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Bakgrund 
Kungsgatan ligger 70 meter öster om planområdet. Västra stambanan ligger bortanför Kungsgatan 

med 115 meter till planområdet. Vid planering inom 150 meter från transportled för farligt gods ska 

riskerna för planerad markanvändning utredas i en riskbedömning. 

Kommunen avser att utreda riskerna med stöd av generell riskanalys framtagen av Länsstyrelsen i 

Hallands län. Riskanalysen finns som bilaga till rapporten: Riskanalys av farligt gods i Hallands län 

(2011:19). 

Riskanalysen är framtagen med syftet att ge generella bedömningar av behovet av skyddsåtgärder 

för olika typer av markanvändningsslag (i riskanalysen benämnt som typbebyggelser) vid planering 

inom 150 meter från transportled för farligt gods. Bedömningen av skyddsåtgärder har gjorts utifrån 

tre stycken så kallade transportledsalternativ för väg med högt respektive lågt trafikflöde samt 

järnväg för att göra riskbedömningen applicerbar på fler planutredningar. Riskanalysen gör en 

generell bedömning av risknivåerna för individrisken och samhällsrisken för transportledsalternativen 

(s. 51 & 60-61), beräkningarna utgår från indata som beskrivs i bilaga E för Riskanalys (2011:19). 

Utredningen avser att redogöra för vilket transportledsalternativ och typbebyggelse som är 

applicerbara på aktuellt planområde utifrån dess platsspecifika förutsättningar. Kommunen kommer 

därefter med stöd av riskanalysen (2011:19) att ge förslag på skyddsåtgärder. 

Farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de 

kan orsaka skador på människor, hälsa eller egendom. Inom gällande lagstiftning (lag 2006:263 om 

transport av farligt gods) för transport av farligt gods innefattar begreppet transport, den fysiska 

förflyttningen av gods med transportmedel. Dessutom innefattas lastning och lossning, förvaring och 

annan hantering som utgör ett led i förflyttningen. 

Farligt gods klassificeras utifrån dess fysikaliska och kemiska egenskaper. Klasserna är: 

Klass 1 – Explosiva ämnen och föremål  

Klass 2 – Gaser 

Klass 3 – Brandfarliga vätskor 

Klass 4.1 – Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen 

Klass 4.2 – Självantändande ämnen 

Klass 4.3 - Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten 

Klass 5.1 – Oxiderande ämnen 

Klass 5.2 – Organiska peroxider 

Klass 6.1 – Giftiga ämnen 

Klass 6.2 – Smittförande ämnen 

Klass 7 – Radioaktiva ämnen 

Klass 8 – Frätande ämnen 

Klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål 
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Enligt statistik från Trafikanalys (2019) transporterades under 2018 omkring 10 miljoner ton farligt 

gods på svenska vägar. Statistik om godsets fördelning utifrån överstående klassificering finns tyvärr 

inte. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomförde dock 2006 en nationell 

undersökning där godsfördelningen under en månad kartlades. Följande resultat presenterades i 

rapporten Kartläggning av farligt godstransporter – september 2006: 

 

 
Tabell 1. Transporterad mängd gods efter klass (SRV 2006) 

Som tabellen visar bestod transporterna till 69, 6 % av klass 3- gods (brandfarliga vätskor), 12,5 % av 

klass 8- gods (frätande vätskor) och till 8,9 % av klass 9- gods (farligt övrigt avfall). Kartläggningen 

visar medelvärden av den nationella fördelningen. Stora lokala variationer finns. 

Platsspecifika förutsättningar 
Nedan redogörs för de platsspecifika förutsättningarna inom aktuellt planområde, Västra stambanan 

och Kungsgatan. 

Planområdet 
Planområdet ligger söder om torget i Töreboda, väster om Östra Torggatan, norr om Skolgatan och 

öster om Drottninggatan. Planområdet utgörs av fastigheterna Snickaren 1, 2, 3 och 4 och är cirka 

2930 m² stort. I dag finns det både handel och bostäder inom planområdet.  

Planområdet 
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Bild 1. Kartbild över planområdet och dess närområde 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av centrala Töreboda med i första hand ytterligare 

bostäder. Bakgrunden till uppdraget är att kommunen har förvärvat Snickaren 3 och vill här skapa 

förutsättningar för en högre boendetäthet än vad de befintliga planmässiga förutsättningarna 

medger. 

Kungsgatan ligger som närmast cirka 70 meter öster om planområdet. Mellan Kungsgatan och 

planområdet finns idag annan bebyggelse, parkering och väg. Kungsgatan är belägen cirka 1 meter 

högre än planområdet vilket innebär att marken mot planområdet sluttar något.  

Västra stambanan ligger cirka 115 meter öster om planområdet, bortanför Kungsgatan. Stambanan 

är belägen högre än planområdet med en skillnad på knappt 3 meter. Västra stambanan i Töreboda 

ligger upphöjd cirka 1,7m (se bild 2 nedan) plus att muren går upp ytterligare en bit, vilket skapar en 

barriär (se bild 3 nedan).   

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet 

Bild 2. Västra stambanan från Kungsgatan. Bild från Google maps. 

Bild 3. Bild på entré till Västra stambanan från 
Kungsgatan. Bild från Google maps. 
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Kungsgatan 
Kungsgatan ligger inom tätorten och har en hastighet på 50 km/h. Kungsgatan är utpekad sekundär 

transportled för farligt gods. Nedan redogörs för vägens trafikflöden i nutid och en prognos mot år 

2040. 

Befintliga flöden 
År 2017 gjordes en mätning för årsmedeldygnstrafiken på väg 200 (Kungsgatan). Mätningen visar att 

Kungsgatan då hade en ÅTD på 6080 fordon, varav 460 fordon (ca: 7,6%) utgjordes av tung trafik. 

Utifrån riksgenomsnittet utgör farligt godstransporter 3,9 % av den tunga trafiken (TRAFA 2019), 

vilket innebär 17,9 transporter av farligt gods per dag (6534 transporter per år). Trafikverket 

beräknar generellt att trafiken årligen ökar med 0,87 % (Trafikverket 2020:3). Vid år 2020 borde 

siffrorna därmed ändrats till en ÅTD på cirka 6240 fordon, varav den tunga trafiken utgörs av 472 

fordon och däribland är cirka 18,4 farligt godstransporter. Sammanlagt blir det 6716 transporter av 

farligt gods per år som passerar planområdet.  

Prognos 2040 
En uppräkning till år 2040 för Kungsgatan visar en ÅTD på 7420 fordon, vilket är en ökning med 1340 

trafikrörelser jämfört med 2017. Kommunen utgår ifrån att samma procentuella fördelning av tunga 

transporter kvarstår till 2040. Uträkningen visar att 561 tunga fordon dagligen passerar planområdet 

varav 21,9 stycken är transporter med farligt gods. Sammanlagt under år 2040 beräknas cirka 7993 

farligt godstransporter passera planområdet. 

Västra stambanan 
Västra stambanan byggdes ut runt år 1860 och är idag ett riksintresse för kommunikation. Västra 

stambanan klassas som primär led för farligt gods. Nedan redogörs kort för järnvägens trafikflöden 

idag och prognos mot år 2040. Siffrorna utgår ifrån den riskutredning som Norconsult, på uppdrag av 

Töreboda kommun, nyligen gjort i samband med detaljplanearbetet för Tjädern 12 öster om 

järnvägen (2020-11-23).  

Befintliga flöden 
I den riskutredning som Norconsult gjort för Tjädern 12 (2020-11-23) framkommer det att cirka 

14600 vagnar med farligt gods transporteras på Västra stambanan per år. Delat med 365 dagar blir 

det 40 vagnar med farligt gods per dag.  

Prognos 2040 
En uppräkning till år 2040 visar på cirka 19000 vagnar med farligt gods per år. Det resulterar i cirka 52 

vagnar med farligt gods per dag som passerar Töreboda och planområdet.  

Val av transportledsalternativ och typbebyggelse 
Riskanalysen (2011:19) är framtagen för att kunna tillämpas på flera olika planeringscenarion där 

trafikflöden på farligt godsleden samt föreslagen markanvändning varierar. Det är upp till kommunen 

att bedöma vilket av riskanalysens scenario som är applicerbart på det aktuella planområdet och på 

vilket sätt de platsspecifika förutsättningarna påverkar riskbilden. Kommunen redogör nedan för val 

av typbebyggelse och transportsledsalternativ. 

Val av typbebyggelse  
Riskanalysen (2011:19 s. 48) har pekat ut fyra stycken generella typbebyggelser: industri, kontor, 

småhus och tätort. Typbebyggelserna är bland annat kategoriserade efter uppskattad persontäthet. 
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Tätort avser bland annat lägenhetsbebyggelse med 3 våningar eller mera och som är av stads- eller 

tätortskaraktär.  

Då aktuellt planområde avser möjliggöra för bostäder och centrum till en höjd av 11 meter, vilket kan 

motsvara 3 våningar, bedöms tätort vara mest lämplig typbebyggelse för den här riskanalysen.  

Val av transportledsalternativ för Kungsgatan 
Kommunen bedömer att Riskanalysens (2011:19) transportledsalternativ ”Väg – Låg” är mest 

applicerbar på Kungsgatan. Analysen exemplifierar alternativet ”Väg – Låg” med statlig väg 154 

mellan Falkenberg och Älvsered (Hallands län). Vägen är utpekad som primär transportled för farligt 

gods med en max ÅDT om 8 000 varav 5 % är tungtrafik (NVDB). Enligt TRAFA (2019) innehåller ca 3,9 

% av godstransporterna farligt gods, vilket baserats på ett genomsnitt mellan år 2000 och 2018.  

Beräknat från ovan information sker 15,6 farligt godstransporter på väg 154 per dag och 5694 

transporter per år. Trafiken förväntas öka med 0,87 % per år (Trafikverket 2020:3). I prognos till 2040 

har vägen då en ÅDT på 9513 varav 18,6 stycken utgör farligt godstransporter. Detta blir 6789 

transporter av farligt gods på väg 154 per år. I tabell 2 jämförs transportledsalternativet ”Väg – Låg” 

trafikflöden med Kungsgatan, befintlig trafikflöde och prognos mot 2040. 

Väg Kungsgatan Väg 154 

År 2017 2040 2016 2040 

ÅTD 6080 7420 8000 9513 

Tung trafik per dag 460 561 400 476 

Farligt 
godstransporter per 
dag 

17,9 21,9 15,6 18,6 

Tabell 2. Jämförelse av trafikflöde mellan Kungsgatan och väg 154. 

Kungsgatan ligger något över väg 154 vad gäller farliga godstransporter, år 2040 förväntas 

Kungsgatan ha 561 farliga godstransporter medan väg 154 förväntas ha 476. Nedan jämförs därför 

Kungsgatan även med alternativ Väg-Hög vilken representeras av E6. Värdena för E6 har tagits från 

en av Trafikverkets stickprovspunkter mellan Kungälv och Stenungssund. Här visar det att E6 år 2040 

förväntas ha en ÅTD 113,2 farligt godstransporter. Kungsgatan kan därför konstateras ligga betydligt 

närmre väg 154 i farligt godstrafik än E6. Därför väljer kommunen att klassa Kungsgatan som Väg-

Låg.  

Väg Kungsgatan E6 

År 2017 2040 2019 2040 

ÅTD 6080 7420 17400 20871 

Tung trafik per dag 460 561 2450 2902 

Farligt godstransporter 
per dag 

17,9 21,9 94,4 113,2 

Tabell 3. Jämförelse av trafikflöde mellan Kungsgatan och E6. 

Val av transportledsalternativ för Västra stambanan 
Enligt riktlinjerna i Riskanalys (2011:19) bör byggnation utmed samtliga järnvägar (utom 

Västkustbanan) minst uppfylla krav enligt Väg-Låg. Det högsta kravet för basavståndet för tätort 

ligger på 100 meter och är då för ”Väg-Hög”. Eftersom järnvägen ligger på 115 meters avstånd från 

området uppfylls basavståndet oavsett transportledsalternativ. Avståndet ger även en marginal på 15 

% vilket kommunen bedömer utgör en säkerhetsmarginal för beräknad framtida ökning av farligt 

godstransporter på Västra stambanan.  
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Riskbedömning 
Nedan görs en övergripande riskbedömning utifrån Riskanalys av farligt gods för Hallands län 

(2011:19).  

Kungsgatan 
Kommunen har i detta PM redovisat både statistiska uträkningar av antalet farligt godstransporter 

som trafikerar Kungsgatan idag och vilka flöden som prognostiseras till 2040, samt jämförande 

statistik för väg 154 (alternativ Väg-Låg).  

Individrisk 

Risker grundar sig i att händelser med oönskade konsekvenser kan inträffa. Risk definieras därför 

oftast som sannolikheten för oönskade händelser multiplicerat med konsekvenserna av dessa 

händelser. Sannolikheten brukar uttryckas som antalet gånger en händelse förväntas inträffa under 

ett år. En sannolikhet på 0,001 per år innebär till exempel att olyckan förväntas ske en gång per 1000 

år. För händelser som inte förväntas inträffa så ofta kan talet bli väldigt lågt, till exempel 0,000 001 

vilket motsvarar en gång per 1 000 000 år (1x10-6). 

I Riskanalysen (2011:19) bilaga E har beräkningar gjorts för individrisken. För värden under 10-7 

bedöms risken ligga under ALARP-området vilket innebär att risknivån anses acceptabel utan åtgärd. 

Mellan 10-7 och 10-5 hamnar risken inom ALARP-området vilket innebär att ytterligare skyddsåtgärder 

ska värderas. 

 

Tabell 4- Resultat av beräkningar för individrisk. Källa: Riskanalys av farligt gods i Hallands län, bilaga E. 

 

Enligt Riskanalysen (2011:19 s.7) är det transportleder och användningsområden som påverkar 

rekommenderat avstånd. I händelse av en farlig godsolycka kan påverkan uppstå även om 

basavståndet är uppfyllt men risknivån bedöms som acceptabel utan särskilda åtgärder, det stället 

dock krav på att vissa baskrav ska vara uppfyllda (se sida 9).  

Då individrisken för Kungsgatan uppskattas till 4,9E-09 i tabell 4 är individrisken lägre än riktvärdena 

för ALARP-området. Individrisken bedöms därför acceptabel utan åtgärder.  

Samhällsrisk 

Vid bedömning om lämplig markanvändning behöver hänsyn även tas till antalet personer som 

förväntas vistas på området. Områden med låg individrisk kan ha en hög samhällsrisk om området till 

exempel nyttjas med en hög persontäthet nära riskkällan.  



8 
 

 

Beräkningen i figur 23 är baserad på transportledsalternativet Väg-Hög (E6:an) där basavståndet 

samt grundläggande skyddsåtgärder är uppfyllda. Enligt riskanalysen skulle övriga 

transportledalternativ, till exempel Väg-Låg, hamna inom samma område i figuren men betydligt 

lägre. Inom ALARP-området ska tekniskt genomförbara och ekonomiskt rimliga skyddsåtgärder 

verkställas för en acceptabel samhällsrisk.  

Då planområdet uppfyller basavståndet för Väg-Låg samt hamnar inom lägre delen av ALARP-

området bedöms risknivån vara acceptabel förutsatt att tekniskt genomförbara och ekonomiskt 

rimliga skyddsåtgärder verkställs. Då avståndet mellan vägen och planområdet är 10 meter längre än 

rekommenderat basavstånd (vilket motsvarar en marginal på 16,7 %), bedöms risknivån som 

acceptabel trots det något högre prognostiserade transportflödet 2040 i jämförelse med 

transportledalternativet. Vidare ger det extra avståndet även en säkerhetsmarginal på 16,7 %. 

Att marken sluttar något mot området bedöms inte öka risknivån nämnvärt, dels på grund av 

avståndet som med marginal uppfyller basavståndet, dels på grund av de hinder som finns mellan 

Kungsgatan och planområdet i form av exempelvis brunnar, trottoarer och bebyggelse.  

Västra stambanan  
I tabell 5 nedan syns MSB:s siffror från 2006 och det nationella genomsnittet utifrån TRAFA:s rapport 

för transporterade mängder farligt gods. Siffrorna varierar beroende på vilket underlag som studeras. 

Det nationella genomsnittet visar på totalt cirka 1,4 gånger fler transporter av farligt gods jämfört 

med MSB:s statistik. 

Källa: Riskanalys för farligt gods i Hallands län (2011:19 s. 60) 
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Tabell 5- Jämförelse av statistik gällande transporter av farligt gods. 

I riskutredningen för Tjädern 12 (Norconsult, 2020) använder de däremot Trafikverkets egna 

platsspecifika data. Antalet vagnar med farligt gods på Västra stambanan uppkommer enligt den 

statistiken till 14 600 vilket stämmer relativt väl överens med värdena i tabell 5 ovan. Utifrån 

Trafikverkets uppgifter går det utläsa att det på Västra stambanan sker betydligt fler transporter av 

brandfarliga gaser än brandfarliga vätskor till skillnad från statistiken enligt MSB och TRAFA. 

Från ett avstånd på cirka 15 meter från Västra stambanan anses individsrisken till följd av transporter 

av farligt gods vara acceptabla (Norconsult, 2020). Då Västra stambanan ligger 115 meter från 

området anses individrisken med marginal vara acceptabel.  

Sannolikheten för en olycka har i riskutredningen beräknats till 3,4 x10-8 per vagnkilometer och år. 

Beräkningen tar hänsyn till att det är 1 växel per spår. Den högst tillåtna hastigheten på sträckan är 

för A-tåg 160km/h (majoriteten av godstågen är A-tåg). Sannolikheten är mycket liten för varje 

enskild vagn som transporteras men sammanvägt blir inte riskerna helt försumbara (Norconsult, 

2020).  

Förslag till skyddsåtgärder 
Vad gäller Kungsgatan gör kommunen bedömningen att transportledalternativet Väg-Låg samt 

typbebyggelsen tätort är mest applicerbart på aktuellt planområde för kvarteret Snickaren. Sett till 

Kungsgatan som ligger 70 meter från planområdet är området därför säkrat på ett basavstånd (krav 

60 meter).  

Kommunens bedömning är att planområdet utifrån Västra stambanan i och med sitt avstånd, oavsett 

transportledsalternativ, har en acceptabel risknivå om grundförutsättningarna för basavståndet 

uppfylls.   

Nedan redovisas de skyddsåtgärder som kommunen föreslår utifrån Riskanalysen (2011:19 s.56).  
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Skyddsåtgärder föreslagna av kommunen 
Då basavståndet uppfylls, både för Kungsgatan och Västra stambanan, krävs endast de åtgärder som 

utgör grundförutsättningar för basavstånd: 

- Motverka spridning av vätska in mot området 

- Sidoområdet fritt från oeftergivliga och spetsiga föremål  

- Beakta möjligheten att reducera konsekvenser av ett gasutsläpp genom att luftintag placeras 

högt och på motsatt sida av leden.  

Kommunen kommer i plankartan att reglera placering av ventilation högt och bortvänt från Västra 

stambanan och Kungsgatan med hänsyn till farligt godsolyckor. Övriga åtgärder hamnar utanför 

planområdet och är inget som kan regleras i aktuell detaljplan. Sidoområdet fritt från oeftergivliga 

och spetsiga föremål regleras genom VGU (vägar och gators utformning). Motverkning av vätska till 

området bedöms uppfyllas, dels genom det långa avståndet, dels med alla de hinder som finns 

mellan riskkällorna och planområdet i form av t.ex. muren vid järnvägsstationen, brunnar, kantsten 

och bebyggelse.  

Samlad bedömning  
Kommunen bedömer att riskerna för planområdet med förslagna åtgärder är acceptabla. 

Kommunen har utifrån riskanalysen konstaterat att genom uppfyllandet av grundkraven för 

basavstånd så kan en acceptabel risknivå uppfyllas. Då Kungsgatan och Västra stambanan båda 

uppfyller basavståndet med marginal (15 % samt 16,7 % över) bedöms området uppfylla en 

acceptabel risknivå även för förväntade ökningar av transport med farligt gods till år 2040.  
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