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SAMMANFATTNING
Tyréns har på uppdrag av Skellefteå kommun genomfört en grov kvalitativ riskanalys för att
utreda huruvida en utökning av Näsuddens industriområde är lämplig ur ett riskperspektiv.
Uppdraget innefattade att i samband med kommunens arbete med ny detaljplan för området
göra en grov kvalitativ riskanalys avseende de risker en expandering av industriområdet medför,
samt redovisa eventuella riskreducerande åtgärder.
Bostäder ligger ca 250 väster om planområdet. Storgrundets fritidshusområde längs Näsuddens
norra kust, mot Hålfjärden ligger ca 200 meter från planområdet. På Näsuddens nordöstra udde
finns en småbåtshamn och på Näsgrundet i sydost finns en lotsstation. Längs med planområdets
södra del löper Näsuddsvägen som leder ut mot oljehamnen. Därefter fortsätter vägen förbi
hamnområdet och vidare ut mot lotsstationen. Längs med Näsuddsvägen ut till oljehamnen går
ett järnvägsspår. Inom detaljplaneområdet finns idag verksamheter som omfattas av
Sevesolagstiftning. Söder om planområdet finns idag industriområde med etablerad verksamhet
som omfattas av Sevesolagstiftning.
Avseende risker med en etablering av industri på det nya detaljplanelagda området kan man
idag endast uttala sig i generella ordalag, detta då det inte finns några indata avseende vilka
ämnen och volymer som är aktuella. Grunden till riskanalys i detta skede är att följa
vägledningen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap [2] som är framtagen just för
att förenkla inledande bedömning av markanvändning. Om avvikelser från denna vägledning
skall göras krävs riskanalys för då aktuell verksamhet. Dock finns goda förutsättningar till att
etablera industrier med större volymer än de i riktlinjerna. Detta med tanke på de grova
antagandena i vägledningen i kombination med den aktuella geografiska placeringen av
industriområdet med stora avstånd till närliggande bebyggelse; ca 250 meter till bostadsområde
och ca 200 meter från fritidsbostäder. Avseende påverkan på riskbilden för befintliga
verksamheter inom och utanför detaljplaneområdet kan även detta endast göras i generella
ordalag. Vilken påverkan som kan ske behöver utredas i samband med tillståndsansökan för
aktuell verksamhet. Det finns goda möjligheter till skadeförebyggande samt skadereducerande
åtgärder med avseende på aktuell placering. Säkerhetsrapporter för befintliga verksamheter kan
komma att behöva uppdateras vid en nyetablering av industriverksamhet.
Förutom själva detaljplaneområdet kommer trafiken, inklusive farligt gods transporter, till och
från området öka och därmed även risken för en olycka med farligt gods. Även denna risk
analyseras i detta dokument. Den ökade trafikbelastningen med farligt gods kopplat till rådande
hastighetsgräns samt avstånd till befintliga bostäder kräver inte vidare åtgärder enligt riktlinjer
från Länsstyrelsen Västerbotten [1].
Planförslaget bedöms som ovan nämnt medföra en ökad mängd transport av farligt gods jämfört
med nollalternativet. Hur stor denna ökning blir är svår att bedöma utan att veta vilken
verksamhet som skall etableras. För detta behövs information angående vilka ämnen och hur
stora volymer av dessa som skall transporteras. Riskbilden skulle kunna påverkas negativt men
skulle även kunna förbli oförändrad eller positiv med skadeförebyggande åtgärder.
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1

INLEDNING

1.1

UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns har på uppdrag av Skellefteå kommun genomfört en grov kvalitativ riskanalys för att
utreda huruvida en utökning av Näsuddens industriområdet är lämplig ur ett riskperspektiv.
Uppdraget innefattade att i samband med kommunens arbete med ny detaljplan för området
göra en grov kvalitativ riskanalys avseende de risker en expandering av industriområdet medför,
samt redovisa eventuella riskreducerande åtgärder. I denna Riskanalys kommer det göras ett
stort antal antaganden då det ej är klarlagt vilken industri och vilka ämnen som därmed kommer
hanteras. I riskanalysen förutsätts dock att det kommer omfatta storskalig kemikaliehantering,
det vill säga kemikaliehanterande verksamhet med stor momentan mängd eller stor omsättning
av kemikalier.
Granne i syd om planområdet finns befintligt industriområde med etablerade verksamheter.
Längs med planområdets södra del löper Näsuddsvägen som leder ut mot oljehamnen. Därefter
fortsätter vägen förbi hamnområdet och vidare ut mot en lotsstation på Näsgrundet i sydost.
Längs med Näsuddsvägen ut till oljehamnen går ett järnvägsspår. Bostäder ligger ca 250 meter
väster om planområdet. Storgrundets fritidshusområde längs Näsuddens norra kust, mot
Hålfjärden ligger ca 200 meter från planområdet. På Näsuddens nordöstra udde finns en
småbåtshamn. Österut finns fritidsbebyggelse på närliggande öar på cirka 500 meters avstånd.
1.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet med riskanalysen är att bedöma hur riskerna förändras i och med en detaljplan som
tillåter industri inom det aktuella planområdet och analysen tas fram för att vara en del av
underlaget till upprättande av detaljplan. Målet med riskanalysen är att identifiera aktuella
olycksrisker samt att ge förslag på hur fortsatt riskhänsyn bör tas för att möjliggöra
detaljplaneförändring.
1.3

OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR

Riskanalysen avser olycksrisker som kan påverka den närliggande omgivningen. Analysen
omfattar i huvudsak plötsliga och oväntade olyckor med akuta konsekvenser för liv och hälsa
hos människor som vistas i eller i närheten av verksamheten, dvs. risker för anställda respektive
för tredje man. Analysen avser att bryta ned riskerna till två områden (farligt gods transporter
och industrietablering) och besvara följande frågeställningar:





Hur påverkas närområdet av att mängden farligt gods transporter på Näsuddsvägen
utökas?
Hur påverkas närområdet av en eventuell etablering av en industri som hanterar farligt
gods?
Vilka åtgärder eller begränsningar måste beaktas?
Vilka konsekvenser innebär planförslaget jämfört med nollalternativet?

Vid utformning av en detaljplan är det betydelsefullt att visa riskhänsyn. Plan- och bygglagen [3]
utgår från att kommunerna i sina planer och beslut beaktar sådana risker för säkerhet som har
samband med markanvändning och bebyggelseutveckling.
Riskanalysen utgår från de krav som ställs på verksamheten Lagen om brandfarliga och
explosiva varor, Lagen om skydd mot olyckor och Lag om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den s.k. Sevesolagstiftningen.
Riskanalysen är begränsad till industriområdet samt de transporter med farligt gods som denna
utökning kan medföra avseende detta. Riskanalysen omfattar inte buller, vibrationer,
elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, skred, luft- eller markföroreningar.
1.4

METOD

Det är i dagsläget ej känt vilken industri och därmed ej heller vilka eventuella kemikalier som är
aktuella. Därför kommer de av myndigheten för samhällsskydd och beredskaps använda
ämnena, se tabell [1] att ses som riktvärden. Deras urval baseras på att kemikalier från olika
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riskklasser representeras. Riskanalysen är upplagd för att risker med dessa kemikalier ska kunna
identifieras. Därmed kan även erforderliga översiktliga skyddsavstånd för att undvika allvarliga
konsekvenser för människa eller miljö identifieras. Följande moment ingår i analysen:


Riskinventering av befintliga risker samt vilka tillkommande risker som kan förväntas
vid en etablering av en industri med storskalig kemikaliehantering. Inventeringen är
begränsad till riskkällor som kan orsaka plötsliga och oväntade händelser med akuta
konsekvenser för liv och hälsa hos människor som vistas i eller i närheten av
verksamheten.



Bedömning av erforderliga översiktliga skyddsavstånd vid hantering av utvalda
kemikalier för att undvika omgivningspåverkan. Ej platsspecifika förhållanden utan
generella skyddsavstånd.

Riskanalysen är uppdelad i två delar där den ena belyser industrin samt dess risker kopplat till
omgivningen samt en del som belyser den möjliga ökningen av trafik av farligt gods på
Näsuddsvägen. Riskanalysen innefattar även en konsekvensbedömning för planförslaget jämfört
med nollalternativet för transport med farligt gods samt för riskbilden. Riskanalysen kommer ej
belysa olika olycksscenarion utan kommer hänvisa till framtagna riktlinjer för att täcka in de
flesta tänkbara scenarios.
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2

FÖRUTSÄTTNINGARF

2.1

OMRÅDESBESKRIVNING

Det aktuella området, röd markering i Figur 1, ligger på norra sidan Kallholmsfjärden i östra
delarna av Skelleftehamn. Del av området är idag detaljplanelagt som upplagsområde med bland
annat ett antal cisterner för brandfarlig vara. Den nya detaljplanen medför att området samt
närliggande, idag icke detaljplanelagt område, görs om till industriområde.
Bostäder, Zon C, se Figur 5, ligger ca 250 meter väster om planområdet. Storgrundets
fritidshusområde längs Näsuddens norra kust, mot Hålfjärden ligger ca 200 meter från
planområdet. Inom och strax utanför detaljplaneområdet finns fyra verksamheter, Zon B, se
Figur 5, som omfattas av Sevesolagstiftningen. Sevesolagstiftningen innefattar lagen (199:381),
förordningen (2015:236) och föreskriften (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Inom detaljplaneområdet ligger två
verksamheter Wibax AB och Forcit Sweden AB. På Näsuddens nordöstra udde finns en
småbåtshamn och på Näsgrundet i sydost finns en lotsstation. På andra sidan Kallholmsfjärden
ligger ett industriområde som bland annat omfattar Boliden Rönnskär.
Längs med planområdets södra del löper Näsuddsvägen, med en hastighetsbegränsning på 50
km/h, som leder ut mot oljehamnen. Därefter fortsätter vägen förbi hamnområdet och vidare ut
mot lotsstationen. Längs med Näsuddsvägen ut till oljehamnen går ett järnvägsspår. Sydväst om
planområdet finns ett befintligt industriområde med flera etablerade verksamheter. Där
Näsuddsvägen passerar småhusbebyggelsen som ligger vid Killingörvägen så är det drygt 10
meter från Näsuddsvägen till närmaste bostadshus [9], se blå markering i Figur 1. Nedan visar
Figur 2 ett utsnitt ur föreslagen detaljplanekarta.
Figur 1 Områdesöversikt [12]

Uppdrag: 319669, Riskanalys Näsudden
Beställare: Skellefteå Kommun

2022-04-04
8(27)

Figur 2 Figuren visar ett urklipp ur den nya plankartan.

2.2

KEMIKALIER

Det är ännu inte fastställt vilken industri som kommer etableras sig varför det ej heller går att
identifiera vilka ämnen det kan röra sig om.
I det kommande säkerhetsarbetet ingår för aktuell industri att, utöver att beakta rena råvaror
och produkter, se över vilka ämnen som kan komma att bildas under respektive process. Både
ämnen som kan förväntas bildas under normal process och sådana ämnen som kan bildas om
något går fel i processen.

2.3

ALLMÄNNA PRINCIPER RISKVÄRDERING

Värdering av risker har sin grund i hur riskerna upplevs, som allmänna utgångspunkter för
värdering av risk är följande fyra principer vägledande:





Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att
reducera eller eliminera en risk skall detta göras.
Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den
nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför.
Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara
skäligt fördelade inom samhället.
Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i form
av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer.
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Risker kan kategoriskt placeras i tre fack, de kan anses vara tolerabla, tolerabla med
restriktioner eller oacceptabla, se Figur 3 nedan.
Figur 3 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier [4]

Det är nödvändigt att skilja på två grupper av personer när kriterier för risktolerans diskuteras
för människors liv och hälsa. Dessa är dels personer ur allmänheten, s.k. ”tredje man” och dels
personer med anknytning till den analyserade riskkällan. Privatpersoner, människor i sina
bostäder, människor på offentliga platser och exempelvis i affärer etc. är att betrakta som
”tredje man”. Denna indelning grundar sig i fördelningsprincipen, vilken innebär att enskilda
grupper inte skall vara utsatta för oproportionerligt stora risker från en verksamhet i förhållande
till de fördelar som verksamheten innebär för dem. För ”tredje man” innebär detta att risken från
ett analysobjekt inte bör utgöra en betydande del av den totala risken som personer i denna
grupp utsätts för eftersom ”tredje man” har mycket liten, eller ingen nytta av att utsättas för
risken.
2.4

RIKTLINJER FÖR FYSISK PLANERING

I Sverige finns i dagsläget inget nationellt beslut om vilka riskvärderingskriterier som ska
användas. År 2003 publicerade Länsstyrelsen i Stockholms län en rapport [5] där
riskvärderingskriterierna som togs fram av Det Norske Veritas DNV föreslås. Flera Länsstyrelser,
bland annat Södermanland [6], Skåne [7] samt Norrbotten [8] har framtagna riktlinjer för hur
riskerna skall värderas vid bebyggelse vid transportled för farligt gods. Dock har de ej
samstämmiga riktlinjer för vilka avstånd som gäller. Även Länsstyrelsen i Västerbotten har ett
utkast på riktlinjer vilka delvis har använts som underlag i denna handling [1].
Följande riskvärderingsprinciper har av Räddningsverket (numera Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap) föreslagits gälla för såväl transporter av farligt gods som för
samhällsplaneringen i övrigt i rapporten Värdering av risk [4]
Individrisk

individrisknivåer på 10-5 per år som övre gräns för område där risker under vissa
förutsättningar kan tolereras

individrisknivåer på 10-7 per år som övre gräns för område där risker kan anses som små

området däremellan kallas ALARP-området, från engelskans ”as low as resonable
practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas
Samhällsrisk

Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: F=10-4 per år
för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1.

Övre gräns där risker anses vara acceptabla: F=10-6 per år för N=1 med lutningen på F/Nkurva -1.
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Individrisken beskriver sannolikheten (per år) för en person att omkomma på olika avstånd från
en riskkälla. Syftet med individriskkriterier är att begränsa risker för enskilda anställda och
enskilda individer i samhället som vistas nära den “farliga” verksamheten. Samhällsrisk
inkluderar risker för alla personer som utsätts för en risk även om detta bara sker vid enstaka
tillfällen. Detta baseras på individrisken och persontätheten i planområdets närhet.
Syftet med samhällsriskkriterier är att begränsa risken för lokala områden (t ex ett visst
bostadsområde) eller för samhället i sin helhet. Samhällsrisken beaktar ett område om 1 km2
längs 1 km av vägen. Både individrisk och samhällsrisk baseras alltså på risken för att
omkomma.
2.4.1 RISKHANTERINGSAVSTÅND (TREDJE MAN)
De ovan angivna kriterierna avseende individ- respektive samhällsrisk används således vid
beräkningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram vägledningen
Samhällsplanering och riskhantering i anslutning till storskalig kemikaliehantering [2] denna
redovisas generella riktlinjer för riskhanteringsavstånd mellan verksamheter med storskalig
kemikaliehantering och bebyggelse. Avstånden redovisar det avstånd mellan verksamhet och
bebyggelse som bör användas som riktlinje i den fysiska planeringen.
De redovisar tre olika sätt att uppskatta avstånden. Oavsett vad, eller vilka mängder som
hanteras rekommenderas dock alltid ett minsta bebyggelsefritt avstånd om 100 meter kring
kemikaliehanteringen.




Schablonberäknat riskavstånd kan utläsas ur en sammanställd tabell för olika
ämnestyper som MSB tagit fram utifrån konsekvensavståndet vid ett antal framtagna
skadehändelser.
Istället för ett schablonberäknat avstånd kan ett verksamhetsanpassat
riskahanteringsavstånd användas, då kan beräkningar/uppskattningar göras utifrån vad
och hur verksamheten hanterar sina ämnen.
Nästa steg är att även ta in de säkerhetsåtgärder som verksamheten vidtagit
(förebyggande och konsevensreducerande) till ett förmågeanpassat
riskhanteringsavstånd.

Det schablonmässigt angivna konsekvensavståndet för olika hanterade kemikalier kan ses i
Tabell 1 nedan, där det kortare avståndet anger konsekvens död och det längre avståndet
konsekvens skadade.
Det ska noteras att avstånden i Tabell 1 generellt utgår från att förvaringen av vätskor och gaser
sker i cistern. De längsta avstånden för brandfarlig gas baseras exempelvis på scenariot BLEVE;
att cisternen påverkas av uppvärmning till en temperatur över gasens kokpunkt varpå cisternen
går sönder. När gasen släpps uppkommer ett stort eldklot samtidigt som delar av cisternen
slungas iväg.
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Tabell 1. Tabellen är hämtad ur [1] och visar schabloniserade riskhanteringsavstånd. Beräknade
konsekvensavstånd för döda/skadade vid respektive sluthändelse har avrundats till närmast högre av
följande schabloniserade avstånd 100 m, 250 m, 500 m, 750 m, 1000 m, 1250 m, 1500 m, 1750 m, 2000
m, 2500 m, 5000 m. I tabellen redovisas en sammanvägning av sluthändelser per ämne. När ett intervall
anges bygger det på konsekvens för död (kortare avstånd) och allvarlig skada (längre avstånd).

De schablonberäknade avstånden utgår från ett antal bedömningskriterier som lyfts i Tabell 2
nedan. Valet av tröskelvärden är gjort utifrån att nivån för skadade innebär att det krävs
sjukhusvård för behandling av den skadade. De bedömningskriterier MSB har valt redovisas i
Tabell 2 nedan.
Det finns inte några tydliga acceptanskriterier för när riskhanteringsavstånd istället ska ske
utifrån anpassade avstånd (verksamhetsanpassat respektive förmågeanpassat). Här är det
närmaste att falla tillbaka på kriterierna avseende individrisk samt samhällsrisk som lyftes i kap
2:4 ovan. Att dödsfall används som gränssättande gör att hänsyn även är tagen till skadefall som
MSB lyfter i sina senaste riktlinjer och enbart blir en nyansering av vilka skyddsavstånd som kan
vara aktuella.
Tabell 2. Bedömningskriterier som MSB valt att basera sina schabloniserade rekommenderade
skyddsavstånd på. Högra kolumnen har kriterium dödsfall, den vänstra har kriterium skador som erfordrar
sjukhusvård.

*ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) är ett program för beräkning av konsekvensavstånd
som kan uppkomma i händelse av utsläpp av farliga ämnen.
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**IPS Handledning om riskkriterier, Liane Haeffler, Ivan Mares, Scandpower 2012.

2.4.2 RIKTLINJER FÖR VERKSAMHETER (PERSONAL OCH BYGGNADER)
Precis som för risknivåer avseende fysisk planering finns inte några nationellt fastställda kriterier
för acceptabel risknivå sett till personal. I viss mån kan kriterierna som presenterades i kapitel
2:4 ovan användas där större toleransnivå avseende risknivån används sett till den egna
personalen.
Inom detta område finns mer konkret lagstiftning (lagar, förordningar, föreskrifter etcetera).
Dessa kan mer i detalj reglera avstånd, utformning av byggnader och dylikt, som anses medföra
acceptabel risknivå för verksamheten till skillnad från de tidigare beskrivna mer grovhuggna
verktygen för skyddsavstånd. Även för mer detaljerade analyser finns olika specifika
acceptanskriterier, t.ex. kritiska nivåer avseende strålning mot olika objekt (inklusive
utrymmande personer och räddningstjänstens personal) i händelse av brand.

2.5

RISKER FARLIGT GODS TRANSPORTER

Vid anläggande av en större industri (typ Seveso högre kravnivån) är det troligt att de flesta
transporter kommer ske på järnväg och med båt, vilket är en anledning till att förlägga en
industri på den aktuella platsen. Dock görs nedan en genomgång av transporter på väg.
2.5.1 ALLMÄN BESKRIVNING OM TRANSPORTER AV FARLIGT GODS
Gods som klassificeras som farligt gods delas in i nio olika klasser, ADR-klasser, utifrån godsets
egenskaper. Transporter med farligt gods kan innehålla en mängd olika ämnen vars fysikaliska
och kemiska egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kring ämnenas inneboende
egenskaper, som kan komma att påverka omgivningen vid en olycka under transporten.
För transporter av farligt gods på väg finns ett särskilt regelverk ADR-S (Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap). Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, märkning och
etikettering, vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer behöver.
Brandfarliga fasta ämnen, ADR-klass 4, samt övriga ämnen, ADR-klass 9, utgör normalt ingen
fara för omgivningen eftersom konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet. Oxiderande
ämnen och organiska peroxider, ADR-klass 5, kan i vissa fall orsaka en betydande skada medan
radioaktiva ämnen, ADR-klass 7, påverkar främst personer som kommer i kontakt med ämnet.
När det gäller konsekvenser för olyckor med farligt gods är det framförallt fyra olika händelser
samt kombinationer av dessa som utgör de främsta riskkällorna:





Explosion (både från explosiva ämnen och från snabba brandförlopp i brännbara
gasblandningar)
Brand
Utsläpp av giftig gas
Utsläpp av frätande vätska

2.5.2 REGIONALA RIKTLINJER
Länsstyrelsen i Västerbotten län har tagit fram ett utkast för vägledning för hur man kan planera
med hänsyn till risk för olyckor intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods [1].
Denna är en ombearbetning av riktlinjerna framtagna av Länsstyrelsen i Norrbottens län [8]. I
riktlinjerna används begreppet ”uppmärksamhetsavstånd”, se Figur 4. Det är det kortaste
avståndet där bebyggelse kan uppföras, oavsett typ och omfattning, till transportled för farligt
gods utan att särskilda åtgärder behöver vidtas.
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Figur 4 Riktlinjer uppmärksamhetsavstånd och riskavstånd

Om bebyggelse planeras utanför uppmärksamhetsavståndet är det enligt Länsstyrelsen ej
nödvändigt med vidare analys eller ytterligare riskreducerande åtgärder.
Om bebyggelse planeras innanför uppmärksamhetsområdet men utanför skyddsavståndet krävs
riskanalys (kvalitativ) av detta, vilket i sin tur kan medföra att ytterligare riskreducerande
åtgärder krävs.
Om bebyggelse planeras innanför skyddsavstånd medför detta krav på åtgärder som skall vara
förankrade i en kvantitativ riskanalys.
För att bedöma enligt Länsstyrelsens riktlinjer krävs kännedom om hastighet på vägsträckan,
bebyggelsetyp, årsdygnstrafik (ÅDT) samt kategori för markanvändning enligt Figur 5 .
Länsstyrelsen har även reviderat riskavstånden för vissa skadeförebyggande åtgärder i form av
fysiska hinder, till exempel vall eller brandskyddad fasad.
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Figur 5 Kategori för markanvändning

För ÅDT se kapitel 3.2. Skyddsavstånd (från vägkant) till bebyggelseområde intill
rekommenderad transportled för farligt gods genom tätort (40–50 km/h) är 0 meter för Zon B,
10 meter för Zon C och 40 meter för Zon D, se Figur 6.
Figur 6 Skyddsavstånd 40–50 km/h

Skyddsavstånd (från vägkant) till bebyggelseområde intill rekommenderad transportled för
farligt gods genom tätort (60–70 km/h) är 0 meter för Zon B, 30 meter för Zon C och 50 meter
för Zon D, se Figur 7.
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Figur 7 Skyddsavstånd 60–70 km/h

2.6

NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet beskriver en trolig framtida utveckling om detaljplanen inte utförs. För
närvarande är delar av detaljplaneområdet upplag. Den fördjupade översiktsplanen för östra
delen av Skelleftehamn som antogs 2011-09-20 [14] pekar ut aktuellt detaljplaneområde som
lämpligt för industri-och hamnverksamhet. Den fördjupande översiktsplanen omfattar inte
området inom Boliden Rönnskär. Enligt Skellefteå kommun är denna lokalisering det bästa
alternativet ur ett helhetsperspektiv.
Eftersom Näsuddsvägen idag används för transporter med farligt gods förväntas nollalternativet
medföra oförändrad eller något ökande trafikmängd avseende andel tung trafik. Detta på grund
av eventuell utökad upplagsverksamhet för befintliga eller nyetablerad upplagsverksamhet inom
området.
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3

RISKIDENTIFIERING

3.1

BEFINTLIG RISKBILD

Inom detaljplaneområdet ligger Wibax AB som omfattas av den högre kravnivån enligt
Sevosolagstiftningen. samt Forcit som omfattas av den lägre kravnivån enligt
Sevesolagstiftningen. Tidigare fanns även Almer Oil & Chemical storage AB som omfattades av
den högre nivån men det ägs numer av Wibax AB. Då den tidigare verksamhetens riskbild
kvarstår, även om den har ny ägare, beskrivs nedan de risker som Almer Oil & Chemical storage
AB medför. Söder om detaljplaneområdet är Boliden Rönnskär lokaliserad. Boliden Rönnskär
omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Nedan beskrivningar om
intilliggande verksamheter och den befintliga riskbilden är hämtad från säkerhetsrapporter för
respektive verksamhet.
3.1.1 ALMER OIL & CHEMICAL STORAGE AB, NUMER WIBAX AB
Anläggningen i Skelleftehamn ligger inom detaljplaneområdet och omfattar fastigheterna
Skellefteå Oljehamn 4 och Skellefteå Oljehamn 5. Enligt verksamhetens säkerhetsrapport [15]
innehåller anläggningen totalt 22 stående cisterner, med kringutrustning, pumpbatterier och
byggnad avsedd för personal. Anläggningen nås via Skelleftebukten och Kallholmsfjärden eller
via Näsuddsvägen. Fartyg med last till och från anläggningen anlöper oljehamnens kaj. [15]
Basverksamheten för verksamheten utgörs av lagring av kundägda oljeprodukter och kemikalier,
med därtill hörande aktiviteter som inpumpning, lagring under varierande tidsrymd och därefter
utlastning. Lossning och lastning sker mestadels från fartyg till fartyg. I mindre utsträckning kan
transporter med tankfordon förekomma. In– och utpumpning från fartyg till depå och omvänt
sker via ledningar som ägs av hamnen. Inom depåområdena går produkterna via rörledningar.
Några andra farliga aktiviteter än vad som förekommer i anslutning till lastning och lossning av
produkter förekommer inte inom verksamheten.
De aktiviteter där risk för allvarliga kemikalieolyckor kan förväntas är vid lastning och lossning
av fartyg eller tankfordon. Det finns även en viss risk för skada/utsläpp av oljeprodukt på grund
av korrosionsskador på cisternerna, vilket kan vara orsakade av materialfel eller bristande
underhåll. För att en brand skall kunna uppstå krävs att en läcka uppstår och att det finns en
antändningspunkt (öppen låga eller mycket het yta) närvarande.
Resultat av grovriskanalys för Almer Oil & Chemical Storage AB visar att samtliga analyserade
scenarier som förväntas medföra påverkan utanför deras verksamhetsområde bedöms vara
osannolika eller mycket osannolika. Scenarier som bedöms kunna påverka andra verksamheter
är brand eller explosion inom det egna verksamhetsområdet. Företaget har gjort uppskattningen
att ett område med en radie på cirka 1 km skulle kunna påverkas av rökgaser vid en brand i en
eller ett fåtal cisterner. Viss värmestrålning från samma brand uppskattas kunna påverka ett
område med en radie på cirka 500 meter. Det faktiska området som skulle kunna drabbas vid en
brand beror på vid tidpunkten rådande väderförhållanden såsom vindriktning, vindhastighet och
luftmassans stabilitet (skiktning).
3.1.2 WIBAX AB
Wibax bedriver verksamhet avseende tillverkning, lagring och leverans av kemikalier. Företagets
huvudkontor är lokaliserat i Piteå. I Skelleftehamn finns depåer där kemikalier lossas, lagras och
lastas för vidare leverans till kund. Wibax depåer ägs av Wibax AB men det är Wibax Logistics AB
som ansvarar för drift och underhåll av depåerna. Depåerna i Skelleftehamn är lokaliserade inom
detaljplaneområdet och har fastighetsbeteckningarna Oljehamnen 2, Oljehamnen 3 och
Skelleftehamn 2:7. Inom fastigheterna Oljehamnen 2 och 3 lagras ett antal olika produkter.
Enligt verksamhetens säkerhetsrapport [16] är alla produkter som lagras i depåerna flytande,
med undantag från kategorin oklassade produkter som ibland kan bestå av torrsalt. Inom
fastigheten Skelleftehamn 2:7 lagras Natronlut. Totalt inom depåområdet finns det 17 cisterner
som varierar i storlek mellan cirka 50 – 13 000 m3. Cisternen C01 och C02 är betonginvallade
med en volym som motsvarar hela cisternens volym. Resterande cisterner ska, enligt information
från verksamhetens säkerhetsrapport [16], invallas löpande och under tiden detta utföres finns
nödcisterner tillgängliga för att kunna pumpa produkter i händelse av ett cisternläckage/haveri.
Området är alltid låst utanför kontorstid och det krävs en id-bricka eller nyckel för tillträde.
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Produkterna levereras med tankfartyg och lossas in till cistern, via inpumpningsledningar som
går från kaj till cisternparken. Fartygen anlöper vid kaj som ligger utanför terminalområdet. Från
kajen finns ett antal kajledningar till Wibax depåer med anslutning till varsin landtank. Antalet
fastygsanlöp har de senaste åren legat på ungefär ett tiotal per år.
Utlastning till tankbil sker antingen genom överlastning via manluckor på tanktoppen eller via
underlastning. Lastning och lossning utförs av chauffören. Alla ledningar är uppmärkta med
produktnamn för att minimera riskerna för felkoppling. Utrustning för att ta hand om spill samt
släckutrustning finns tillgängligt för chauffören. Påkörningsskydd är utplacerade där detta är
relevant.
I riskanalysen för Wibax AB delas riskerna inom hanteringskedjan in i följande delsystem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lossning av och inpumpning till fartyg
Lagring i cistern
Lossning av och utlastning till tankbil
Lossning av och utlastning till järnvägsvagn (tilltänkt verksamhet)
Långsiktiga läckage från ledningar och pumpar (beskrivs endast i text)
Övriga arbetsmiljörisker

Dessa delsystem bedöms sedan utifrån påverkan på miljö och hälsa. Både sannolikheterna och
konsekvenserna för samtliga delsystem bedöms vara måttliga till låga.
I riskanalysen har även värsta tänkbara skadehändelse tagits fram för utsläpp, brand och
explosion. Ett värsta tänkbara skadehändelse för utsläpp innebär ett totalhaveri där en full
cistern samt invallning rämnade och all produkt rinner ut. På grund av att lutningen på marken
är ner mot Kallholmsfjärden skulle produkten vid ett sådant tillfälle rinna dit. Vid brand i cistern
bedöms risken för spridning till närliggande verksamhet som låg. Vid explosion inom
verksamhetsområdet bedöms den egna verksamheten och intilliggande före detta Almer Oil &
Chemical Storage AB påverkas.
3.1.3 FORCIT SWEDEN AB
Forcit är lokaliserad i västra delen av detaljplaneområdet (mot bostadsområdet). Enligt
verksamhetens handlingsprogram [17] mellanlagras Ammoniumnitrat i storsäck på
anläggningen. Mellanlagring av produkten är lokaliserad till en större lagerhall på den norra
delen på hamnområdet. Utlastning av Ammoniumnitrat för vidare transport till andra
anläggningar inom Forcit koncernen sker via järnväg och lastbil. Inom verksamheten sker endast
lagring av Ammoniumnitrat, dvs ingen samlagring förekommer. Det sker inte heller någon
förädling, ompackning eller annan hantering annat än omlastning till tåg eller lastbil. Tillstånd
finns enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiva varor för förvaring av
Ammoniumnitrat i storsäck. Lagervolym är dimensionerad till en maximal lagerkapacitet om 2
400 ton fördelad på 10 stackar á 240 ton per stack. Lager och stackstorlek har dimensionerats
med separationsavstånd till vardera lagerstack. Ammoniumnitrat är klassad som oxiderande
varor.
Genomförd riskanalys identifierade två skadehändelser (brand och explosion) inom
verksamheten. Båda skadehändelserna bedömdes som osannolika eller mycket osannolika.
Konsekvenserna bedömdes utifrån påverkan på hälsa, miljö och egendom. Brand bedömdes
medföra måttliga till små konsekvenser för dessa. Explosion bedömdes medföra mycket
allvarliga konsekvenser på egendom, betydande konsekvenser (omfattande sanering) för miljön
och måttliga konsekvenser för hälsa.
3.1.4 BOLIDEN RÖNNSKÄR
Rönnskärsverken ligger på en udde ute i Skelleftebukten cirka 1,5 km söder om
detaljplaneområdet. Rönnskärsverkens område är förbundet med fastlandet via tre broar som
ligger intill varandra och leder över Kejsar Ludwigs kanal. En bro är för allmän vägtrafik
(Järnvägsleden), en för industriell vägtrafik samt en bro för järnvägstrafik. Boliden Rönnskär
omfattas av Sevesolagstiftningen.
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I verksamhetens säkerhetsrapport [18] har det utförts riskbedömningar inom Boliden med
avseende på allvarliga kemikalieolyckor. Fyra värsta tänkbara skadehändelser och två
dimensionerande skadehändelser togs fram. Allvarliga kemikalieolyckor med farliga ämnen
enligt Sevesolagstiftningen har bedömts kunna medföra följande värsta tänkbara
skadehändelser:





Haveri på lagerkula för flytande svaveldioxid
Haveri på lagercistern för ammoniak
Dammbrott vid utgrävning av Östra Dammen vid vattenreningsverket
Stort oljeutsläpp vid lossning av tankfartyg

De dimensionerade skadehändelserna som tagits fram i verksamhetens säkerhetsrapport är
följande:



Ett stort svaveldioxidutsläpp från järnvägsvagn
Ammoniakläckage från tankvagn, lagringstank, rörledningar, processutrustning eller
slangar vid överföring från tankvagn till lagringstank

De värsta tänkbara skadehändelserna har bedömts att vara så pass osannolika att risknivån
bedöms som tolerabel utan ytterligare skyddsåtgärder utifrån den riskvärdering som är
genomförd. De dimensionerande skadehändelser bedöms som rimligen kunna inträffa med
hänsyn till de riskreducerande åtgärder som har genomförts. De dimensionerande
skadehändelserna har därför legat till grund för dimensionering av skadebegränsande åtgärder.
En dimensionerande skadehändelse är ett allvarligt olycksscenario som omgivningen med dess
invånare ändå ska anses klara av med rimliga skadeverkningar som följd. Resultat av
riskanalyserna gav att relativt få skadehändelser medför allvarliga eller mycket allvarliga
konsekvenser för människor och miljö utanför verksamheten. Dessa händelser har samtliga
bedömts som osannolika eller mycket osannolika.
För olyckor som medför utsläpp till vatten bedömdes det allvarligaste scenariot vara ett
svavelsyrautsläpp där hamnbassängen norr om Rönnskär påverkas av skadliga koncentrationer.
Den allvarligaste konsekvensen har bedömts utgöras av ett stort utsläpp av eldningsolja vilket
skulle kunna beröra stora delar av Skelleftebukten.
3.2

TRANSPORTER MED FARLIGT GODS

Enligt Nationella vägdatabasen (NVDB, Trafikverket) är Väg 372 en primär rekommenderad väg
för farligt gods, dock ej Näsuddsvägen. Med detta som grund belyser denna analys endast risker
på Näsuddsvägen.
Trafikstatistik är hämtad från ett PM upprättat av Tyréns AB [10]. ÅDT (årsdygnstrafik) år 2024
för Näsuddsvägen bedöms i detta PM vara 4000 fordonsrörelser varav 15 % tung trafik. Detta ger
att ÅDT för tung trafik är 600 fordonsrörelser. Idag är det 900 ÅDT med 7 % tung trafik, det vill
säga ca 60 ÅDT tung trafik [11].
Nuvarande värden medför att de värden som uppskattas för framtiden enligt ovan nämnda PM är
att betrakta som mycket konservativa. Dessutom är Näsuddsvägen en ”återvändsgränd”, vägen
slutar ute på industriområdet. Detta i sin tur innebär att det är 300 ÅDT (tung trafik) till området
samt 300 ÅDT (tung trafik) från området. Det i sin tur ger att den del av ÅDT som fraktar farligt
gods troligtvis endast kommer göra det ena vägen och den andra vägen kommer fordonet vara
tomt och är därmed ingen risk ur farligt gods perspektivet. Dock kan det inte garanteras att
fordonen är tvättade och ej skyltade på tillbakavägen. På grund av dessa två anledningar
avrundas i denna analysvärdet till närmaste schablonvärde under 600 vilket enligt Länsstyrelsen
tabeller är 500 ÅDT. Detta är ändock att betrakta som ett konservativt värde.
Enligt Figur 6 ger det att 10 meter är rekommenderat skyddsavstånd för Zon C vid 50 km/h.
Detta ger att byggnaderna längs Näsuddsvägen ligger på ett sådant avstånd så att de uppfyller
det av Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavståndet då närmaste byggnad ligger på just 10
meter från vägen (enligt googlemaps).
Avseende tågtrafik är ÅDT godståg idag 0 (noll) och prognos för 2040 är 2 (två) tågrörelser per
dygn [14]. Dessa siffror är så låga att inget skyddsavstånd krävs enligt Länsstyrelsens riktlinjer.
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3.3

INDUSTRIETABLERING

Utifrån resonemang i denna riskanalys och de presenterade riskhanteringsavstånd och de indata
som finns avseende Näsudden är det schabloniserat riskhanteringsavstånd som är aktuellt i
detta skede, se tabell 1 Områden bortanför riskhanteringsavståndet ska kunna betraktas som
säkert, det vill säga mängderna i tabellen kan hanteras utan vidare utredning. Det är fullt möjligt
med en nyetablering där mängderna överskrids eller avstånden underskrids. Dock så krävs då
ett verksamhetsanpassat riskhanteringsavstånd eller förmågeanpassat riskhanteringsavstånd.
Vilket kan innebära en kvantitativ eller kvalitativ analys med kända parametrar enligt beskrivning
ovan. Detaljplaneområdet är stort och var på området en industri placerar sina risker kommer ha
betydelse. Det vill säga att om riskerna placeras i detaljplaneområdets östra delar så ökar
avståndet till permanentboende och därmed minskar risken för de boende i det området.
Vid industrietablering är det av vikt att räddningstjänstens framkomlighet beaktas. I dagsläget
består räddningstjänstens utryckningsväg fram till detaljplaneområdet av Näsuddsvägen som är
en allmän väg.
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4

RISKANALYS

I detta kapitel ska nivån på de identifierade riskerna uppskattas. Riskanalysen utförs med en
kvalitativ grovanalys för olyckor avseende transporter med farligt gods samt händelser inom
industrin som kan medföra skada på person utanför verksamhetsområdet. En
konsekvensbedömning utförs även mot nollalternativet.
4.1

BEDÖMNING AV RISK FARLIGT GODS TRANSPORTER

Som kapitel 3.2 ovan visar så kommer risker kopplat till transporter av farligt gods uppfylla det
av Länsstyrelsen rekommenderade skyddsavståndet och analyseras därför ej vidare. Dock
baseras detta på antagna indata:





Näsuddsvägen har en hastighetsbegränsning på 50 km/h
Avstånd till närmaste bostad är mer än 10 meter
Ingen annan bebyggelse än Zon C
ÅDT (tung trafik) 600

Om dessa indata förändras och blir mer ogynnsamma så bör en analys göras för att säkerställa
att rekommenderade skyddsavstånd efterlevs. En sådan analys kommer troligtvis vid mer
ogynnsamma indata påtala att riskreducerande åtgärder krävs. Dessa kan vara fysiskt hinder,
hastighetsbegränsningar eller brandtekniska åtgärder på byggnader.

4.1.1 OSÄKERHETER
Hur transporterna av farligt gods kommer förhålla sig i framtiden är osäkert. Dock kommer ett
industriområde vara i stort behov av logistik. Det är dock sannolikt att industrin även kommer
söka alternativa transportvägar såsom järnväg och med fartyg.
4.2

BEDÖMNING AV RISK INDUSTRIETABLERING

Denna riskanalys skall som tidigare skrivits ligga till grund för att se över möjligheterna till en
detaljplaneförändring. Detta medför att det ej är aktuellt att belysa specifika risker kopplat till
ett specifikt ämne. Detta medför i sin tur att denna bedömning blir schablonmässig och måste ta
hänsyn till troliga etableringar. Dock skall nämnas att vid en etablering skall denna verksamhet
söka tillstånd och därmed görs en separat prövning för de specifika risker den verksamheten
medför.
I gällande detaljplan från 1974 är del av detaljplaneområdet upplagsområdet och är därmed
närbesläktat med industriverksamhet. En industrietablering inom detaljplaneområdet kan
medföra ökade risker för angränsande verksamheter inom och utanför området. Både före detta
Almer Oil & Chemical Storage AB och Wibax AB är lokaliserade inom detaljplaneområdet och kan
komma att påverka eller påverkas av en nyetablerad industriverksamhet. Båda dessa
verksamheter omfattas i dagsläget av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Båda
dessa verksamheter bedömer att brand eller explosion skulle kunna vara skadehändelser som
kan påverka dess omgivning men att sannolikheterna för dessa händelser anses vara låga. Även
Forcit finns på området och omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Även
denna verksamhet identifierar brand och explosion som potentiella skadehändelser. Påverkan
utanför det egna verksamhetsområdet bedöms som låga. Rönnskärsverken befinner sig 1,5 km
söder om detaljplaneområdet och omfattas av den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen.
Resultat av riskanalysen var att det var osannolikt eller mycket osannolikt med skadehändelser
som skulle innebära allvarliga eller mycket allvarliga konsekvenser för människa och miljö
utanför det egna verksamhetsområdet.
Enligt ”Samhällsplanering och riskhantering vid storskalig kemikaliehantering.” [2] så bör det inte
etableras industri med storskalig kemikaliehantering inom 100 meter från fastighetsgräns, vilket
upprätthåller med aktuellt detaljplaneförslag. Enligt Fel! Hittar inte referenskälla. så finns
möjligheter för att etablera verksamhet utan att vidta ytterligare åtgärder då avståndet idag till
närmaste permanenta bostad är cirka 250 meter från detaljplaneområdets närmaste punkt,
västra delen, men cirka 2000 meter från detaljplaneområdets östra del. Avstånd till fritidshus är
från detaljplaneområdets norra del cirka 200 meter och från dess södra del cirka 1000 meter.
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För fritidshus kan ett kortare avstånd tolereras än för permanentboende. Detta då risk brukar
definieras som produkten av sannolikhet och konsekvens. Konsekvensen för personer blir
densamma i de bägge fallen, dock så vistas man kortare perioder i fritidshus vilket ger att
sannolikheten är lägre för de som vistas i fritidshus och därmed är även risken lägre. Hur
industrin planerar sin verksamhet och var på området eventuella kemikalier förvaras kommer
med andra ord ha stor betydelse.
Näsudden ligger utsatt för vind och detta är en relevant faktor vid riskanalys avseende hantering
av farliga kemikalier. En vindstyrka kring 2 m/s är den värsta ur spridningsperspektivet. Detta då
den är tillräckligt stark för att sprida ett eventuellt gasmoln men samtidigt ej så stark så den gör
att ett gasmoln blandas upp så att koncentrationen minskar. Förhärskande vindriktning enligt
vindros [13], se Figur 8. I den kan man utläsa att vind i värsta scenario, dvs. vid vindstyrka på
cirka 2 m/s, vindriktning som påverkar bostadsområde utgör cirka 2 % (grov bedömning av
bilden) av vinden. Detta innebär att 98% av tiden blåser det i en vindhastighet som är gynnsam
för bostadsområdet. Dock ligger vinden mot fritidshusområdet i större utsträckning. Där finns
en skogsremsa som även om den är såväl smal som gles kommer bidra till att späda ut ett
eventuellt gasmoln till viss del. Vindstyrkan är sådan att den skulle vara behjälplig i utspädning.
Det skall dock poängteras att detta är något som skall studeras i detalj vid beslut om eventuell
etablering av en industri med farligt gods.
Figur 8 Vindros avseende Rönnskärsverken [13]

I Figur 9 nedan har vindrosen placerats ovanpå kartdel. Det finns ingen relevant skala utan
denna tydliggör endast förhärskande vindriktning. Vindrosen är mätt under väl kort tid (endast
en månad) för att vara statistiskt säkerställd. Dock är det den månad under vilken tiden mättes
(juni, juli, aug 2012) som medför värsta scenario för bostadsområdena och därmed får ses som
konservativt.
Figur 9 Vindros från Figur 8 placerad på aktuellt område på Näsudden. OBS ingen skala, utan
vindrosen är i procent enligt Figur 8.
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Den samlade bedömningen är att möjligheten för etablering av industriverksamhet inom
detaljplaneområdet är möjlig. Angränsande verksamheter bedriver liknande verksamhet i
dagsläget och har utfört riskanalyser, se kapitel. 3.1. Dessa ger att det finns viss sannolikhet att
påverkan kan ske på detaljplaneområdet men att dessa bedöms som måttliga eller låga.
Eventuella utökade risker med hänsyn till dominoeffekter är något som behöver utredas vidare
vid eventuell nyetablering av en industriverksamhet i samband med tillståndsansökan. Avståndet
till permanenta bostäder och fritidshus medger etablering av industriverksamhet utan ytterligare
åtgärder krävs så länge inte mängderna för ämnena i Tabell 1 överskrids för aktuella avstånd.
Det vill säga om avståndet i Tabell 1 underskrids behövs ingen vidare analys. Om mängderna
skulle överskridas eller avstånden underskrids ska ett verksamhetsanpassat eller
förmågeanpassat riskhanteringsavstånd analyseras. Detta är dock inte möjligt förrän indata
avseende vilka ämnen och volymer som är aktuella.
Näsuddsvägen är i dagsläget en allmän väg och utgör utryckningsväg för räddningstjänsten. Det
bedöms finnas behov av en utryckningsväg för räddningstjänsten även efter ändring av
detaljplaneområdet till industriområdet. Utryckningsväg till detaljplaneområdet behöver dock
inte utgöras av allmän väg som i dagsläget utan kan vara utformad så att den inte är allmänt
tillgänglig med grindar eller liknande. Det är dock av vikt att utformningen av väg fram till och
inom området uppfyller de krav som räddningstjänsten ställer på framkomlighet samt att
grindar eller liknande inte hindrar eller på annat sätt påverkar räddningstjänsten vid utryckning.

4.3

KONSEKVENSBEDÖMNING MOT NOLLALTERNATIVET

Konsekvenserna av planförslaget jämförs i detta avsnitt med nollalternativet. Om
detaljplaneområdet inte blir industriområde förväntas trafiksituationen på Näsuddsvägen inte
påverkas nämnvärt i framtiden. Om industrietablering sker inom detaljplaneområdet kan ÅDT på
Näsuddsvägen öka och därigenom även antalet fordon (mängden) med tung trafik. Detta betyder
däremot inte att andelen (procentsatsen) tung trafik ökar eftersom Näsuddsvägen redan idag
används som tillfartsväg för tung trafik till planområdet. Det finns dock goda möjligheter för
transport av tung trafik på både järnväg och fartyg till planområdet. Den samlade bedömningen
är att konsekvenserna för planförslaget jämfört med nollalternativet medför att trafiksituationen
påverkas negativt.
Nollalternativet för detaljplaneområdet med hänsyn till riskbilden förväntas vara relativt
oförändrad eller något ökande som trolig framtida utveckling. Konsekvenserna av planförslaget
innebär att riskbilden skulle kunna påverkas negativt men eftersom nyetablering av
industriverksamhet troligtvis innebär tillståndsansökan och krav på riskanalys kommer denna
riskbild utredas och analyseras närmare. Skadeförebyggande åtgärder skulle kunna bli aktuella
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innan etablering av en ny industriverksamhet vilket skulle kunna medföra att riskbilden blir
oförändrad eller positiv.
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5

ÅTGÄRDSFÖRSLAG OCH DISKUSSION

I detta avsnitt värderas riskerna utifrån all indata presenterade tidigare i denna analys och
förslag på riskreducerande åtgärder presenteras. De risker som analyseras avser transporter av
farligt gods samt risker förknippat till industrietablering.
5.1

RISKER FARLIGT GODS TRANSPORTER

En ändring av detaljplanen medför troligtvis en ökning av tung trafik. Denna ökning medför även
en linjär ökning av risken för att en farligt gods olycka inträffar. Dock kommer de skyddsavstånd
som Länsstyrelsen Västerbotten rekommenderar att uppfyllas även med denna ökning utan att
ytterligare säkerhetshöjande åtgärder vidtas. Näsuddsvägen har en gynnsam placering och
utformning för utökning av farligt gods transporter. Vid en ytterligare utökning eller utbyggnad
av något av områdena kring Näsuddsvägen eller annan ändring av trafikförutsättningarna på
Näsuddsvägen krävs troligtvis att säkerhetshöjande åtgärder vidtas.
5.2

RISKER INDUSTRIETABLERING

Detaljplaneförändringen skall möjliggöra etablering av industri på mark som i dagsläget är
planerad som upplag och oplanerad mark. Då det ej är klart vilken industri som eventuellt
kommer att etablera dig görs ingen detaljerad analys av specifika ämnen och kvantiteter. Detta
medför att den verksamhet som skall etableras måste ta fram en riskanalys för då aktuell
verksamhet om mer omfattande kemikaliehantering planeras och/eller placering nära befintliga
Sevesoverksamheter är aktuell. Om man i en framtida etablering kan placera eventuella
kemitunga delar av industri i den östra delen av området är det ytterligare gynnsamt. Vid sådan
placering kommer stora avstånd till bebyggelse kunna hållas. Genomgång av angränsande
verksamheters riskanalyser visar att påverkan på detaljplaneområdet är osannolik. De befintliga
industrierna och deras riskanalyser kan komma att behöva revideras vid en eventuell
nyetablering i det nya detaljplaneområdet.
Aktuellt område är idag delvis upplagsområde och därmed närbesläktat med industri. Det finns
idag ett antal cisterner för förvaring av t.ex. brandfarliga varor. Det är lämpligt att samla
samhällets risker på samma geografiska område och aktuellt detaljplaneförslag ligger därmed i
denna linje.
Det finns även goda möjligheter till skadeförebyggande samt skadereducerande åtgärder med
avseende på aktuell placering, till exempel byggande av fysisk barriär. Noteras bör även att de
metereologiska förutsättningarna är gynnsamma.
Räddningstjänstens framkomlighet ska beaktas efter ändring av detaljplaneområdet till
industriområdet.

Uppdrag: 319669, Riskanalys Näsudden
Beställare: Skellefteå Kommun

2022-04-04
25(27)

6

RESULTAT

De två relevanta riskerna kopplat till en ändring av detaljplan för Näsudden är transporter av
farligt gods på Näsuddsvägen samt de risker en etablering av en industri medför.
6.1

FARLIGT GODS TRANSPORTER

Den trafikökning som är aktuell medför att inga krav på att säkerhetshöjande åtgärder behöver
vidtas för Näsuddsvägen i dagsläget.
6.2

INDUSTRIETABLERING

Grunden till riskanalys i detta skede är att följa vägledningen från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap [2]. Där framgår att inom 100 meter från fastighetsgräns bör
ingen bebyggelse eller verksamhet finnas där människor vistas under längre tid. Vid bebyggelse
inom 250 meter skall riskerna särskilt beaktas. Med bakgrund av detta och ovan riskanalys är
det Tyrens uppfattning att en etablering av industri är möjlig inom föreslaget
detaljplaneområdet. Det finns även goda förutsättningar att med en detaljerad riskanalys
kopplad till en specifik industri visa att det går att etablera industrier med större volymer än de i
riktlinjerna.
6.3

NOLLALTERNATIVET

Konsekvenser för planförslaget jämfört med nollalternativet bedöms medföra en liten negativ
påverkan för trafiksituationen. Konsekvenserna för riskbilden jämfört med nollalternativet är
svåra att bedöma. Dessa skulle kunna påverkas negativt men skulle även kunna förbli
oförändrade eller positiva med skadeförebyggande åtgärder. Vilken påverkan blir på riskbilden
för detaljplaneområdet beror till stor del på vilken industriverksamhet som etableras samt vilka
ämnen och volymer som är aktuella för denna verksamhet.
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