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1. Bakgrundsbeskrivning 
 
  Detaljplan 
Inom Laxå kommun pågår ett arbete med att detaljplanelägga ett område söder om E20 inom 
del av fastigheterna Laxåskogen 1:116 och Laxå-Råfors Järnväg 2:1. 
 
Syftet med planen är att ge kommunen framförhållning och beredskap för kommande 
etableringsförfrågningar gällande nya verksamheter inom handel och kontor. 
 
Efter detaljplanens samrådsskede har Laxå kommun lyft frågan om att revidera 
detaljplaneförslaget så att plangränsen för bebyggelsebar mark harmoniseras till samma 
avstånd från E20 (35 m) som intilliggande detaljplan för Laxåskogen 2:56. Denna detaljplan 
antogs 2008 och vann laga kraft innan Länsstyrelsens beslut från samma år om utökat 
byggnadsfritt avstånd från E20 till 50 m. 
 
PM Riskbedömning syftar till att inför kommande beslut om antagande av detaljplanen, 
förtydliga och beskriva förutsättningarna gällande säkerhetsaspekter för planens påverkan från 
trafik på E20 innehållande farlig gods. Beskrivningen presenteras som en översiktlig 
kvalitativ bedömning med analys av effekter och konsekvenser med avseende på 
trafiksäkerhet och risk samt förslag till erforderliga skadeförebyggande åtgärder för att 
detaljplanen ska kunna bedömas som lämplig med 35 m byggnadsfritt avstånd.  
 
Ursprungligt planområdet för den föreslagna detaljplanen redovisas på figur 1. 
 

 
 
Figur 1: Översikt Dp Laxåskogen 
 

Planområde 
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  Påverkande vägar 
Väg E20 tillhör det nationella vägnätet och har en viktig funktion både för nationell och 
regional trafik. Vägen ingår som en del i det funktionellt prioriterade vägnätet (FPV). Vägen 
är tillsammans med väg E4/Rv40 ett viktigt stråk som förbinder Sveriges två största städer. 
Vägen har därför en viktig roll vid transporten av människor och gods för de södra delarna av 
landet. 
 
Sträckan intill detaljplaneområdet är utformad med mittseparering med vägräcke och ett 
körfält i varje riktning.  
 
Väg E20 trafikeras av 8 280 fordon per årsmedeldygn (2014) i snittet förbi planområdet och 
är vägen är hastighetsbegränsad till 70 km/h. Andelen tung trafik är 22%, vilket är en mycket 
hög andel och visar på vägens betydelse för godstransporter. 
 
Väg E20 är av Länsstyrelsen utpekad som primär transportväg för farligt gods, vilket innebär 
att genomfartstrafik är tillåten för trafik innehållande farligt gods.  
 
Enligt Länsstyrelsen beslut från 2008 råder ett utökat byggnadsfritt avstånd på 50 m längs 
E20. 
 
 
2. Riskinventering 
 
Det rekommenderade vägnätet för transport av farligt gods är uppdelat enligt nedanstående: 
 

• Det primära vägnätet bildar stommen i det rekommenderade vägnätet och används för 
genomfartstrafik. Det går ofta stora mängder och olika typer av farligt gods på dessa 
vägar. 

• Det sekundära vägnätet är främst avsett för lokala transporter från det primära 
vägnätet och leverantör eller mottagare av farlig verksamhet. Det sekundära vägnätet 
bör inte användas för genomfartstrafik. 

 
Väg E20 är av Länsstyrelsen utpekad som primär transportled för farligt gods. Transporter av 
farligt gods sker i huvudsak av tunga fordon med eller utan släp. Farligt gods utgörs av ett 
antal olika ämnen som ger upphov till olika typer av konsekvenser. Det är i första hand 
tryckkondenserade gaser (exv. gasol, ammoniak) som kan vara explosiva eller giftiga eller 
vätskor som kan vara brandfarliga, explosiva eller giftiga (exv. bensin, fenol) som kan 
påverka byggnader intill vägen. Det scenario som skall bedömas i detta dokument är att ett 
fordon lastat med någon typ av farligt gods förolyckas på berörd väg på ett sådant sätt att det 
kan innebära konsekvenser för planerade fastigheter inom det aktuella planområdet.  
 
Varje dygn passerar ca 1800 tunga fordon förbi planområdet på E20. Genomsnittligen i 
Sverige så är ca 1.5% av den tunga trafiken lastad med farligt gods. Det skulle medföra att ett 
trettiotal fordon med farligt gods passerar förbi planområdet varje dygn.  
 
Inom ramen för riskbedömningen har inte någon inventering utförts av vilka målpunkter som 
finns utmed vägen, vilket innebär att mer detaljerad typ och omfattning av farligt gods på den 
aktuella sträckan inte är klarlagt. 
Det aktuella planområdet ligger i anslutning till samlad bebyggelse i Laxå och ger sträckan en 
tätortskaraktär. Hastigheten är begränsad till 70 km/h och strax öster om planområdet finns en 
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cirkulationsplats som fysiskt bidrar till att efterlevnaden av hastigheter kan förmodas vara god 
för den tunga trafiken. De relativt låga hastigheterna förbi planområdet är gynnsamt för risken 
att en behållare eller cistern på ett förolyckat fordon ska ge läckage, eftersom den mekaniska 
påverkan blir mindre på fordonet vid en olycka med lägre hastigheter. 
 
Vägen är mötesseparerad med mitträcken, vilket medför minskad risk för olyckor generellt 
men i synnerhet för de ofta mycket allvarliga mötesolyckorna.  

 
Hastigheten på vägen är 70 km/h och det finns en tvingande planbestämmelse om att 
vägräcken ska sättas utmed vägen, vilket motverkar att fordonen som förolyckas kan komma 
alltför nära byggnaden. Detta är en viktig åtgärd som ger möjligheter att behålla ett havererat 
fordon inom vägområdet, vilket minskar risken för brandspridning mot planerad bebyggelse. 
 
En viktig faktor vid riskinventeringen är vilken verksamhet som kommer att bedrivas inom 
planområdet. Verksamheten som möjliggörs i planen är i första hand tänkt att vara riktad mot 
handel och kontor. Den planerade verksamheten innebär relativt låg personaltäthet och 
exponeringen minskar därmed jämfört med mer personalintensiva verksamheter. På plankartan 
redovisas området med beteckningen ZHK. 
  
Det kommer att finnas parkeringsplatser i området mot E20 för besökare och personal. Mot 
bakgrund av verksamhetens karaktär (sällanhandel/kontor) får det antas att det blir relativt låg 
omsättning på p-platserna under dagen och ingen alls under nattetid. 
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3. Riskavstånd 
 
  Policys 
Arbete med riskhänsyn i samhället omfattar många aktörer. För det aktuella projektet är 
kommunen är ansvarig för att tillräcklig riskhänsyn tas i arbetet med detaljplanen. 
Trafikverket är väghållare för E20 och bevakar utöver trafiksäkerhet även regional 
framkomlighet, så att det viktiga nationella/regionala intresset att framföra farligt gods på 
sträckan blir tillgodosett. Räddningstjänsten ska som remissinstans bevaka att riskhänsyn tas i 
förslaget till detaljplan och kommande bygglov. Länsstyrelserna har tillsynsansvaret över den 
kommunala planeringen och kan överpröva en plan om den innebär att en bebyggelse blir 
olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot 
olyckshändelser.  

Att upprätthålla skyddsavstånd mellan bebyggelse och större trafikleder är en viktig aspekt 
vid förnuftig samhällsplanering. Det finns i det sammanhanget ett antal aspekter att förhålla 
sig till: 

- Trafiksäkerhet, tillräckligt avstånd ska upprätthållas för att säkerställa 
säkerheten att ett avkörande fordon inte riskerar möta oeftergivliga föremål i 
vägens skyddszon eller att byggnader i vägens närhet riskerar att skadas. Detta 
avstånd överstiger sällan 10-15 m och åtgärdas ofta med vägräcken. 

- Omgivningspåverkan, tillräckligt avstånd upprätthålls mellan väg och 
byggnader för att klara gällande krav på buller, luftföroreningar, vibrationer 
mm. Kan röra sig om mycket stora avstånd mot bostadsmiljöer och behöver 
vanligtvis åtgärdas med exempelvis bullerskyddsplank för att klara rimliga 
avstånd vid trafikerade vägar. 

- Planeringsberedskap, väghållaren för större transportstråk behöver säkerställa 
möjligheten till utökat väg- eller spårområde för att klara framtida ökningar av 
trafikbelastningen. 

- Riskpåverkan, detta är den enskilt viktigaste aspekten för stråk som är 
utpekade som primärled för farligt gods. För planering inom 150 m ska 
vanligtvis risksituationen tydliggöras och eventuella skadeförebyggande 
åtgärder beskrivas. Riskpåverkan är den aspekt är den som kommer att 
hanteras som det dimensionerande avståndet i följande resonemang. 

Det finns inga nationellt fastställda riktlinjer för hur samhällsplaneringen ska anpassas till 
farligt gods. Som grund finns i Väglagen ett krav om 12 m byggnadsfri zon från en allmän 
väg. För de större vägarna i Örebro län har Länsstyrelsen utökat detta avstånd till 30 eller 50 
m. För den aktuella sträckan gäller alltså det utökade avståndet till 50 m byggnadsfri zon. 

Som vägledning kan även nämnas det arbete som Länsstyrelserna i våra storstadregioner 
utfört för leder med farligt gods. I dessa policys har en zonindelning nyttjats för att beskriva 
skyddsavstånden. Som en övergripande riktlinje bör gälla att närmast transportleden ska 25 
meter byggnadsfritt lämnas. Detta för att undvika risker förknippade med avåkning och 
olyckor med petroleumprodukter, vilket är det dominerande transportslaget av farligt gods. 
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Vidare bör det längs vägar för farligt gods lämnas 40 meter från vägkant till tät 
kontorsbebyggelse och inom 75 meter bör sammanhållen bostadsbebyggelse undvikas, se 
figur 2.   

 

 
 Figur 2: Sammanfattning av rekommendationer avseende skyddsavstånd till led för farligt gods. (Källa: Remiss, 
Länsstyrelsen Stockholms län 2012) 
 
 
4. Riskbedömning 
 
Det scenario som skall bedömas i detta dokument är att ett fordon lastat med någon typ av farligt 
gods förolyckas på E20 på ett sådant sätt att det kommer att innebära konsekvenser för 
verksamheten inom det aktuella planområdet. 
 
Planen är utformad med en remsa av natur närmast E20. Därefter ett område avsett för parkering, 
som även är belagt med byggnadsförbud. Efter parkeringsytan följer sedan ett verksamhetsområde 
i planen för handel, verksamheter och kontor. Detta område ligger som närmast 35 m från E20. 
 
Vid en sammanfattande bedömning framkommer följande förutsättningar: 
 

- Den föreslagna plangränsen för ny byggnation underskrider Länsstyrelsen beslut 
om utökat riskavstånd på 50 m men även under andra mer generella 
rekommendationer om att undvika handel och kontor på 40 m avstånd från en 
trafikled med farligt gods. 
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- Den totala mängden fordon är måttlig för en Europaväg men andelen tung trafik är 

mycket hög. 
 

- Hastigheterna för tung trafik förbi planområdet hålls ner av intilliggande 
cirkulationsplats. Vägen är även mittseparerad, vilket är positivt för att hålla ner 
antalet olyckor. 

 
Vår uppfattning är att riskfaktorerna vid sammanvägning med övriga förutsättningar bedöms 
påverka risknivån för individ- och samhällsrisker på ett sådant sätt att skadeförebyggande åtgärder 
kan anse vara nödvändiga. 
 
 

5. Rekommendation för fortsatt planering 
 
Planerad bebyggelse inom den föreslagna detaljplanen ska vara placerad på ett sådant sätt att 
acceptabel risknivå erhålls samtidigt som E20-stråkets viktiga funktion i det nationella och 
regionala transportsystemet för godstransporter kan upprätthållas både vid nuvarande och 
framtida förutsättningar. 
 
För att hantera ett bebyggelsefritt avstånd som understiger de gällande riktlinjerna är det några 
viktiga aspekter som ska beaktas: 
 
Behåll ett förlyckat fordon i vägområdet 
Vid ett troligt skadefall vid en olycka med petroliumbaserade bränslen (ADR-S klass 3) är det av 
största vikt att behålla fordonet i vägområdet för att begränsa skadorna mot omgivande 
bebyggelse. En omfattande pölbrand kan med ett snabbt förlopp antända intilliggande fastigheter 
om fordonet väsentligen avviker från vägområdet vid olyckstillfället. I detaljplanen finns en 
bestämmelse om att ett vägräcke utmed fastigheten ska var uppfört innan bygglov kan lämnas. 
Detta är en viktig skadeförebyggande åtgärd som starkt reducerar risken för påverkan och risken 
för antändning av intilliggande fastigheter. Räckets kapacitetsklass, för att klara även tung trafik, 
ska diskuteras med Trafikverket i samband med bygglovgivning. 
 
Minska risken för brandspridning till byggnad 
En hastig antändning av byggnaden i samband med en farliggodsolycka kan leda till allvarliga 
följder om inte utrymning kan göras i tid. Mot bakgrund av att avståndet till vägen har minskats 
till 35 m bör det ställas krav i planbestämmelser avseende bärförmåga, integritet och isolering på 
fönster och fasad.  
 
Fönsterpartier som är vända mot E20 bör som försiktighetsåtgärd vara utförda med 
brandklassning EI30. Vidare föreslås att fasaden klassas med REI90-M för att tillräckligt 
motstånd ges mot den värme som kan utvecklas vid en eventuell pölbrand vid vägen. Vid en 
olycka med brännbara ämnen utmed vägen kommer fasaden därmed att kunna stå emot 
brandspridning under så lång tid att utrymning av personal och kunder kan ske ordnat utan 
risk för personskador. 
 
Möjliggör säker utrymning 
En utrymningsväg från byggnaderna ska vara en väg till en säker plats. Utrymning ska därför inte 
ske mot E20 utan i första hand mot söder och i andra hand mot väster eller öster. På samma sätt 
bör intag till ventilation ske från norr för att undvika att rökbildning från en olycka vid vägen 
alltför snabbt kan påverka luftkvaliteten i byggnaderna negativt.  
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Med ovanstående riskreducerande åtgärder anser vi att det är möjligt att planlägga i enlighet 
med Laxå kommuns önskemål. Vår bedömning är att effekter och konsekvenser med 
avseende på trafiksäkerhet och risk på grund av ett minskat byggnadsfritt avstånd från 50 m 
till 35 m kan hanteras på ett acceptabelt sätt med föreslagna åtgärder. Detaljplaneförslaget 
skulle därmed kunna bedömas som lämpligt att föra vidare mot antagandebeslut.  
   
 
 
VAP 2017-02-20 / Jan Englund VAP 
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