfotogen har liksom dieselolja en flampunkt som ligger väsentligt högre än bensin.
Flampunkten för flygfotogenet är > 38°C medan bensinen har sin flampunkt vid < 20°C. Det gör bensin väsentligt mycket mer lättantändlig än flygfotogen. Brandrisken
i samband med tankbilstransport av flygfotogenet är mycket låg.
Hur man väljer vägvalsstyrningen efter omdragning av väg 1053 och utbyggnad av
Sälens flygplats är inte klart men för att nå flygplatsen med flygbränsle förefaller det
vara rimligare och lämpligare att rekommendera väg 1047 och väg 1053 istället för att
ta dessa transporter via fjällvägen, väg 66. Det mest troliga transportscenariot blir
därför att dessa transporter inte kommer att passera planområdet. Även flygbensinen
(Avgas 100LL) kommer troligtvis att distribueras via väg 1047.
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Figur 13. Mest troliga transportväg, väg 1047, för flygbränsle till Sälen-Trysil
flygplats.
Den ringa kvantitet av diesel som fälthållningsfordonen förbrukar ger upphov till ett
fåtal transporter per år, kanske upp mot som mest en handfull transporter per år.
Dessa transporter kommer troligtvis ske via fjällvägen förbi planområdet.
6.5

Bränsletransporter till Skistars pistmaskindepå

Skistars depå för pistmaskiner ligger öster om planområdet varför dessa transporter
inte kommer att passera planområdet på Fjällvägen.
6.6

Transporter under byggtiden för flygplatsen

Utbyggnaden av flygplatsen kommer att ske före eller parallellt med utbyggnaden av
planområdet. Det innebär att transporter under byggtiden inte kommer att påverka
planområdet.
6.7

Transporter för uppförande av planerad handelsområde vid flygplatsen

Det planerade handelsområdet i anslutning till flygplatsen kommer att medföra dels
byggtrafik dels efter färdigställande en ökad biltrafik.
Några betydande mängder av farligt gods bedöms inte bli aktuellt med anledning av
handelsområdet.
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6.8

Transportscenarion på Fjällvägen

Drivmedelstransporter på Fjällvägen och väg 1047
Antal trsp Lågsäsong

Antal trsp Högsäsong

Fordonsbränsle
vid Lindvallen

10-15/månad

35-40/månad

Fordonsbränsle
vid Tandådalen

2-3/månad

15/månad

Flygfotogen via väg
1047 till flygplatsen

0,5/dag

1/dag

Diesel via väg 66 till
flygplatsen

0,5/månad

1/månad

Förbi planområdet

0,5/månad

1/månad

Tabell 1. Transportscenarion för drivmedel till bensinstationer och Sälen-Trysil
flygplats.

6.8.1

Transporter i händelse av omledning av trafik

Transporter till de olika avnämarna kan ske via Fjällvägen eller via väg 1047.
I händelse av behov att temporärt omleda transporterna av farligt gods via den
alternativa transportvägen erhålles ett riskpåslag. Riskpåslaget blir emellertid så
begränsat att det ej slår igenom på den totala riskbedömningen.
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7. Riskbegrepp och acceptanskriterier
7.1

Riskbegrepp och värdering av risk

För att kunna värdera och jämföra olika risker används vanligen ett riskmått som är
produkten av sannolikheten för en oönskad händelse och konsekvensen av
densamma, det vill säga:
Risk = sannolikhet * konsekvens
Vid värdering av risker för människor har samhället en tilltagande aversion mot
olyckor med omfattande konsekvenser varför samma riskmått värderas olika
beroende på konsekvensen av olyckan. Händelser med mycket små sannolikheter
men med stora konsekvenser är svåra att värdera med konventionella riskmått.
Andra principer för värdering av risk får då användas. Sådana riskanalysprinciper
beskrivs i nästa kapitel. Exempel på sådana riskobjekt är kärnkraftsanläggningar.
Värdering av risk kan vidare ske på olika nivåer: individ-, organisations- och
samhällsnivå. Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken för en enskild
individ att omkomma av en specifik händelse under ett år.
Individrisken är oberoende av hur många människor som vistas inom ett specifikt
område och används för att se till att enskilda individer inte utsätts för oacceptabla
höga risknivåer. Individrisken kan presenteras som en:
Medelindividrisk, som är risken för en individ i den exponerade populationen
angiven som förväntat antal omkomna per år dividerat med det antal personer
som exponeras för risken.
Platsspecifik risk, som uttrycks i form av individriskkonturer, anger
exempelvis den avståndsberoende sannolikheten för att en person avlider till
följd av exponering från riskkällan. Individspecifik risk, som beräknas som
risken för en specifik individ att omkomma till följd av exponering från
riskkällan, varvid hänsyn tas till personens exponeringsgrad, dvs. hur ofta
personen vistas i riskkällans negativa exponeringsområde.
Samhällsrisken, eller kollektivrisken, visar förhållandet mellan sannolikheten,
frekvensen (F), för att ett visst antal människor omkommer, konsekvens (N), till följd
av konsekvenser av oönskade händelser. Till skillnad från individrisk tar
samhällsrisken hänsyn till den persontäthet och utsatthet som råder inom undersökt
område. Resultaten kan presenteras som förväntat antal omkomna per år, vilket kan
visas i form av F/N-diagram. Ett sådant ger god information om risksituationen, då
det anger fördelningen mellan små och stora olyckor, vilket underlättar bedömningen
av riskacceptansen.
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7.2

Val av riskanalysmetodik

Att finna ett mått på risk som den beskrivs ovan förutsätter att man har tillgång till
kvantitativa sannolikheter för händelser och händelseförlopp för genomförande av
riskanalys. Sådana metoder benämns kvantitativa metoder. Saknas kvantitativa
sannolikheter och/eller ett statistiskt underlag får man tillämpa kvalitativa metoder
som baseras på erfarenhet och sakkunskap i ämnet. Mellan de kvantitativa och
kvalitativa metoderna finns hela skalan av semi-kvantitativa metoder.
7.3

Metodik för grovanalys

Kvantitativa grovanalysmetoder används vanligen i ett tidigt skede eller första gången
ett objekt eller system analyseras. Metoden anpassas vanligen för den verksamhet
eller bransch som ska analyseras. Metodiken används även i urvalsprocessen av
riskkällor som närmare behöver analyseras i detaljerade studier.
Genom att värdera konsekvens och sannolikhet för identifierade olycksscenarion i en
analys värderas varje scenario och bedöms på en skala som graderar.
1) Hur sannolikt scenariot bedöms vara
2) Hur allvarlig konsekvens scenariot bedöms kunna medföra
7.3.1

Kvalitativ analys

För” kvalitativ analys” används modeller som benämns ”semikvantitativa”. Sådana
presenterar t.ex. risker med en klassindelning, eller så ger den kvantitativa resultat
endast för delar av begreppet risk (modeller som exempelvis bara levererar en
olycksfrekvens). Kvalitativ analys tillämpas när siffermaterial saknas eller då tid,
resurser eller information saknas för att göra en konsekvent och med statistiska
metoder rationell skattning av risken. Detta är ofta fallet i ett projekts tidiga skede.
7.3.2

Kvantitativ analys

I en kvantitativ riskanalys ingår uppskattningar av sannolikheter för att identifierade
och oönskade händelser skall inträffa samt deras konsekvenser. Metoden används
när det finns statistiskt underlag från liknande objekt eller då det går att göra
kvalificerade bedömningar av sannolikheter.
En ökad kunskap om olika typer av olycksfrekvenser vid vägtransporter innebär att
kvantitativa analyser kan genomföras i ökad utsträckning. Riskanalysen för den
aktuella planen baseras till stora delar på en semikvantitativ analys.
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7.3.3

Kompletterande principer för värdering av risk

Generellt vid bedömning av om en risk kan accepteras eller inte skall hänsyn tas till
de faktorer som påverkar eller påverkas av den, t ex riskkällans nytta, exponerad
grupp, eller potential för katastrofer. De principer som vanligen tillämpas är:
1) Principen om undvikande av katastrofer
Risker bör begränsas till olyckor med konsekvenser som kan hanteras med
normal räddningsinsats.
Kommentar: De i sammanhanget kanske mest signifikanta åtgärderna för att
undvika katastrofer är att transporter av så kallat farligt gods endast får ske
om det mycket strikta regelverket ADR (svensk lag, EU-direktiv och FNregelverk) följs.
2) Fördelningsprincipen
Riskerna bör vara skäligt fördelade inom samhället i relation till de fördelar som
verksamheten medför. Detta innebär att enskilda personer eller grupper inte
bör utsättas för oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som
verksamheten innebär för dem.
Kommentar: Distributionen av fordonsbränsle sker till olika regioner i
proportion till den förbrukning som sker inom respektive region. De aktuella
transporterna skiljer inte ut sig i det avseendet varför dessa inte står i konflikt
med fördelningsprincipen.
3) Rimlighetsprincipen
En verksamhet bör inte innebära en risk som med rimliga medel kan undvikas.
Detta innebär att risker som med tekniskt och ekonomiskt rimliga medel kan
elimineras eller reduceras alltid skall åtgärdas (oavsett risknivå).
Kommentar: Rimlighetsprincipen är ett krav på all samhällelig verksamhet.
4) Proportionalitetsprincipen
De totala risker som en verksamhet medför bör inte vara oproportionerligt stora
jämfört med de fördelar (intäkter, produkter och tjänster, etc.) som
verksamheten medför.
Kommentar: Proportionalitetsprincipen är tillämplig för den aktuella planen.
Malung-Sälens kommun har funnit signifikanta fördelar med en utveckling av
vinterturismen i Sälenfjällen vilket planen är en del av.
De många hänsyn som ska beaktas vid planering av mark gör att värderingen av risk
blir komplex och kan inte göras oberoende av planens övriga förutsättningar. Därför
har samhället valt att inte ange några detaljerade nationella rekommendationer eller
riktlinjer vad gäller riskhänsyn m.h.t. transport av farligt gods.
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8. Risker generellt med hänsyn till transport av farligt gods

Det är extremt sällsynt att människor skadas vid transport av farligt gods vilket beror
på att samhället tidigt infört regler för hur farligt gods skall transporteras, hur
märkning, förpackning och samlastning skall ske mm. Transporterna sker idag i
enlighet med ett internationellt regelverk (ADR). Reglerna ska säkerställa att
transporterna kan ske på ett så säkert sätt som möjligt, vare sig de sker på väg, på
järnväg, i luften eller till sjöss. Den höga transportsäkerheten har inneburit att ytterst
få områden har belagts med restriktioner för transport av farligt gods, vilket också är
en förutsättning för att kunna leva och bo i hela Sverige.
8.1

Signifikant minskning av trafik- och transportrelaterade olyckor

Trendsiffrorna de senaste åren, avseende transporter av farligt gods, visar på en
signifikant minskning av trafik- och transportrelaterade olyckor och utsläpp.
Fordonen har med åren blivit allt säkrare i flera avseenden. Bland annat är tankarna
dimensionerade för att tåla mekanisk påverkan av vältning. Det innebär att
punktering av tankarna med påföljande utsläpp är sällan förekommande.
Säkerhetsarbetet och säkerhetsmedvetandet har hos företagen också ökat väsentligt
det senaste 10-20 åren, vilket bidragit till ökad säkerhet.
Sannolikheten för en olycka med farligt gods beror främst på vägens standard, vägens
sidoområden, skyltad hastighet, väglag och antal plankorsningar samt om vägen
ligger inom centrumbebyggelse eller landsbygd.
8.2

Transporter med farligt gods på väg är mycket säkra

Baserat på de senaste årens statistik kan man generellt konstatera att transporter
med farligt gods är mycket säkra. Mycket låga sannolikheter för olyckor gör det svårt
att avgöra när riskreducerande åtgärder är nödvändiga. Och att människor skadas till
följd av att olycka relaterad till det farliga godset är ännu mer sällsynt eller rättare
sagt; i modern tid (de senaste 90 åren) har ingen, förutom förarna, omkommit till
följd av olycka relaterad till farligt gods. Förvisso inträffar det incidenter med
transporter av farligt gods, men dessa är mycket få.
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8.3
Inrapporterade trafikolyckor och tillbud på väg vid transport av farligt
gods

Under transport av farligt gods på väg inträffar det i storleksordningen 12
trafikolyckor och trafiktillbud per år. Det ska ställas mot att transportarbetet per år i
Sverige för ADR-skyltade fordon, räknat i antal fordons-kilometer, är ca 75*106.
Det leder till att det inträffar i storleksordningen 0,2 trafikolyckor/incidenter per en
miljon fordonskilometer. Det leder till slutsatsen att riskerna med transporter av
farligt gods på väg sker på ett för omgivningen säkert sätt. Det är också syftet med
den rigorösa lagstiftning, (ADR-S), som omgärdar dessa transporter. Icke desto
mindre ska rimliga försiktighetsåtgärder alltid övervägas.
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9. Studerade olycksscenarion och konsekvensanalys
9.1

Dimensionerande olycksscenarion

Sverige har inga centralt fastställda dimensionerande scenarios för konsekvensanalys
av vådahändelser. Därför får förutsättningarna i respektive projekt ligga till grund för
vilka scenarios som ansätts. För den aktuella planen analyseras konsekvenserna av
utsläpp och antändning av pölbrand om 15, 30 respektive 60 m2.
9.2

Sannolikhet för studerade olycksscenarion att inträffa

Sannolikheten för studerade scenarion att inträffa är extremt låg varför de inte är
möjliga att kvantifiera med relevant noggrannhet för att få fram ett absolut risktal.
Sannolikheten ligger långt under den nivå som vanligen används för att värdera
risker (DNV ALARP-kurva). En konsekvensanalys är emellertid möjlig att genomföra
de angivna scenariorna, se avsnitt 9.3.
9.3

Konsekvensanalys av pölbrand på Väg 66

Även om sannolikheten för en vådahändelse är extremt liten är det lämpligt att
kvantifiera konsekvenserna av en möjlig vådahändelse för att få ett jämförelsemått på
risken.
Följande beräkningsexempel visar att konsekvenserna av pölbrand med av de
omfattningar som beskrivits ovan inte uppnår sådana strålningsnivåer att fara
föreligger för personer som vistas i den planerade bostadsbebyggelsen.
I planen anges att bebyggelsen inte placeras närmare än 30 meter från Fjällvägen. På
det avståndet blir strålningsintensiteten utom fara för personer inomhus. Inte heller
utomhus är dessa strålningsnivåer att betrakta som livshotande.
Pölbrand
15

m2

30 m2
Strålningsintensitet

55 m2

Avstånd
15 m

1,75 kW/ m2

3,5 kW/ m2

7 kW/ m2

20 m

< 1 kW/ m2

2 kW/ m2

4 kW/ m2

25 m

< 1 kW/ m2

1,25 kW/ m2

2,5 kW/ m2

Tabell 2. Infallande strålningsnivåer på olika avstånd från brand med olika
effektutveckling.
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9.3.1

Riktvärden avseende skadegrad vid exponering av värmestrålning

Vid exponering av värmestrålning är konsekvenserna på människor och byggnader
beroende av aktuell strålningsnivå. I tabell 3 nedan redovisas effekterna vid olika
strålningsnivåer.
Farokriterier
Strålningsnivå Effekter på människor och byggnader
2 kW/kvm
Kan uthärdas en längre tid utomhus.
2,5 kW/kvm
Övre strålningsnivå för maximal strålningspåverkan vid utrymning
enligt BBR
4 kW/kvm
God tid att lämna platsen.
7 kW/kvm
Fara utomhus.
10 kW/kvm
Normalt glas spricker
10 kW/kvm
Drabbas utomhus. OK inomhus bakom fönster.
15 kW/kvm
Betydande dödsfall utomhus
15 kW/kvm
Maximal strålningsnivå för oklassat fönster och för kortvarig
exponering vid utrymning.
20 kW/kvm
Kriterium för övertändning inomhus
25 kW/kvm
Spontan antändning av trä vid långvarig strålning
Tabell 3. Konsekvenser för människor vid exponering för olika strålningsnivåer.
Av detta kan vi konkludera att för samtliga beräknade utsläppscenarion är
konsekvenserna av en brand utom fara för personer som befinner sig inomhus. Inte
heller utomhus är det någon anmärkningsvärd fara. Endast extremt omfattande
utsläpp och antändning kan resultera i att farokriterierna uppnås för utomhusvistelse
15 meter ifrån branden. Ett sådant förlopp utvecklas dock inte momentant varför det
finns gått om tid att dra sig undan händelsen. Dessutom är sannolikheten för en
sådan händelse extremt låg, lång under de acceptanskriterier som samhället
tillämpar.
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10.
10.1

Riskreducerande åtgärder
Riskreducerande åtgärder med hänsyn till transport av farligt gods

Eftersom såväl sannolikheten som konsekvensen av en vådaolycka är så små kan inga
invändningar mot planen motiveras med hänsyn till risker förknippade med
transport av farligt gods.
Förbättringar vad avser trafiksäkerhet är emellertid motiverade. En
hastighetsnedsättning på vägsträckan från 70 km till 50 km är redan genomförd. Till
detta kan det vara motiverat att anlägga ett vägräcke mellan Fjällvägen och
planområdet. En rekommendation är även att dika ut vid släntens avslutning mot
planområdet.
Ett dike vid släntslut bidrar till att minska smältvatten att dra sig ner mot
bebyggelsen samtidigt som det utgör ett katastrofskydd för i händelse utsläpp skulle
ske av drivmedel.
Dessa åtgärder bidrar till högre trafiksäkerhet samt även en förhöjd säkerhet för de
boende inom planområdet.
10.2

Riskreducerande åtgärd i form av höjd trafiksäkerhet

Det är väl belagt att det största bidraget till att öka totalsäkerheten är att skapa en
hög trafiksäkerhet. En rekommenderad trafiksäkerhetsåtgärd som ger ett väsentligt
tydligare bidrag till att signifikant minska trafikriskerna och därmed också minska
riskerna med ADR-transporterna (farligt gods) är att anlägga ett vägräcke mellan
Fjällvägen och planområdet.

11.

Diskussion och bedömning

11.1

Riskhantering med ett helhetsperspektiv

Fysisk planering innebär att det görs avvägningar mellan olika intressen och faktorer.
I det ligger en inbyggd målkonflikt, å ena sidan den brett förankrad ambition att
bygga nära befintlig transportinfrastruktur, bygga resurseffektivitet, bygga
tillgänglighet och dynamisk, å andra sidan att bygga så att människors hälsa och
säkerhet beaktas, bland annat med avseende på risken för att olyckor kan komma att
skada människor. Därvid representeras ofta dessa olycksrisker med de risker som
transport av farligt gods innebär. De preventiva åtgärder som då ofta tas till för att
motverka dessa risker är att rekommendera preskriptiva skyddsavstånd mellan väg
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och bebyggelse utan beaktande av vägens egenskaper, typ av transporter och
transportvolymer.
Tillämpning av preskriptiva skyddsavstånd mellan väg och bebyggelse med hänsyn
till exempelvis brand och explosion har sina klara svagheter och innebär ofta onödiga
restriktioner, för i synnerhet vägar med lägre hastigheter samt en liten
transportvolym av så kallat farligt gods.
Riskerna såväl vad avser sannolikhet som konsekvens vad avser olyckor med
transport av farligt gods är idag väl kända och analyserade. Likaså är kunskapen hur
man förebygger att dessa händelser inträffar god. Sådana förebyggande åtgärder är
idag implementerade i de regelverk som tillämpas vid design och byggande av de
transportinfrastrukturer som är integrerade i dagens samhällsbyggande. Som nämnts
innehåller också regelverket (ADR-S) för transport av farligt gods olycksförebyggande
krav som gör att dessa transporter i största möjliga utsträckning ska kunna ske utan
extra trafikrestriktioner.
Det är både från ett samhällsekonomiskt perspektiv och från ett säkerhetsperspektiv
ett dåligt resursutnyttjande att, med hänvisning till skydd av människan, försvåra
bebyggelse på platser som utifrån samlade samhälleliga bedömningar, även med
hänsyn tagen till säkerhet, väl lämpar sig för bebyggelse.
Även utan i kapitel 10 redovisade riskreducerande åtgärder bedöms planen väl
uppfylla samhällets krav på säkerhet och skydd mot olyckor. Redovisade
skyddsåtgärder har emellertid bedömts vara väl motiverade.
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