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SAMMANFATTNING
Norconsult AB har på uppdrag av Skellefteå kommun upprättat en kvalitativ riskbedömning för att
utreda hur planerad bebyggelse, nybyggnad av Bureå resecentrum för tåg- och busstrafik, kan
påverkas av närliggande väg E4 och järnväg (Norrbotniabanan), primära transportleder för farligt gods.
Uppdraget innefattade att göra en grov riskanalys avseende påverkan från farligt gods, samt redovisa
eventuella riskreducerande åtgärder.

Då planerad bebyggelse ligger närmare led för farligt gods än 150 meter rekommenderar Länsstyrelsen
i Norrbottens och Västerbottens län i sina riktlinjer att en riskanalys ska genomföras för att avgöra om
planerad bebyggelse är lämplig utifrån ett olycksperspektiv [1]. Då planerad bebyggelse ligger närmare
led för farligt gods på väg än 55 meter respektive 65 meter på järnväg rekommenderar Länsstyrelsen
att en kvalitativ bedömning ska genomföras för att avgöra om planerad bebyggelse är lämplig samt hur
de olika bebyggelsezonerna lämpligast placeras.

Utifrån genomförd kvalitativ riskutredning framgick att avståndet till E4 ligger bortom det
rekommenderade skyddsavståndet och risken anses enligt riktlinjerna därmed vara tillfredsställande
låg, inga särskilda omständigheter ansågs råda som behövdes tas i beaktande och analyserades inte
vidare. Placering av resecentrum inom 30 meter från järnvägen ska uppfylla följande för att uppfylla en
tolerabel risknivå:

 Ett minsta skyddsavstånd av 10 meter ska finnas mellan järnvägen och resecentrumet i
kombination med brandfasad på de väggar som mynnar mot järnvägen (urspårningsskydd
tillkommer). Detta innebär att fasad inklusive tak, dörrar och fönster utformats med ytskikt i
obrännbart material och motsvarar lägst brandklass EI30.

Utöver detta rekommenderas även att:

 Luftintag ska placeras och vändas bort från järnvägen
 Fönster i brandfasad mot järnväg ska ej vara öppningsbara
 Barriär ska finnas som motverkar att vätska rinner in på området. Förslag på barriär kan vara:

vall, dike eller plank som är tätt i nedkant. Detta bedöms för stora delar av sträckan uppfyllas
av befintlig perrong

 Utrymning bort från järnväg ska vara möjlig
 Entréer ska vändas bort från järnvägen. Sekundära entréer mot järnvägen tillåts dock för

resandefunktioner
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1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Norconsult AB har på uppdrag av Skellefteå kommun genomfört en kvalitativ riskbedömning för att
utreda hur planerad bebyggelse, Bureå resecentrum för tåg- och busstrafik, påverkas av närheten till
väg E4 och järnväg (Norrbotniabanan), båda primära transportleder för farligt gods. Eventuella
riskreducerande åtgärder som kan komma att behöva tas i beaktning ska också utredas.

Då planerad bebyggelse ligger närmare led för farligt gods på väg än 150 meter rekommenderar
Länsstyrelsen i Norrbottens och Västerbottens län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra om
planerad bebyggelse är lämplig utifrån ett olycksperspektiv [1]. Där avståndet mellan bebyggelse och
transportled för farligt gods understiger 55 meter (väg) respektive 65 meter (järnväg) finns tabellerat
rekommenderade skyddsavstånd i Länsstyrelsens riktlinjer för tre olika fall – inga säkerhetshöjande
åtgärder, invallning samt brandskyddad fasad.

Riskreducerande åtgärder kan innebära att minska sannolikheten för att en olycka inträffar eller minska
konsekvensen vid en redan inträffad olycka, eller en kombination av dessa faktorer.

1.2 SYFTE OCH MÅL

Riskanalysen har som syfte att kvalitativt bedöma risknivån för den planerade bebyggelsen och avser
att besvara följande frågeställningar:

 Hur påverkas området av väg- och järnvägssträckningen och de transporter av farligt gods som
transporteras där?

 Vilka åtgärder eller begränsningar måste beaktas i genomförandet?

Syftet med analysen är att bedöma riskerna för planerad bebyggelse inom det aktuella planområdet
med hänsyn till olycksrisker kopplat till farligt gods. Analysen tas fram för att vara en del av underlaget
till upprättande av detaljplan för aktuellt område.

1.3 OMFATTNING

Analysen är begränsad till transporter med farligt gods längs med närliggande E4 och
Norrbotniabanan.

Analysen omfattar inte buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, skred, luft-
eller markföroreningar.

1.4 METOD

Analysen genomförs i form av en kvalitativ bedömning.

1.5 DEFINITION AV FARLIGT GODS

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, för järnväg gäller RID-S. 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 framför allt fyra olika händelser samt kombinationer
av dessa som utgör de främsta riskkällorna. Dessa är explosion (både från explosiva ämnen och från
snabba brandförlopp i brännbara gasblandningar), brand, utsläpp av giftig gas samt utsläpp av
frätande vätska.
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 REGIONALA RIKTLINJER AVSEENDE RISKVÄRDERING

Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län har tagit fram en vägledning med riktlinjer för hur
man kan planera med hänsyn till risk för olyckor intill vägar och järnvägar med transporter av farligt
gods [1]. I vägledningen redovisas riskhanteringsavståndet, 150 meter från transportled för farligt
gods, där planerad bebyggelse inom detta område kan kräva säkerhetshöjande åtgärder för den ökade
risknivån som placeringen medför eller för att begränsa skador vid en eventuell olycka med farligt
gods.

Bedömning utgår initialt från följande:

 Transportleden – vägutformning och ev. hastighetsbegränsning (vid vägtransport)
 Årsdygnstrafik (ÅDT) – antal fordon som förväntas trafikera den aktuella transportleden

(redovisas för prognosår 2040)
 Aktuell markanvändning – kategoriseras i bebyggelsezoner A-D beroende på verksamhetens

känslighet, se
 Topografi och landskapstyp

Med dessa uppgifter kända och avstånd mellan planerad bebyggelse och aktuell transportled
understiger avstånden nedan kan rekommenderade skyddsavstånd tas fram för tre olika fall – inga
åtgärder, invallning samt brandskyddad fasad.

Farligt gods på väg 55 meter

Farligt gods på järnväg 65 meter

Vid bebyggelse som placeras inom 150 meter men bortanför 55/65 meter (väg/järnväg) så anses
risken oftast som tillfredsställande låg, men särskilda omständigheter kan medföra att längre
skyddsavstånd eller andra skadebegränsande åtgärder behöver tillämpas. En kvalitativ bedömning görs
för det specifika fallet.

För att kunna tolka riktlinjerna för rekommenderade skyddsavstånd kategoriseras markanvändningen i
bebyggelsezoner A-D beroende på verksamhetens känslighet, se vidare i avsnitt 4.1.
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3 OMRÅDESBESKRIVNING
Det aktuella området som redovisas i Figur 1 ligger inom Bureå i Skellefteå kommun, resecentrumet
placeras väster om E4 och nordväst om centrala Bureå.

Figur 1 Aktuellt planområde

I anslutning till ny järnväg, Norrbotniabanan, planeras nybyggnad av ett resecentrum för tåg- och
busstrafik. Järnvägen kommer gå på en cirka 200 meter lång bro över Bure älv, norr om älven landar
bron på en 5-8 meter hög bank där Bureå resecentrum placeras. Figur 2 redovisar ett förslag på
utformning.

Figur 2 Entré mot Bureå resecentrum enligt förslag [2]
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4 KVALITATIV BEDÖMNING
I följande avsnitt tillämpas riktlinjerna framtagna av Länsstyrelsen i Norrbottens och Västerbottens län
för att kvalitativt bedöma lämpliga skyddsavstånd till närliggande transportleder för farligt gods och
om det krävs några säkerhetshöjande åtgärder.

4.1 BEDÖMNING AV AKTUELLT OMRÅDE

4.1.1 AVSTÅND

Mätning av avstånd har gjorts mellan användningsgränser i plankartan för att möjliggöra placering av
resecentrum inom hela kvartersområdet samt ta höjd för eventuell breddning av E4. Närmsta avstånd
till E4:s vägområde blir därmed 50 meter och kommer därmed att analyseras vidare då det understiger
det av Länsstyrelsens rekommenderade avståndet 55 meter.

Resecentrumet och järnvägsområdet ligger intill varandra på plankartan, exakt placering av byggnaden
är i detta skede inte klarlagt. Det finns därmed inget avstånd att mäta och riskutredningen kommer
därför att ta fram ett rekommenderat minsta avstånd som resecentrumet kan placeras från järnvägen
för en tolerabel risknivå.

4.1.2 BEBYGGELSEZON

För att kunna tolka riktlinjerna för rekommenderade skyddsavstånd kategoriseras markanvändningen i
bebyggelsezoner A-D enligt Figur 3.

Figur 3 Kategorisering av markanvändning för olika bebyggelsezoner (A-D).

Resecentrumet bedöms tillhöra normalkänslig verksamhet (Zon C) utifrån att persontätheten kommer
att vara relativt låg.
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4.2 ÅRSDYGNSTRAFIK (ÅDT)

4.2.1 VÄG E4

Enligt framtaget PM för buller och vibrationer [3] för den aktuella järnvägssträckningen framgår
följande trafikmängder på E4 enligt Tabell 1.

Tabell 1 Trafikuppgifter vägtrafik, nuläge och prognosår 2040
Väg Antal fordon

Årsdygnstrafik [ÅDT]
Hastighet [km/h]

Nuläge Prognosår 2040
E4 1059 1483 70

Utifrån Tabell 1 fås att ÅDT för tung trafik är 1483 fordon/dygn.

4.2.2 NORRBOTNIABANAN

Trafikverket har tagit fram trafikprognos för Norrbotniabanan år 2040 för aktuell sträcka på
Norrbotniabanan [4], se Tabell 2.

Tabell 2 Trafikverkets basprognos för trafikering av Norrbotniabanan Umeå-Skellefteå 2040
Tågtyp Antal tåg/dygn

Snabbtåg 4
Regionaltåg 38
Nattåg 2
Godståg 22
Totalt 66

Utifrån Tabell 2 fås att ÅDT för Norrbotniabanan är 66 tåg/dygn.

4.3 ANALYS

4.3.1 VÄG E4

Den årsdygnstrafik som togs fram i föregående avsnitt kan jämföras mot skyddsavstånden i riktlinjerna
[1] för bebyggelsezon C och tvåfältsväg med hastighetsbegränsning 70 km/h, se Figur 4. Då ÅDT för
E4 är 1483 fordon/dygn görs en avrundning uppåt till 1600 fordon/dygn för att få en
säkerhetsmarginal.

Figur 4 Skyddsavstånd för tvåfältsväg där hastighetsbegränsning 60-70 km/h
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Från Figur 4 fås att för Zon C gäller ett minsta skyddsavstånd 30 meter utan några säkerhetshöjande
åtgärder, vilket uppfylls enligt plankartan.

4.3.2 NORRBOTNIABANAN

På grund av att riktlinjerna inte har med den aktuella sträckningen av Norrbotniabanan bedöms
sträckan Nordmaling-Umeå vara jämförbar, se Figur 5, varför dessa skyddsavstånd används i
bedömningen.

Figur 5 Skyddsavstånd för Norrbotniabanan prognosår 2040

Från Figur 5 fås att för Zon C gäller ett minsta skyddsavstånd 30 meter utan några säkerhetshöjande
åtgärder. För att möjliggöra närmare placering än så kan invallning och/eller brandfasad tillämpas för
att uppnå en tolerabel risknivå, observera att även ett urspårningsskydd inkluderas vid
invallning/brandfasad.

5 SLUTSATS
Planerad bebyggelse inom planområdet har inledningsvis utvärderats på riktlinjer från Länsstyrelsen i
Norrbottens och Västerbottens län redovisade i kapitel 2. Sammanfattningsvis är skyddsavstånden
mellan resecentrum och E4 längre än rekommenderat skyddsavstånd (30 meter) och på grund av att
inga särskilda förutsättningar råder som kräver några säkerhetshöjande åtgärder är risknivån
tillfredsställande låg.

För att kunna placera resecentrum närmare än 30 meter från järnvägskanten behöver säkerhetshöjande
åtgärder tas till, antingen invallning, brandfasad eller en kombination av dessa. Följande
rekommenderade skyddsåtgärder rekommenderas för resecentrumet:

 Ett minsta skyddsavstånd av 10 meter ska finnas mellan järnvägen och resecentrumet i
kombination med brandfasad på de väggar som mynnar mot järnvägen (urspårningsskydd
tillkommer). Detta innebär att fasad inklusive tak, dörrar och fönster utformats med ytskikt i
obrännbart material och motsvarar lägst brandklass EI30.

Om resecentrumet ska placeras under/i banken bör vidare dialog föras för att utreda vilka
väggar/bjälklag som behöver klassas.

Utöver detta rekommenderas även att:

 Luftintag ska placeras och vändas bort från järnvägen
 Fönster i brandfasad mot järnväg ska ej vara öppningsbara
 Barriär ska finnas som motverkar att vätska rinner in på området. Förslag på barriär kan vara:

vall, dike eller plank som är tätt i nedkant. Detta bedöms för stora delar av sträckan uppfyllas
av befintlig perrong

 Utrymning bort från järnväg ska vara möjlig
 Entréer ska vändas bort från järnvägen. Sekundära entréer mot järnvägen tillåts dock för

resandefunktioner

Observera att det vid fastställande av byggnadens utformning tillsammans med i projektet ansvarig
brandingenjör bör kontrollera att kraven i denna handling fortsatt uppfylls, samt revidera handlingen
om det skett betydande ändringar.
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