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1 Inledning
Mora kommun planerar att omvandla det tidigare skolområdet ”Morkarlby nedre skola” till
bostäder. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området pågår och denna riskanalys är en
del i planprojektet.
Länsstyrelsen Dalarna har upprättat policydokument (Länsstyrelsen, 2012) som bland annat
rekommenderar säkerhetsavstånd till farligtgodsleder.
1.1 Syfte och mål
Riskanalysen syftar till att kartlägga de risker avseende transporter av farligt gods förbi aktuellt
planområde, utreda vilka konsekvenser dessa kan medföra samt vid behov föreslå
säkerhetshöjande åtgärder.
Målet är att kvalitativt utföra en riskbedömning och klargöra huruvida den planerade
bostadsbebyggelsen uppfyller eller gör avsteg från Länsstyrelsens policydokument, samt vid
behov ge förslag på säkerhetshöjande åtgärder.
1.2 Metod
Arbetet inleds med en litteraturstudie av relevant material. Kartläggningen av risker för
planområdet kommer att utgå från inventeringen av transporter med farligt gods genom Mora
kommun som genomfördes 2002 och utifrån nationell statistik. Riskanalysen kommer i möjligaste
mån följa Länsstyrelsen Dalarnas vägledning för planläggning intill transportleder med farligt
gods (Länsstyrelsen, 2012) där skyddsavstånd för olika typer av verksamheter och bebyggelser
finns.
Om avsteg krävs från länsstyrelsens policydokument (Länsstyrelsen, 2012) kommer en analys av
lämpliga säkerhetshöjande åtgärder att genomföras.
1.3 Avgränsning
Denna riskanalys kommer enbart att behandla personsäkerheten i området. Hur ett eventuellt
utsläpp av farligt gods påverkar miljön i närområdet kommer inte att beaktas. Bullernivån och hur
denna kan påverka människor i området omfattas inte heller av denna analys.
1.4 Utförande och kvalitetsgranskning
Riskanalysen är utförd på uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen Mora-Orsa. Utförare är
räddningschef, tillika brandingenjör Johan Szymanski, Mora Brandkår.
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2 Objektbeskrivning och vägledning
I figur 1 åskådliggörs en översiktsbild över planområdet för det tänkta bostadsområdet, som idag
består av flera skolbyggnader och en före detta lärarbostad. Verksamheten i området idag är
begränsat, framförallt används en av lokalerna för lokalradion. Området är ungefär 5600 kvm
stort och gränsar till gatorna Morkarlbyvägen, Fridhemsgatan och Oxbergsvägen. Ingen av
gatorna utgör farligtgodsled, söder om planområdet finns dock en industrijärnväg.

Figur 1. Skiss med aktuellt område inom de röda linjerna.
Hastighetsbegränsningen på Oxbergsvägen, vilken är den mest trafikerade av de som angränsar
till planområdet, är 40 km/h. Avståndet till järnvägen överstiger 30 meter, förutom från den
gamla lärarbostaden som är placerad närmast Oxbergsvägen.
2.1 Byggnadernas placering
I dagsläget är det inte känt exakt vilken typ av bostadsbebyggelse som kan bli aktuell inom
planområdet, ur ett riskhanteringsperspektiv kommer dock samtliga byggnader, där människor
förväntas vistas stadigvarande, att placeras med ett minsta avstånd om 30 meter till järnvägen.
Carports eller andra byggnader kan placeras något närmare, se exempelskiss i figur 2.
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Figur 2. Exempelskiss på byggnadernas placering inom planområdet (Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015).
2.2 Länsstyrelsens vägledning
Länsstyrelsen Dalarna har utarbetat en vägledning (Länsstyrelsen, 2012) för planläggning intill
transportleder för farligt gods. Vägledningen fastslår att en riskhanteringsprocess ska genomföras
när detaljplaner tas fram inom 150 meter från en farligt gods-led. I vägledningen finns ett antal
skyddsavstånd redovisade, se figur 3 nedan vilka kan kräva särskilda skyddsåtgärder om de
underskrids.
Närmare än 30
meter
Odlingar
Trafikytor
Ytparkeringar
Friluftsområden

30-70 meter

70-150 meter

Bilservice
Industrier
Mindre handel
Tekniska
anläggningar
Övrig parkering
Lager

Bostäder i högst 2 plan
Mindre samlingslokaler
Handel
Mindre kontor (ej
hotell)
Kultur- och
idrottsanläggningar
utan betydande
åskådarplats

Över 150 meter

Bostäder i mer än 2
plan
Vård
Kontor i flera plan
Hotell
Skolor
Större samlingslokaler
Kultur- och
idrottsanläggningar
med betydande
åskådarplats
Figur 3. Markanvändning som normalt kan planeras utan särskild riskhantering, avstånden gäller från väg- och
rälskant (Länsstyrelsen, 2012).
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I vägledningen nämns att området närmast transportleden bör begränsas i användning så att de
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Områden i direkt anslutning till farligt godsleden bör
heller inte exploateras på sådant sätt att eventuella olycksförlopp förvärras.
2.3 Järnvägens användning idag
Järnvägen som finns intill planområdet tillhör den gamla bansträckningen Mora-Älvdalen och går
under namnet Älvdalsbanan. Idag sker trafik mellan Mora och Blyberg, men spåret finns kvar
ända upp till Märbäcks industriområde som ligger ett par kilometer söder om Älvdalens kyrkby,
total bansträckning är 38 km (Banverket, 2010).
Järnvägen är inte elektrifierad, utan trafikeras enbart av dieseldrivna lok. Enligt Anders Nilsson,
statistiker på Trafikverket, sker i genomsnitt två rörelser på banan per vardagsmedeldygn, 250
vardagar för godståg antas. Rörelserna innebär att det går ett tomt tåg upp till Blybergs sågverk,
där lastning av flis genomförs, och sedan ett fullastat tåg ner till Mora igen för vidare transport på
järnvägsnätet. Maximalt tillåten axellast är 20 ton.
Banan utgörs av linjeplatser och saknar både elektricitet och det automatiska tågsystemet ATC.
Detta innebär att samtliga rörelser på banan sker som spärrfärd, vilket betyder att när ett tåg
befinner sig på banan är den spärrad för övrig trafik.
Hastighetsbegränsningen på banan är 40 km/h, enligt trafikverket är det dock sannolikt att
hastigheten förbi det aktuella planområdet är lägre än så då tåget befinner sig i tätbebyggt område
och dessutom ska passera flera plankorsningar. Plankorsningarna närmast planområdet är
ljusreglerade och försedda med bommar.
Inga transporter av farligt gods sker på sträckan Mora-Blyberg, det finns dessutom inga industrier
med farlig verksamhet på bansträckningen i dagsläget. Enligt Anders Nilsson, trafikverket, sker
det ytterst få farligt godstransporter på Dalabanan Mora - Borlänge, under 2014 finns bara en
registrerad transport.
2.4 Järnvägens användning i framtiden
Enligt Banverket (2010) har Älvdalsbanan bedömts ha en restlivslängd på cirka 20 år, under
förutsättning att trafikvolymen är oförändrad samt att det löpande underhållet ökar med tiden.
Älvdalens kommun har ett stort intresse av att säkra järnvägstransporter på Älvdalsbanan även i
framtiden, bland annat har en idéstudie genomförts i syfte att behålla banans kapacitet och bygga
en ny bro i Oxberg vilken idag begränsar både vikt och hastighet.
I Älvdalens kommuns idéstudie (2009) nämns följande faktorer som banans största
utvecklingspotential i framtiden och anledningen till att Älvdalens kommun intresse av att säkra
transportmöjligheterna;




Transporter för återvinning av grovsopor,
transporter inom virkes-, pellets- och grus/stenindustrin samt
militärtransporter till och från skjutfältet Trängslet.

På lång sikt anges även att banan bör kunna ingå som en del av en förlängd järnväg till de
utbyggda turistanläggningarna i fjällvärlden norr om Älvdalen.
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Enligt Anders Nilsson, Trafikverket, är det planerat maximalt tre rörelser per vardagsmedeldygn
på aktuell bansträckning fram till år 2030.

7

3 Risker och konsekvenser
Oxbergsvägen, eller Oxbergsleden som den kallas i folkmun, är inte rekommenderad färdväg för
farligt gods, detta innebär således att inga eller mycket ringa transporter av farligt gods bör
förväntas ske på vägen bredvid planområdet. Det finns dock en järnväg för industriändamål som
är belägen 30 meter från planområdet, nedan följer en kvalitativ riskbedömning av dess risker och
konsekvenser.
3.1 Järnvägens trafiksäkerhet
Järnvägen i Sverige är överlag mycket säker och olyckor samt incidenter med farligt gods beror
ofta på brister i säkerhet överlag, det vill säga den initiala händelsen är inte specifik för enbart
transport av farligt gods, utan en tågolycka i allmänhet. Grunden i järnvägssäkerhet är att
förhindra urspårningar och kollisioner, då det med anledning av till exempel tågens stoppsträcka
inte är möjligt att aktivt agera för att undvika en olycka. Förutom säkerhetssystem och
säkerhetsanläggningar har även underhåll av bana samt fordonens skick betydelse. Trafiken styrs
också så att risken för olyckor blir låg, till exempel genom att endast ett tåg befinner sig på en viss
avgränsad sträcka (Sveriges kommuner och landsting, 2012).
Statistiken visar att olyckor huvudsakligen är urspårningar och sammanstötningar (kollision samt
plankorsningsolyckor). Om en tankvagn skadas vid sammanstötning eller urspårning kan farligt
gods läcka ut.
Urspårning kan bero på banfel på grund av solkurvor, hinder på spåren, slitna växlar eller för hög
hastighet. Vid en urspårning hamnar vagnarna nästan alltid inom en vagnslängd från banan.
Spridningen (avvikelsen från spåret) är beroende av spårets läge i förhållande till omgivningen
och omgivningens beskaffenhet. Avståndet påverkas inte markant av tågets hastighet, då
rörelsekraften är i tågets riktning. I tabellen nedan redovisas data över hur långt urspårade
godståg har avvikit från spårmitt (Sveriges kommuner och landsting, 2012).
0-1 m 1-5 m
5-15 m
15-25 m
>25 m
Okänt
Data (%)
64
18
5
2
2
9
Viktad slh (%) 70
20
5
2
2
Figur 4. Data över hur långt urspårade godståg har avvikit från spårmitt, samt viktad sannolikhet med
beaktande av endast de kända data.
Detta innebär för aktuellt planområde att det är osannolikt att en tågvagn skulle kunna spåra ur
och nå någon av bostäderna inom planområdet.
3.2 Inventering av farligt gods i Mora kommun
År 2002 genomfördes en inventering av farligt godstrafiken genom Mora kommun, observera att
denna enbart registrerade transporter på väg då farligt godstransporter på järnväg normalt sett
inte förekommer till eller från Mora. I figur 5 nedan redovisas resultatet från inventeringen, som
avser transporter under en vecka.
Farlighetsnummer
22
30
33
50
8

Ämne
Djupkyld gas
Brandfarlig vätska
Mycket brandfarlig vätska
Brandunderstödjande ämne

Antal [per vecka]
1
79
9
9

90
Miljöfarliga ämnen
99
Ämne med förhöjd temperatur
Styckegods
Olika ämnen i mindre mängd
Figur 5. Resultat av inventeringen vid E45.

1
1
40

Resultatet från inventeringen 2002 tyder på att det farligt gods som transporteras på aktuell
vägsträcka framförallt utgörs av brandfarliga vätskor, exempelvis olja och drivmedel.
3.3 Inventering av farligt gods ur ett nationellt perspektiv
Riktsam (2007) har i en vägledning inventerat transporterna av farligt gods i Skåne län, med
många industrier och hamnar. Fördelningen av farligt gods i RIKTSAM:s (2007) inventering
presenteras i figur 6.
Klass
Ämne
Andel [ % ]
1
Exposiva ämnen och föremål
0,6
2
Gaser
19,9
3
Brandfarliga vätskor
18,1
4
Brandfarliga fasta ämnen
6,2
5
Oxiderande ämnen och organiska peroxider
20,0
6
Giftiga ämnen
5,9
7
Radioaktiva ämnen
0,1
8
Frätande ämnen
24,4
9
Övriga farliga ämnen och föremål
4,9
Figur 6. Resultat av RIKTSAM:s (2007) inventering av farligt godstransporter för järnväg.
RIKTSAM:s (2007) inventering visar att brandfarliga vätskor tillsammans med gaser, oxiderande
och frätande ämnen tillhör den grupp av ämnen som är de dominerande transporterna på
järnväg.
De olika ämnesklasserna har olika egenskaper och farligheter i samband med en olycka. I följande
avsnitt studeras de två mest frekvent förekommande ämnesklasserna, brandfarliga vätskor och
gaser. Samtliga klasser bedöms genom mekanisk påverkan kunna påverka omgivningen från
avkörande fordon (Länsstyrelsen, 2012), dock inte längre än 30 meter.
Med anledning av att det idag inte finns några kemiska industrier i närområdet bedöms det
osannolikt att några transporter av oxiderande och frätande ämnen ska komma att ske på aktuell
bansträckning.
3.3.1 Konsekvenser brandfarliga vätskor
Av inventeringarna som redovisats i avsnitt 3.2 och 3.3 konstateras att en stor del utgörs av
brandfarliga vätskor. Olyckor med brandfarliga vätskor kan normalt sett påverka omgivningen
inom 30 meter från olyckspunkten, varför bebyggelse är olämplig inom 30 meter från väg- eller
järnvägsavsnitt med farligt gods. Om en brand uppstår i samband med utsläpp av brandfarliga
vätskor kan detta medföra att bebyggelse fattar eld, vätskan kan också rinna till lågpunkter.
Detta medför att brandfarlig vätska kan rinna mot planområdet vid en eventuell olycka, såvida
det inte finns några naturliga lågpunkter som samlar upp vätskan.
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3.3.2 Konsekvenser gaser
Gaser transporteras vanligtvis kylkondenserade eller tryckkondenserade. Detta innebär att gasen
förvaras i vätskefas i tanken på järnvägsvagnarna men omvandlas till gas vid ett eventuellt
utsläpp. Tankarna på dessa transporter är dock förstärkta och dubbelmantlade vilket innebär att
utsläpp vid olyckor är väldigt ovanliga. Om det skulle ske ett utsläpp blir dock riskområdena stora
eftersom gasen kan transporteras långt med vinden.
Det finns olika farligheter kopplade till gaser; brandfarliga och giftiga. Vid ett sådant utsläpp
uppmanas normalt allmänheten att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och invänta
mer information. Naturliga hinder, exempelvis diken eller plank, kan medföra att gasen leds om
och inte tar sig till ett visst område.
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4 Säkerhetshöjande åtgärder
På järnvägen som passerar intill planområdet sker idag inga transporter av farligt gods. Till och
med på dalabanan, sträckan Borlänge – Mora, är transporterna av farligt gods få till antalet, under
2014 genomfördes enbart en enda transport. Likaså finns idag ingenting som tyder på att någon
kemisk industri kommer etableras längs med bansträckningen. Älvdalens kommun nämner i sin
idéstudie faktorer som fjällturism och transporter av olika material, men ej farligt gods, som orsak
till kommunens intresse av att bevara Älvdalsbanan.
Statistik från trafikverket visar att järnvägsvagnar normalt sett inte avviker långt från spårmitt i
samband med urspårningar, detta innebär att bostäderna inom planområdet inte riskerar att
utsättas för mekanisk påverkan från urspårade godsvagnar.
Med anledning av detta bedömer Mora kommun och Trafikverket det som ytterst osannolikt att
någon transport av farligt gods kommer att ske på bansträckningen som finns intill planområdet,
och än mer osannolikt att olyckor med farligt gods kommer att kunna påverka området.
Mora kommun har dock ett konservativt förhållningssätt till risker och eftersträvar robusthet i
samhällsplaneringen. Med anledning av detta föreslår Mora kommun att följande tre
säkerhetshöjande åtgärder.
4.1 Utformning av mark mellan järnvägen och planområdet
För att brandfarliga och frätande vätskor som transporteras inte ska kunna nå planområdet, ska
de diken som finns idag behållas. Detta medför att ett eventuellt utsläpp inte kan rinna mot
planområdet. Diken medför även att tyngre gaser i samband med utsläpp kan ledas förbi aktuellt
planområde. Åtgärden bör finnas med i planbestämmelserna.
4.2 Möjlighet till central avstängning av ventilation
Vid utsläpp av farliga gaser uppmanar normalt sett räddningsledningen människor att gå
inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på radio för mer information. Det
kan därför vara lämpligt att bostäder inom området förses med möjlighet till central avstängning
av ventilationen. Åtgärden bör upplysas om i samband med bygglovsansökan.
4.3 Disposition av planområde
Planerade byggnader i den södra delen av planområdet ska orienteras i riktning från järnvägen,
detta innebär att entréer och utrymningsvägar förläggs i riktning bort från Oxbergsvägen. Det är
också en fördel att placera eventuella förråd eller carports närmast järnvägen, eftersom dessa då
fungerar som barriär för gasen mot bostäderna. Åtgärden bör finnas med i planbestämmelserna.
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Figur 7. Entréer och utrymningsvägar tillhörande byggnader i den södra delen av planområdet ska orienteras i
riktning från järnvägen. Carports, förråd och plank kan fungera som avledning för farliga gaser vid ett eventuellt
utsläpp.
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