
 

 

 
 

RISKANALYS  FARLIGT GODS  
 

 
 

         Riskanalys Limmared 12:1, Tranemo kommun 
 
 

 

Rapport upprättad i maj 2018 av  bsv arkitekter & ingenjörer ab 

 

Annacarin Holm,  projektansvarig, fysisk planerare 

 

Mats Hellman,  hållbarhetsspecialist, miljöingenjör MSc.



 

    

RISKANALYS 
Projekt  

Ardagh/Limmared 12:1/Riskanalys farligt gods  
 

 

Projektnummer 

P17 6950A 

Datum 

2018-05-21 

Granskning: 

 

Sid 

1 (37) 

 
 
1.  Sammanfattning .......................................................................................................................................... 2 

1.1  Risker med anledning av farligt gods på järnväg .............................................................................. 2 
1.2  Verksamhetens risk för påverkan på järnvägen ................................................................................ 2 

2.  Inledning ....................................................................................................................................................... 3 
2.1  Bakgrund ............................................................................................................................................... 3 
2.2  Riskanalysens avgränsning och syfte ................................................................................................ 4 
2.3  Sannolikhet och konsekvens ............................................................................................................... 5 
2.4  Om Farligt gods .................................................................................................................................... 5 
2.5  Rekommenderade skyddsavstånd ...................................................................................................... 5 

3.  Förutsättningar i projektet .......................................................................................................................... 7 
3.1  Områdets placering .............................................................................................................................. 7 
3.2  Höjdförhållanden  (Se även fotobilaga med fotopunkter A-G) .......................................................... 7 
3.3  Järnvägen Göteborg-Karlskrona ......................................................................................................... 8 
3.4  Farligt gods förbi planområdet ............................................................................................................ 8 
3.5  Räddningstjänstens insatstid .............................................................................................................. 9 

4.  Bedömning av risker och konsekvenser för en olycka .......................................................................... 10 
4.1  Olyckstyper ......................................................................................................................................... 10 
4.2  Risker och konsekvenser ................................................................................................................... 10 
4.3  Riskvärdering ...................................................................................................................................... 11 
4.4  Värdering av individrisker/ risker för verksamheten ....................................................................... 14 
4.5  Olycksscenarier .................................................................................................................................. 14 

5. Risker med anledning av Ardaghs verksamhet, hantering av ................................................................ 16 
kemiska ämnen etc. ........................................................................................................................................ 16 

5.1  Sammanfattning/ bedömning Riskutredning gasolinst., Hydrosafe 2014 ..................................... 17 
5.1.1 Liv och Hälsa ................................................................................................................................ 17 
5.1.2 Yttre miljö ..................................................................................................................................... 17 
5.1.3 Sekundära brandhärdar ............................................................................................................... 17 
5.1.4 Egendomsskador ......................................................................................................................... 18 
5.1.5 Skadefall ....................................................................................................................................... 18 

5.2  Sammanfattning/bedömning Riskanalys B, risk för tredje man ..................................................... 19 
5.2.1 Arbetsmiljörisk ............................................................................................................................. 20 
5.2.2 Risk för Allmänheten ................................................................................................................... 20 
5.2.3 Ardaghs vidtagna åtgärder ......................................................................................................... 20 
5.2.4 Gasoltanken (230 kubik, ovan mark) .......................................................................................... 21 
5.2.5 Markledningen för gas ................................................................................................................. 22 

5.3  Sammanfattning/bedömning Riskanalys C; Etsningsanläggning .................................................. 22 
5.3.1 Aktuella processkemikalier ......................................................................................................... 22 
5.3.2 Risker vid kemikalietransporter och lossning ........................................................................... 23 
5.3.3 Risker vid lagring av kemikalier.................................................................................................. 23 
5.3 4 Risker vid blandning av kemikalier för etsningsprocessen ..................................................... 24 
5.3.5 Risker i etsningsprocessen ........................................................................................................ 24 
5.3.6 Reningsanläggning för förorenat vatten och syra .................................................................... 24 
5.3.7 Brand ............................................................................................................................................. 24 
5.3.8 Övrigt ............................................................................................................................................ 25 

5.4  Betydelse för aktuell detaljplan/ utredningens kommentarer ......................................................... 25 
5.4.1  Kemikaliehantering ..................................................................................................................... 25 
5.4.2  Interna kemikalietransporter och lossning ............................................................................... 25 
5.4.3  Lagring av kemikalier ................................................................................................................. 25 
5.4.4  Blandning av kemikalier för etsningsprocessen ...................................................................... 26 
5.4.5  Etsningsprocessen ..................................................................................................................... 26 
5.4.6  Reningsanläggning för förorenat vatten och syra ................................................................... 26 
5.4.7  Brand ............................................................................................................................................ 26 

6. Angående riskreducerande åtgärder ........................................................................................................ 27 
6.1.  Åtgärder för att minimera konsekvenserna om en olycka sker ..................................................... 27 

7. Platsspecifika riskreducerande åtgärder .................................................................................................. 28 
7.1.  Åtgärder för minimering av risker och sannolikheten för en olycka ............................................. 28 
7.2.  Åtgärder för minimering av konsekvenser om en olycka sker ...................................................... 29 

BILAGA – Fotodokumentation över mark-/ höjdförhållanden mellan järnvägsområde-industrikvarter ............. 30 



 

    

RISKANALYS 
Projekt  

Ardagh/Limmared 12:1/Riskanalys farligt gods  
 

 

Projektnummer 

P17 6950A 

Datum 

2018-05-21 

Granskning: 

 

Sid 

2 (37) 

 
 
1.  Sammanfattning 
 
1.1  Risker med anledning av farligt gods på järnväg 
 
Sannolikheten för en omfattande olycka på järnvägen i höjd med industrifastigheten  
Limmared 12:1 bedöms som (mycket) liten. Detta främst med hänsyn till omfattningen  
av det farligt gods som dagligen passerar Limmareds tätort. Vid en olycka i höjd med 
planområdet bedöms dess konsekvenser, i värsta fall, kunna bli omfattande. Vid en 
utbyggnad inom industrifastigheten rekommenderas därför säkerhetshöjande och 
riskminimerande skyddsåtgärder med syfte att uppnå en acceptabel risknivå - vägledande 
eller styrande detaljplanebestämmelser.  
 

Konsekvensen vid en allvarlig olycka; explosion, brand, stöt-, tryck- och värmevåg samt 
koncentrationen av giftig brandrök, påverkar i första hand planförslagets västra del 
närmast järnvägen.  
 

För att uppnå en acceptabel risknivå föreslår utredningen följande risk- och konsekvens-
reducerande åtgärder: 

 

 Prickmarken mot järnväg, d.v.s. den kvartersmark som inte får bebyggas, utökas till  
att omfatta 30 meter från närmaste järnvägsspår.  

   En planbestämmelse införs som innebär att prickmarken mot järnvägen inte får 
användas för permanenta upplag eller parkering.  

   Utrymningsvägar och friskluftsintag/ tilluftsdon ska förläggas i fasad som inte är vänd 
mot spårområdet. Avser området inom 100 meter från järnvägsspår. 
Planbestämmelse införs på plankartan.  

   Eventuella uteplatser anordnas i skydd av byggnad. Planbestämmelse införs på 
plankartan.  

 
 
1.2  Verksamhetens risk för påverkan på järnvägen 
 
Riskerna vid Ardaghs Etsningsanläggning, inklusive det närmaste fabriksområdet, har av 
Ramböll 2015 bedömts som acceptabla, med stöd av Bolagets införda säkerhetshöjande 
åtgärder.  Ardagh har genom ett systematiskt och omfattande, förebyggande 
säkerhetsarbete minimerat risker för allvarliga kemikalieolyckor samt negativa effekter i 
händelse av olyckstillbud.  
 

Utifrån detaljplanens perspektiv, förekommer potentiella risker i den asfalterade zonen i 
anslutning till den sydvästra delen av planområdet, närmast järnvägen och öster om 
etsningsanläggningen. Risker identifieras i samband med interntransporter och lossning 
av reaktiva processkemikalier.  
Mest allvarliga konsekvenser förväntas om en urspårad järnvägsvagn krockar med farligt 
godstransport(er) inne på Ardaghs område, truckar och/eller inlastningsområde.  
För att ytterligare reducera sannolikheten att en järnvägsvagn fysiskt når fram till 
hanterings-zon och byggnad, föreslås Ardagh vidta åtgärder för att förstärka det 
mekaniska skyddet/ högre och kraftigare betongmur mot järnvägen.   
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Det omvända faktum att företagets kemikaliehantering utomhus kan leda till potentiella 
problem för den närliggande järnvägen har en högre sannolikhet, men samtidigt bedöms 
dess ev. konsekvenser som betydligt mer begränsade (effekter med spridning av frätande 
och giftiga gasmoln.) Ytor för lossning av kemikalier ligger i viss mån, med hänsyn till 
järnvägen i skydd av byggnad  
 
För att uppnå en acceptabel risknivå föreslår/rekommenderar utredningen följande risk-  
och konsekvens-reducerande åtgärder: 
 

 Förstärkning/förlängning av den mur/vall som idag finns i den sydvästra fastighets-
gränsen mot GC-väg/ järnväg.  

 Installation av sprinkleranläggning för nedkylning av gasoltanken (i händelse av 
storbrand på fabriksområdet), eventuellt gaslarm vid gasoltanken. 

 Mer frekventa besiktningar av gastäthet vid gasledningar och kopplingar, kontroller 
av backventiler och användning av gasindikatorutrustning.  
 

Åtgärderna är rekommendationer och bedöms inte vara nödvändiga att säkerställa genom     
t ex planbestämmelser.  
 
 
 

2.  Inledning 
 
2.1  Bakgrund 

 
Inom verksamhetsområdet på industrifastigheten Limmared 12:1 pågår arbetet med en ny 
detaljplan för Ardagh Glass Limmared AB. Nuvarande detaljplaner för området reglerar 
användning, byggrätt/ byggnadshöjd etc. på ett sådant sätt att företagets utbyggnads-
möjligheter blivit mycket begränsade. Det aktuella området har tidigare varit planlagt för 
både industri-, lager- och kontorsändamål och planens många höjd- och 
exploateringsregleringar (främst i form av prickmark) har för företaget inneburit svårigheter 
vid om- och tillbyggnad.  
 

Mer generella regleringar föreslås för att göra planen mer flexibel och anpassa den till 
företagets framtida behov.  
 
Planförslaget har varit ute på samråd. Under samrådet har synpunkter inkommit från 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, som anser att en riskutredning behöver tas fram 
inför en granskningsutställning av detaljplanen. Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande: 
 

” Länsstyrelsens utgångspunkt är att ett bebyggelsefritt avstånd om 30 meter till järnvägen 
ska hållas mot bakgrund av risken för urspårning och utsläpp med farligt gods och 
räddningstjänstens möjlighet till insats. Länsstyrelsen anser att en riskutredning bör tas 
fram där även risken för urspårning och mekanisk konflikt ska beaktas. Verksamhetens 
risk för påverkan på järnvägen ska också belysas.  
Underlag i form av riskutredningar/ säkerhetsrapport från verksamheten kan ge mer 
information om vad som kan behöva beaktas. ” 
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Föreliggande riskanalys upprättas som ett underlag för pågående detaljplan. Målet är att 
utreda lämpligheten med planerad markanvändning utifrån bedömningar av risker samt 
potentiella konsekvenser vid ett större olyckstillbud med farligt gods på järnväg. I 
riskanalysen har även studerats risker med företagets verksamhet i förhållande till den 
närmaste omgivningen med järnvägstrafiken i särskilt fokus.  
 
 
2.2  Riskanalysens avgränsning och syfte 

 
Riskanalysen är översiktlig och utförd med avseende på det aktuella planförslag som 
tagits fram för befintligt verksamhetsområde öster och nordöst om järnvägen. Studien 
begränsas till att omfatta; 

     Individrisk.  Hur en eventuell olycka med farligt gods på järnväg kan påverka den 
del av planområdet som ligger inom 150 meter från spårområdet, planerade 
verksamheter samt de människor som vistas på olika delar av fastigheten. 
Byggnader och byggnadsdelar närmast järnvägen samt utomhusytor mot 
järnvägen har studerats mer ingående.  

    Riskanalysen omfattar i viss mån även sekundära effekter strax utanför 
detaljplanen genom en översiktlig studie i förhållande till gång- och 
cykeltrafikanter på GC-vägen som löper i nord- sydlig riktning intill den västra 
gränsen av detaljplaneområdet.   
(bsv noterar att en beskrivning av förekommande riskaspekter saknas i samband 
med att Tranemo kommun inrättade GC-vägen, och inte heller finns med i någon 
av de riskutredningar som Ardagh tidigare beställt.) 

     Samhällsrisk. Hur befintliga verksamheter inom planområdet kan påverka 
järnvägen som en daglig transportlänk för gods och människor.  
 

Uppdraget utmynnar i förslag på riskreducerande skyddsåtgärder utifrån två aspekter/ 
målsättningar:     
 

1)  Reducera risken för att en (allvarlig) olycka med farligt gods inträffar. 
 

2)  Begränsa effekter och negativa konsekvenser av ett eventuellt olyckstillbud.  
 
 
I riskbedömningen belyses risker förknippade med en urspårning eller kollision vid 
transport av farligt gods på järnvägsbanan. De risker som beaktas är framförallt olyckor 
med konsekvenser för tredje man, d v s risker som påverkar människors liv och hälsa.  
Egendomsskador samt skador på naturmiljön kommenteras översiktligt, såsom negativa 
konskvenser i form av föroreningsspridning till mark, grundvatten och känsliga 
ytvattensystem. Negativa effekter såsom störande buller har inte beaktats i rapporten. 
 
Godstransporter utmed väg 157, precis öster om planområdet, utreds inte i denna 
riskanalys.  Statistik saknas över farligt gods på denna väg. 
 
Beträffande Bolagets egna transporter/hantering av farligt gods (till fabriken), finns dessa 
riskaspekter med i det avsnitt som behandlar Ardaghs verksamhet i förhållande till järnväg 
och den närmaste omgivningen. Se avsnitt 5. 
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2.3  Sannolikhet och konsekvens 

 
Sannolikheten för en olycka med farligt gods på järnväg, vid fastigheten Limmared 12:1, 
bedöms som liten. Detta främst med hänsyn till den andel farligt gods som går på den 
aktuella järnvägssträckan. Vid en större brand eller kemikalieolycka i höjd med aktuellt 
planområde bedöms de potentiella konsekvenserna kunna bli omfattande.  
 

Utredningen föreslår ett antal säkerhetshöjande åtgärder. Syftet är dels att minska risken 
för att effekterna av ett allvarligt olyckstillbud når fram till berörda byggnader/ 
inomhusmiljöer och dels att mildra konsekvensen för exponerade personer, om så ändå 
blir fallet.  
 
 
 
2.4  Om Farligt gods 
 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana 
egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö och egendom om de inte 
hanteras rätt under transport eller vid inlastning, lossning, tankning etc. Farligt gods kan 
ha explosiva, brandfarliga, giftiga, frätande eller radioaktiva egenskaper. De vanligaste 
typerna av farligt gods är bensin, diesel, gasol, ammoniak, starka syror och baser samt 
oxiderande kemikalier, pyrotekniska produkter, sprängämnen, gaser i sprayburkar och 
tändare etc.  
Enligt klassificeringssystemet ADR/RID delas farligt gods in i nio olika riskklasser. Klassifi-
ceringen grundar sig på de transporterade ämnenas egenskaper där den dominerande 
huvudrisken anger klasstillhörigheten.  Farligt gods är klassificerade enligt följande: 
 

1. Explosiva ämnen och föremål 
2. Gaser 
3. Brandfarliga vätskor 
4. Brandfarliga fasta ämnen 
5. Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
6. Giftiga och smittfarliga ämnen 
7. Radioaktiva ämnen 
8. Frätande ämnen 
9. Övriga farliga ämnen 

 
Till varje klass finns ett antal underavdelningar med huvudparten av de kommersiellt mest 
betydelsefulla produkterna med farliga egenskaper. 
 
 
 
2.5  Rekommenderade skyddsavstånd 
 
Vid en urspårning hamnar vagnarna i de flesta fall inom en vagnslängd från banan, d.v.s. 
c:a 25 meter. Hastigheten påverkar inte detta avstånd nämnvärt, eftersom tågets 
rörelsekraft är  i färdriktningen. För att medge möjlighet för räddningstjänsten att komma 
fram, vid en ev. olycka, kan ytterligare några meter av ”fri zon”  utmed järnvägen krävas.  
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Trafikverket anger att ingen ny bebyggelse bör tillåtas inom ett område på 30 meter från 
järnväg. Detta skyddsavstånd ger utrymme för återkommande underhållsåtgärder samt för 
räddningsinsatser vid händelse av olycka eller problem förknippade med spårområdet. En 
tillräcklig skyddszon mellan verksamhet och järnväg medger även möjlighet till framtida 
kompletteringar med riskreducerande åtgärder, om risksituationen skulle förändras. Det är 
även avståndet 30 meter som Länsstyrelsen har som utgångspunkt för ett tillräckligt 
säkerhetsavstånd med avseende på risken för urspårning.  
 
Ibland hävdas skyddsavstånd som det främsta sättet att kontrollera risker. Andra 
möjligheter finns med hjälp av riskreducerande åtgärder, t ex att utnyttja en positiv 
höjdskillnad/ skyddsvall, anordna ett avåkningsskydd/ kraftigt räcke, motståndskraftiga 
byggnadskonstruktioner samt styrning av tilluftsdon/ ventilation och entréer etc.  
 

 
Figur 1.  Illustration över rekommenderat skyddsavstånd mellan järnväg- ny bebyggelse. 
Referens: Riskhänsyn vid ny bebyggelse, Lst i Sthlms län 2000:01  
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3.  Förutsättningar i projektet 
 
3.1  Områdets placering  
 
Aktuellt planområde ligger på den östra sidan av järnvägen genom Limmared, utmed en 
sträcka på c:a 350 meter. Utmed två tredjedelar av sträckan finns dubbla järnvägsspår 
som går ihop till ett spår i den norra delen. Mellan järnvägsområdet och kvartersmark 
löper en allmän gång- och cykelväg inom naturmark (allmän plats).  Avståndet mellan 
närmaste spår och kvartersmark uppgår utmed sträckan till 10-20 meter. 
 

Kvarters-/industrimarken är idag ianspråktagen av Ardaghs verksamhet med gods-
transporter, lastning och lossning etc. Inom fabriksområdet intill 150 meter från järnvägen, 
har företaget ett stickspår med tillhörande trafik-/lastytor, som används dagligen. 
Byggnaderna närmast spåret används för lagerverksamhet. En byggnad i närheten av 
spårområdet innehåller även etsningsverksamhet och kemikalielager. Se mer om detta 
under avsnitt 5.  
 
 
 
3.2  Höjdförhållanden  (Se även fotobilaga med fotopunkter A-G) 
 
Höjdskillnaden mellan järnvägsspår och kvartesrmark varierar utmed sträckan från söder 
till norr. Utmed den södra delen, förbi fotopunkt A-D, ligger kvartersmarken en halv till en 
meter högre än spåret. Här finns även en stödmur i kvartersgränsen som i viss mån 
fungerar som ett mekaniskt påkörningsskydd/ motståndskraftig byggnadskontruktion. En 
urspårad godsvagn antas bromsa upp mot muren och sedan välta, eventuellt in över 
körytor på kvartersmarken (det inhängnade området som utgör Ardaghs 
lastningsområde). 
 

Utmed den norra delen, förbi fotopunkt D-G, ligger spåret högre än kvartersmarken, på 
bank någon meter över kvartersmarken. Här finns heller ingen stödmur, varför en 
urspårad vagn riskerar att hamna inom industrifastigheten.  
 
Järnvägsspåret går delvis i kurva förbi Ardaghs fastighet. Utmed denna sträcka lutar 
spåret från planområdet, vilket är en positiv aspekt då detta innebär att en urspårad vagn 
mest sannolikt hamnar väster om spårområdet.  
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3.3  Järnvägen Göteborg-Karlskrona 
 

  
Ortofoto över järnvägens sträckning, planområdets utbredning, stationsläge samt plankorsning mellan väg och 
järnväg.  
 
Järnvägen går genom Limmareds tätort, med ett stationsläge som ligger några hundra 
meter söder om Ardagh. Trafiken förbi Limmared omfattar enligt Trafikverkets statistik;  
12 godståg och 8 persontåg per dygn. Av godstågen går 5 mellan klockan 22-06 och 7 st. 
dagtid. Samtliga persontåg passerar mellan planområdet under dagtid klockan 06-22. 
 

Godstågen kör 90-100 km/h, långsammare vid möte med annat tåg (ca 3-4 per dygn). Två 
av tågen går till/från Limmared. Alla persontåg gör uppehåll vid plattformarna söder om 
Ardagh.  Passerande persontåg har därför en betydligt lägre hastighet och kan i 
sammanhanget, risker förknippade med järnväg-planområde, räknas bort.   
 
 
 

3.4  Farligt gods förbi planområdet 
 
Den senaste undersökningen med avseende på transport av farligt gods på väg och 
järnväg, genomfördes av SCB under 2006, på uppdrag av Räddningsverket. 
Undersökningen omfattar september månad 2006.  

Stationsläge/perrong

Plankorsning väg/järnväg
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Flödesstatistik farligt gods för järnväg, sträckan genom Limmared: 
 
RISKKLASS                   ANTAL TON per månad 
 

( Klass 2.1    Brandfarliga Gaser, t ex gasol  0 –   5.200 ) * 
  Klass 3   Brandfarliga vätskor, t ex drivmedel             0 – 17.400 
  Klass 5.1 Oxiderande ämnen och organiska peroxider 0 –   2.300 
 
Fotnot: Det finns brister i statistiken - värdena visar endast storleksordning och tendenser avseende 
transportmängder. 
*  Datan för farligt gods klass 2.1 antas i huvudsak utgöra gasol till Ardagh:s produktion. Under 2007 
konverterade företaget till naturgasförsörjning via gasledningar varvid leveranser upphörde via järnväg.   
 

Ardagh har kvar sin gasoltank som backup. Om gasol-leverans blir aktuell kommer denna 
med lastbil, eftersom lossningsplatsen för järnväg tagits bort.  
 
Ovanstående kartläggning av flödesmängder ger en ”ögonblicksbild” över farligt gods-
transport under den första höstmånaden för drygt tio år sedan. Beroende av om det har 
tillkommit eller försvunnit verksamheter och företag med farligt gods-transporter i området, 
kan omfattningen av farliga ämnen ha förändrats. En avveckling av bensinstationer kan 
t.ex. innebära en minskning av järnvägstransporter med brandfarliga vätskor. 
Värdena påverkas av ett antal grova antaganden och osäkerheter, främst att uppgifter 
saknas från vissa företag som inte deltog i kartläggningen, dessutom förekommer stora 
säsongsvariationer inom vissa branscher.  
 

Enligt statistik för transport av farligt gods på järnväg som Trafikanalys publicerat (data för 
åren 2001-2013), har den totala godsmängden ökat  med drygt 30 % mellan åren 2006 
och 2013.  Utifrån antagandet att mängden farligt gods fortsätter att öka (på samma sätt 
som tidigare), antas omfattningen av farligt gods, klass 3 brandfarliga varor/vätskor, år 
2018 uppgå till högst 27.000 ton per månad. (Enligt antagande ”worst case”). 
 
Angående klass 5.1, Oxiderande ämnen och organiska peroxider uppgick transport-
mängden på järnvägen 2006 till högst 2.300 ton per månad. En motsvarande uppräkning 
som för brandfarliga varor skulle för år 2018 betyda högst 3.600 ton/månad  
 
 
 
3.5  Räddningstjänstens insatstid 
 
Vid en järnvägsolycka i höjd med planområdet/Ardagh är deltidsstyrkan som finns i 
Limmared (lokaler i anslutning till Ardagh) först på plats. Insatstiden för denna är 10 
minuter. Vid en olycka med farligt gods larmas även i första hand Räddningstjänsten i 
Borås som har en kemstyrka. Insatstiden för dessa är ca 35 minuter. Vid en större olycka 
samarbetar styrkor från hela Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Bollebygd, Borås, 
Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.   
 
Med insatstid avses tiden från det att ett larm kommer in till stationen till dess 
räddningsarbetet kan påbörjas.  
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4.  Bedömning av risker och konsekvenser för en olycka  

 
4.1  Olyckstyper 
 
För att en farligt-godsolycka ska ske krävs att ett fordon lastat med farligt gods är inblandat 
i ett tillbud, t.ex. en kollision eller en avåkning. Vidare måste bränsletankar/ -cisterner, i eller 
på fordonet, skadas så allvarligt att det uppstår ett utläckage av ämnen till omgivningen.  
Olika olyckstyper kan identifieras, utifrån de transporter som förekommer utmed den 
aktuella järnvägssträckan: 
 

 Olycka med brandfarliga vätskor(ex. bensin) med pölbränder som följd.  
 Olycka som medför kraftig rökutveckling av hälsoskadliga och giftiga ämnen.  
 Olycka som medför explosion, kraftiga tryck- och värmevågor etc.  
 
 
4.2  Risker och konsekvenser 
 
Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods togs 
fram av Länsstyrelsen i Stockholm 2016; Fakta 2016:4. Enligt riktlinjerna ska risker inom 
150 meter från järnväg där det transporteras farligt gods beaktas. Dokumentet beskriver de 
skyddsavstånd som Länsstyrelsen rekommenderar, för att uppnå en god samhällsplanering 
utifrån ett riskperspektiv. I följande figur presenteras rekommenderade skyddsavstånd 
mellan transportled för farligt gods vid olika typer av markanvändning (närliggande 
verksamheter):  
Skyddsavstånd är ofta det främsta sättet/ metoden att kontrollera risker. Andra möjligheter 
finns med riskreducerande åtgärder, t ex höjdskillnad/skyddsvall, avåkningsskydd/ kraftigt 
räcke, motståndskraftiga byggnadskonstruktioner samt styrning av ventilation/ tilluftsdon 
och entréer etc. Detta är faktorer som utredningen har tagit fasta på vid riskbedömningen. 
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Figur 2.  Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportled för farligt gods och olika ytper av 
markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste vägkanten.  
Referens: Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Länsstyrelsen 
Stockholm, Fakta 2016:4.  
 
Anvisning: Figur över riskavstånd utläses så att bortanför 30 meter från en järnväg, där 
det transporteras farligt gods, är det normalt sett lämpligt med industriverksamhet, kontor 
och  tekniska anläggningar etc. För området bortanför 30 meters avstånd behövs det 
vanligtvis inte tas fram någon riskutredning. En prövning av riskförhållanden görs i det 
enskilda fallet, därmed fungerar ”rekommenderade skyddsavstånd” som vägledning, 
tillsammans med andra riskaspekter i sammanhanget.  
 
 
 
4.3  Riskvärdering 
 
Begreppet risk används i olika sammanhang och med olika innebörd, bl.a.:  
1.  som ett uttryck för sannolikheten att en viss (oönskad) händelse ska inträffa  
2.  som ett uttryck för den negativa konsekvensen av en viss händelse  
3.  som ett uttryck för en sammanvägd värdering av sannolikhet och konsekvens   
     (produkten av dessa eller annan funktion)  
 

I föreliggande riskanalys tas endast individrisker upp, d.v.s. risker för personer som (åter-
kommande) kan komma att vistas inom det aktuella planområdet. 
 
De risker som avhandlas är risk för negativa effekter till följd av (ett mer allvarligt) 
olyckstillbud utmed järnvägen förbi industrifastigheten Limmared 12:1.  
Samhällsrisker beskrivs översiktligt och då som negativa konsekvenser till följd av ett 
allvarligt olyckstillbud i Ardagh:s hantering med hälso- och miljöfarliga ämnen; brand- och 
explosionsfarliga gaser, frätande ämnen/ starka syror och baser, avfall, organiska 
lösningsmedel med risk för hälsoskadlig rökutveckling etc.  
 
Avstånd till närmast publika lokaler uppgår till ca 100 meter; busshållplatser och tågstation 
samt livsmedelsbutik, samtliga placerade söder om Ardagh. På närmare avstånd, inom 
samma kvarter som Ardagh finns en restaurang, placerad sydöst om Ardagh.    
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Riskmatris för värdering utifrån sannolikhet och konsekvens, samt möjlighet 
till rimliga riskreducerande åtgärder 
 
 
Identifierade risker delas in enligt nedanstående tabell: 
 

 Oacceptabla risker, d.v.s. där förekommande risker inte har bedömts kunna 
minimeras till en acceptabel nivå, med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser 
 

 Område där riskerna kan anses så små att inga åtgärder bedöms vara nödvändiga. 
 

 Område där risker kan tolereras om alla rimliga åtgärder är vidtagna - ur tekniskt och 
ekonomiskt hänseende, även (hälso- och ) miljömässigt motiverat 

 
 

 
Område med oacceptabla risker 

 

 
Risk tolereras ej 

 
Område där risker kan tolereras 

om alla rimliga åtgärder 
är vidtagna 

Risk tolereras endast om riskreduktion 
ej är praktiskt genomförbar eller om 
kostnaderna är helt oproportionerliga 

 
Tolerabel risk om kostnader för 
riskreduktion överstiger nyttan 

 

 
Område där risker kan anses små 

 

 
Nödvändigt visa att risker bibehålls 

på denna låga nivå 
 

 
 
Bedömningen görs utifrån att kvartersmarken närmast järnvägen  ska användas för lager-
ändamål och trafikytor (lastning/lossningszoner), d.v.s. lokaler/områden där människor 
mer eller mindre tillfälligtvis vistas.  Följande karta redovisar utredningens bedömning av 
individrisknivån för olika ytor närmast järnvägen.  
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Karta: Riskfaktorer/ s.k. riskzoner med bedömd individrisknivå. 
          Närmare beskrivning framgår på följande sida.  

 
 
 
 
 
 

Växel 

Plankorsning 

A

B 
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Risker inom området med hänsyn till lossning av kemikalier:  
 
Se kartan på föregående sida.  
 
Riskzon A:  Låg individrisk. Dagligen vistas 2-4 personer inom område A utanför den syd-
västra delen av den större industribyggnaden; arbetet består av lastning och lossning av 
varor, material etc. på ett avstånd av 10-30 meter från spårområdet. Vid en större olycka 
riskerar Ardaghs personal samt förare i tunga transportfordon/ långtradare att utsättas för 
allvarliga kroppsskador eller död då tågvagn(ar) spårar ur och välter in på fabriksområdet, 
konsekvenser av explosion, tryck-, värmevåg, brand och/eller giftig rökutveckling.  
 
Riskzon B:  Mycket låg individrisk. Verksamheten innebär att 0,5-1 personer dagligen 
vistas inom område B på ett avstånd av 20-50 meter från spårområdet. Personer som vid 
en större olycka riskerar direkt påkörning eller följdeffekter av urspårning om en 
järnvägsvagn hamnar inom området (negativ höjdskillnad och ingen stödmur, men 
samtidigt på ett väsentligt större avstånd än i fallet A.) Konsekvenser av tryck-, värmevåg, 
brand och/eller giftig rökutveckling.  
 
 
 
 
4.4  Värdering av individrisker/ risker för verksamheten 
 
Marken inom planområdet kan även fortsättningsvis nyttjas som tomtmark för industri- och 
lagerverksamhet. För att minimera konsekvenser av en ev. olycka med explosion eller 
brand, giftig rökutveckling etc, bör risk- och konsekvensreducerande åtgärder vidtas.  
Dessa säkerställs lämpligen med planbestämmelser i pågående detaljplan.  
 

Industrikvarteret/Ardaghs fastighet ligger inom ett riskhanteringsavstånd motsvarande 10 -
150 meter från spårmitt. Det innebär att delar av kvarteret ligger inom riskzon A (se bild på 
föregående sida) där endast verksamheter som t ex trafik och parkering bedöms lämplig.  
 

Utredningen gör bedömningen att föreslagen verksamhet/bebyggelse inom planområdet 
är möjlig med föreslagna konsekvensreducerande åtgärder.  
 
 
 
 
4.5  Olycksscenarier  
 
Primär risk vid en olycka med farligt gods är att tankvagn(ar) med petroleumbränsle/ 
lättantändligt, brandfarligt lösningsmedel kolliderar med ett fysiskt hinder på banan, 
alternativt spårar ur och orsakar allvarliga, direkta och indirekta skador inom det aktuella 
planområdet. Med hjälp av fysiska barriärer med positiva höjdskillnader typ jordvallar 
och/eller robusta avåkningsräcken tillskapas funktionella skydd för urspårande, vältande 
järnvägsvagnar samt skydd för splitterrester från en kollision.  
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Olycksscenarie med bedömda konsekvenser: 
 
 Ett godståg med brandfarlig vätska krockar med en lastbil vid den planskilda 

korsningen söder om Ardagh:s industriområde. I krocken spårar godsvagnen ur. 
Läckage av brand-och eventuellt explosionsfarlig vätska eller gas. Risk för explosion, 
omfattande brand och kraftig tryck-/ värmevåg närmast efter explosion, därutöver risk 
för stark värmeutveckling och gasmoln av giftig eller hälsoskadlig rök.   

 

En större olycka vid plankorsningen kan komma att medföra en betydande 
samhällsrisk/ större risk för hela Limmareds tätort. Konsekvenser av och samhällsrisker 
med behov av förebyggande skyddsåtgärder behandlas inte i denna utredning 
eftersom de inte har en direkt koppling till aktuell detaljplan för Ardagh/ Limmared 12:1. 
 

 En tankvagn med brandfarlig vätska, spårar ur och välter, läckage uppstår av 
brandfarlig vara. Risk för omfattande brand och explosion, värme- och tryckvåg m.m.  
Risk för tryck- och värmevåg föreligger direkt vid/ närmast efter explosion, därefter risk 
för intensiv värme- och rökutveckling, hälsoskadligt och giftigt gasmoln etc. Om en 
tankvagn kör in i ett stillastående fordon, en byggnad eller annat fast föremål kan det 
ske en explosion och brandspridning som i sin tur påverkar planområdet.  Med hänsyn 
till att järnvägsspåret förbi planområdet lutar från Ardagh minskar risken att en 
urspårad vagn hamnar inom Ardaghs fastighet och kör in i byggnad/fordon. 
 

 En tankvagn med oxiderande vara/ starka syror eller baser spårar ur och välter, 
läckage uppstår av frätande vätska eller gas. Risk för omfattande spridning av frätande 
medel och gasutveckling/ moln med medel som orsakar direkta eller mer långsiktiga 
kroppsskador, främst med risk för allvarliga effekter i luftvägar och lungor samt 
frätskador på hud, ansikte m.m. 

 
 
Riskinsikt och förebyggande riskarbete. 
 

Riskanalysen påvisar betydelsen av att Ardagh tillskapar och upprätthåller goda 
möjligheter att utrymma byggnader inom planområdet så snabbt som möjligt, med särskild 
fokus på de byggnadsdelar som ligger närmast spårområdet. Väl planerade 
utrymningsvägar kan vara avgörande för olyckans konsekvenser. Läget för säkra 
utrymningsvägar ska vara mot öster (eller nordost, sydost) och utformningen underlätta en 
snabb och smidig utrymning.  
 

Byggnadernas friskluftsintag/ tilluftsdon ska vara placerade och utformade så att man 
undviker primär risk för att få in ohälsosam eller giftig rök i byggnaderna.  
 

Uteplatser för fikaraster bör placeras fördelaktigt i skydd av byggnad inom tomtens östra 
delar.  
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5. Risker med anledning av Ardaghs verksamhet, hantering av  
    kemiska ämnen etc.  
 
Som underlag vid bedömning av verksamhetens risk för påverkan på järnvägen har 
följande tidigare framtagna riskanalyser använts: 

A. Riskutredning för gasolinstallationen hos Ardagh, Hydrosafe AB, 2014-03-20 
B. PM Övergripande riskanalys med inriktning på tredje man, vers.1, 2014-01-31 

(Ardagh-Ramböll, P Johansson)  
C. Riskanalys Etsningsanläggning Ardag Glass Limmared AB, vers.3, 2015-09-09 

(Ardagh-Ramböll) 
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Kartan på föregående sida redovisar verksamheter identifierade som specifika riskobjekt 
med avseende på närheten till järnvägen, samt till befintlig GC-väg. I detta avsnitt samman-
fattas tidigare genomförda riskanalyser samt bsv:s bedömning av konsekvenser:  
 
 
5.1  Sammanfattning/ bedömning Riskutredning gasolinst., Hydrosafe 2014  
 

5.1.1 Liv och Hälsa 
 

Utredningen finner inga anmärkningsvärda risker avseende liv och hälsa.  
 

5.1.2 Yttre miljö 
 
I de mängder som gasolen hanteras, bedöms den inte utgöra någon potentiell fara av större 
betydelse för yttre miljön. Bränslet utgörs av enkla kolväten i form av propan C3H8 samt 
butan C4H10, som i gasfas bryts ner relativt lätt i atmosfären. 
Den sannolikt största effekten som gasolhanteringen kan orsaka uppges enligt risk-
konsulten Hydrosafe vara de indirekta konsekvenser som kan uppstå vid plötsliga utsläpp 
av gasol i kombination med antändning. Brand kan uppstå i omgivningen. 
Trots förebyggande, riksminimerande åtgärder kan brand uppstå. Om så sker inriktas 
insatserna främst på att begränsa och släcka elden. Enligt Hydrosafe:s bedömning  
riskerar inte en storbrand slå ut ekosystemen i någon betydande omfattning.  
En annan risk för negativ miljöpåverkan kan ligga i själva släckinsatsen vid brand.  
Risken för att skador uppstår efter vattenkylning bedöms som liten.Vid gasolbrand används 
normalt endast vattensom släckmedel. Skum och liknande medel nyttjas endast för att 
skydda annan anläggning. Risken för s.k. ursköljning av kemikalier i samband med 
släckningsinsats bedöms vara liten. 

 

5.1.3 Sekundära brandhärdar 
 

Släckning av en sekundär brand utförs med normala släckningsinsatser och som 
släckmedel används troligen vatten. Sekundära bränder vid Ardags industrianläggning kan 
ske vid träd på rot, vilket normalt inte betecknas som brandfarligt. Industribyggnader  
med kemikalier bedöms vara placerade på så stort avstånd att de inte påverkas av, 
alternativt påverkar cisternanläggningen för gasol.  
Om brand ändå uppstår ger förbränningen upphov till olika typer av gaser såsom koldioxid, 
koloxid och kväveoxider (NOx) som i kontakt med vatten bildar syrlighet eller övergödande 
närsalter. Det förorenade vattnet kan transportera med sig brandrester till 
dagvattensystemet. 
Utredningens slutsats är att gasolhanteringens risker för skador är relativt klart begränsad 
till i huvudsak Ardaghs industriområde. 
 
Kommentar:  Risker för allmänhet som vistas i fabriksområdets omedelbara närhet, på  
GC-vägen som löper utmed den västra fastighetsgränsen har inte beaktats i utredningen. 
GC-vägen är kommunal och har etablerats betydligt senare än Ardaghs verksamhet. En 
eventuell konfliktsitutation förutsätts ha utretts i samband med anläggandet av GC-vägen. 
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5.1.4 Egendomsskador 
 
Enligt riskutredningen förekommer inga anmärkningsvärda risker i sammanhanget.  
 
 

5.1.5 Skadefall  
 
Riskanalysen avser befintlig gasolanläggning. I rapporten beskrivs och värderas fem olika 
skadefall. Förebyggande och begränsande skyddsåtgärder anges samt avhjälpande åtgärder 
som Ardagh har vidtagit, med syfte att minimera sannolikheten för allvarlig skada samt redu-
cera effekter och konsekvenser av ett eventuellt olyckstillbud  
 

Riskmomenten beskrivs med fokus på konsekvenser för ”Liv och Hälsa”, de flesta effekter 
värderas till klassen ”lindriga” (övriga till klassen ”små”) konsekvenser. I vissa fall identifieras 
även konsekvenser för miljö (omgivande natur, ekosystem) och/eller egendom.   
 
 

Skadefall 1:  Skada på gasolanläggningen från omgivningen 
 

Brand i omgivningen, ger brandpåverkan på cisterner, 
orsak: bilbrand eller brand i annan byggnad 
Förebyggande/ begränsande:  avstånd, placering. 
 
Mekanisk skada, ger fläns-/ rörläckage som kan antändas  
orsak: påkörning – endast bedömt liten konsekvens, dock blir konsekvensen avsevärt  
större konsekvens i fallet påkörning från järnvägen/ vagn, särskilt med farlig gods.  
Förebyggande/ begränsande: avstånd 
Avhjälpande:  påkörningsskydd. 
 
 

Skadefall 2:  Transport av gasol inom företaget 
 

Kollision med annat fordon under transport, ger läckage vid brand 
orsak. oaktsamhet, halka, onykterhet, signaler saknas 
Förebyggande/ begränsande: saltning, hastighetsbegränsning, nykterhetskontroller,  
                                                begränsad trafik  
Avhjälpande:  brandsläckare på truckar, beredskapsplan. 
 
Påkörning uppställd vagn, ger läckage vid brand 
orsak: oaktsamhet 

 
 

Skadefall 3:  Skada vid lossning av gasol 
 

Slangläckage vid billossning, ger läckage som kan antändas 
Orsak: dålig eller skadad slag 
Förebyggande/ begränsande:  fjärrstyrning av bilens bottenventil, optisk kontroll, periodiskt  
                                                 utbyte av anläggningddelar.  
Avhjälpande:  brandsläckare på bil samt anläggning. 
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Bortkörning av bil med kopplade slangar, ger läckage som kan antändas (bör vara lika klassning 
som föregående scenario.)  
Orsak: dålig kontroll, mänsklig felhantering, påkörning av fordon  
Förebyggande/ begränsande:  separat plats, utbildad personal. 
Avhjälpande:  brandsläckare på bil samt anläggning. 
 
 

Skadefall 4:  Läckage av gasol inom cisternområdet 
 

Läckage vid cistern, pump etc., ger läckage som kan antändas, ev. brandpåverkan. 
Orsak: fel vid flänspackning, packbox, gänga, utblås 
Förebyggande/ begränsande:  förebyggande underhåll, regelbunden täthetskontroll. 
Avhjälpande:  brandsläckare. 
 
 

Skadefall 5:  Skada på markledning 
 

Söndergrävning av markledningen, ger läckage som kan antändas, 
Orsak markarbeten 
Förebyggande/ begränsande:  märkning med markband och stolpar.  
Avhjälpande:  ledningen inmätt. 
 
 
 
5.2  Sammanfattning/bedömning Riskanalys B, risk för tredje man 
 
Riskanalysen har focus på scenariot ”Olycka med gasoltank”. 
Enligt riskanalysen bedöms riskerna som Ardagh Glass exponerar för omgivningen som 
”mycket låga”.  Företaget uppges ha ”infört tillräckliga säkerhetsåtgärder för att minimera 
sannolikhet och konsekvens för olycka med gasoltank som kan drabba tredje man (och 
miljö) i anläggningens omgivning -skyldigheter enligt Lagen om skydd för olyckor, LSO. 
 

Olycka med gasoltank  bedöms med risktalet 4 som enligt matrisen utgör ”moderat risk” 
(precis på gränsen till ”försumbar risk). Konsekvens vid olycka bedöms som stor (4 av 
5); ”Konsekvensen kan i värsta fall innebära flera skadade eller döda”. På grund av 
mycket låg sannolikhet (1) för händelsen blir risktalet inte så högt och därmed inte heller 
kraven på förebyggande säkerhets-/ skyddsåtgärder.  
Vid bedömningen ”moderat risk” vidtas  Riskreducerande åtgärder till en rimlig insats/ 
kostnad.  
 

Allvarlig olycka med gasoltanken är den faktor som teoretiskt sett bedöms kunna drabba 
tredje man i omgivningen. I Ardagh-Rambölls riskanalys beskrivs gasoltanken som den 
enda del i anläggningen som kan orsaka personskador för personer utanför 
fabriksanläggningen och industriområdet.  
 
Kommentar:  Risker för allmänhet som vistas i fabriksområdets omedelbara närhet, på  
GC-vägen som löper utmed den västra fastighetsgränsen har inte beaktats i utredningen. 
GC-vägen är kommunal och har etablerats betydligt senare än Ardaghs verksamhet. En 
eventuell konfliktsitutation förutsätts ha utretts i samband med anläggandet av GC-vägen. 
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5.2.1 Arbetsmiljörisk 
 

Hydrosafe riskanalyser 2014 visar att riskerna för skada på person i första hand berör 
personalen på företaget och är därmed en viktig arbetsmiljörisk att beakta. 
 
 

5.2.2 Risk för Allmänheten 
 

Boende: Närmaste bostäder ligger längs med/ på andra sidan om Storgatan i sydsydost 
(flerfamiljshus) och sydost-öster (villaområde) på ett avstånd av 250 till drygt 300 meter.  
 

Rekreation/ fritid:  Personer som rör sig i omgivningen invid järnvägen nyttjar ibland  
GC-vägen strax väster om detaljplaneområdet, mellan den inhägnade fabrikstomten och 
järnvägen.  
 
Olyckstyp BLEVE = Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion.  
Kondenserad gas värms upp och expoderar. Ett gasmoln sprider sig från en tankläcka i 
vindstilla väder och antänds.  Fördelen utifrån spridningssynpunkt är att om det är (närmast) 
vindstilla går spridningen mot söder-öster rimligen sakta. Vindriktningar från norr-väster är 
mindre vanligt förekommande under sommarhalvåret, den årstid då allmänheten vistas mer 
utomhus i trädgårdar.  
 
 

5.2.3 Ardaghs vidtagna åtgärder 
 
 Området omkring den stora gasoltanken är inhägnat och skyddat för påkörning.  

 

 Tanken är placerad så att en brand från andra anläggningsdelar inte kan värma upp den, 
vilket är den faktor som utlöser en gasexplosion av typen BLEVE.  

 

 Förberedelser finns för att vid brand kunna kyla tanken med vattenbegjutning. I samarbete 
med Räddningstjänsten finns en utarbetad nödlägesplan.   

 

Ardagh-Ramböll anger i Rapportens slutsatser (avsnitt 2.4) att Ardagh Glass Limmared AB 
vidtagit samtliga identifierade, säkerhetshöjande och konsekvensmildrande åtgärder med 
avseende på Olycka med gasoltank, den enda händelse som enligt riskanalysen uppges 
påverka tredje man  
 

 
Kommentar:  Föreliggande utredning med avseende på effekter i zonen strax väster om 
planområdet har identifierat fler riskscenarier än gasoltanken. Andra olyckor inom industri-
området som potentiellt sett kan påverka personer i den närliggande järnvägstrafiken: 
 

 Farligt gods-olycka vid företagets interna transporter, inlastning; frätande kemikaliemoln  
 kan potentiellt sett spridas västerut till järnvägen (och även den kommunala gc-vägen).  

 Olyckstillbud där en urspårad järnvägsvagn och/eller splitterdelar från en storolycka vid 
järnvägen krockar med farligt gods-hanteringen utomhus; lastbil, truck, vid inlastningsytor.  
Förhållandet att järnvägsspåret förbi Ardagh lutar från industrikvarteret minimerar risken  
för avåkning mot planområdet.  
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Ardaghs åtgärder för att förebygga att olyckor inträffar/ Nivå I.    
 

1. Förhållningsregler kring gasoltanken.  
Inga aktiviteter eller entreprenadarbeten som kan skada gasoltanken, gasledningar eller 
röranslutningar får förekomma inom den närmaste riskzonen omkring gasoltanken.  
 

2. Fritt omkring gasoltanken  
Inget brännbart eller brandfarligt material får förekomma i gasoltankens närhet.  
 
 

Ardaghs Åtgärder för att hindra eller begränsa skador p.g.a. olycka/ Nivå II.    
 

1.  Vid gasläckage.  
Risken för allvarliga följder som storbrand och explosion minskas genom skyndsam och väl 
organiserad utrymning av personer i närområdet, i samarbete med Räddningstjänsten. 
 

2.  Vid brand som värmer tanken.  
Vid brand i något material eller fordon i gasoltankens närhet måste tanken kylas med vatten i 
syfte att förebygga/ undvika allvarlig olycka.  
 

3.  Planering och arbetsrutiner.  
Katastroforganisation, katastrofplan, insatsplan gas, nödlägesplanering samt återkommande 
övningar med ansvarig och berörd personal.  
 
 

Mer ingående beskrivning finns i dokument ”Handlingsprogram Förebyggande av allvarliga 
kemikalieolyckor, Ardagh Glass Limmared AB, version 3 2006-05-31. 
 
 
 

5.2.4 Gasoltanken (230 kubik, ovan mark) 
 
Den 230 kubikmeter stora tanken används endast som backup i händelse av att gasleveranser 
via naturgasledningen skulle krångla. Enligt uppgift hålls tanken endast delvis fylld.  
Utrustning för lossning av järnvägstransporter finns kvar, men används inte.  
 

 
 
Utredningens Rekommendationer i förhållande till närliggande järnväg (och gc-väg):  
 
1.  Riskreduktion.  
En flytt av tanken bedöms inte vara ett ekonomiskt rimligt åtgärdsalternativ. (Placeringen har 
studerats av riskkonsulter som inte uttryckt rekommendation om en förflyttning till annat läge.) 
 

2.  Teknik, skötsel och övervakning vid gasoltanken  
a.  Sprinkler. Räddningstjänsten har enligt uppgift krävt att en s.k. torrsprinkler ska installeras   
     över gasoltanken -med möjlighet för räddningstjänsten att koppla in vatten för kylning. 
b.  Gaslarm/ Stationär gasindikator-utrustning för gasläckage placerad vid gasoltanken. 
c.  Kontroll av backventiler på luft respektive gasolsystem bör utföras minst en gång per år.  
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5.2.5 Markledningen för gas 
 

Kontroll av täthet utförs var 6:e år genom gasmätning ovan mark (enligt AFS regler om 
återkommande kontrollbesiktning).  
 
 
Utredningens Rekommendationer i förhållande till närliggande järnväg (och gc-väg): 
 
3.  Teknik, skötsel och övervakning vid gasledningar 
a.  Kontroll av gastäthet vid samtliga gasledningar, inklusive anslutningar bör genomföras  
     varje år (liksom enligt uppgift sker vid ex. markanläggningar som kan utsättas för vägsalt).  
b.  Gaslarm/ Stationär gasindikator-utrustning för gasläckage placerad vid gasoltanken. 
 
 
 

5.3  Sammanfattning/bedömning Riskanalys C; Etsningsanläggning  
 
Rapporten belyser etsningsprocessen i avsedd byggnad samt lossningsplatser vid intill-liggande 
utomhusytor, även studie av s.k. dominoeffekter inom fabriksområdet samt organisatoriska 
risker och effekter av felhantering av personal.  
 
 

5.3.1 Aktuella processkemikalier 
 
- Lut/ Natriumhydroxid (25%ig), vätska, största lagrad mängd 8 ton,  
dygnsförbrukning c:a 220 kg 7-8 ton levereras per tillfälle, knappt en gång per månad, 
leverantörens egna tankbilar som följer regelverket ADR/ transport farligt gods på väg, 
lossningen sker med aktsamhet och leds av specialutbildad personal från leverantören.  
 

- Släckt kalk/ Kalciumhydroxid, fast/ pulver, största lagrad mängd 45 kubikmeter, 
dygnsförbrukning c:a 550 kg, 12-15 ton levereras per tillfälle från bulktransport, drygt en gång 
per månad, godkänd leverantör.  
 

- Svavelsyra (96%ig), vätska med densitet 1,85, största lagrad mängd  16 ton, dygnsförbrukning 
c:a 270 kg, 13-14 ton levereras per tillfälle från bulk/ tankbil, drygt en gång varannan månad, 
godkänd leverantör.  
 

- Saltsyra (32%ig), vätska, största lagrad mängd  18 ton,  
dygnsförbrukning c:a 410 kg, 14-15 ton levereras per tillfälle från bulk/ tankbil, knappt en gång 
per månad, godkänd leverantör.  
 

- Lerite, fast/ pulver, största lagrad mängd 18 ton,  
dygnsförbrukning c:a 340 kg, förvaras i kartonger, pall med 36st. kartonger a 25 kg, leverans c:a 
18 ton drygt en gång varannan månad, 
 
- Aluminiumklorid PAX.  förvaras i IBC-behållare (1000 liter), transporteras på lastbil, leverans 
två gånger per år. Lossning sker utanför den södra porten till anläggningen med truck och egen 
personal.  
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Intern tillverkning av Fluorvätesyra: 
Saltsyra och Lerite blandas, största lagrad mängd färdig produkt är 6,5 ton. 
 

Konsekvensbegränsande kemiskt medel vid olyckstillbud, för begränsning av hälso-/ kropps-
skada:  Effektivt behandlingsmedel mot Fluorvätesyra:  hexafluorine; internationellt använt 
medel.  En vätska som sprutas på exempelvis en angripen hudyta, neutraliserar syrans 
frätande egenskaper. I anläggningen finns större förpackningar av brandsläckarmodell och 
berörd personal utbildas i användning.  
 
 

5.3.2 Risker vid kemikalietransporter och lossning 
 
Enligt Riskanalys 2015 får riskaspekt/ scenario  ”kollision biltransport-tåg” det högsta risktalet 
(sannolikhet 2  x konsekvens 3);  värde 6.  Aspekten är inte utvecklad vidare.  
 
Lossning av saltsyra, svavelsyra samt natriumhydroxid från tankbil.  
De tre flytande kemikalierna (två starka syror resp. en stark bas) bedöms likvärdiga ur 
säkerhets- och riskaspekt. Lossning utförs av leverantörens personal med assistens av 
Ardaghs personal på anpassad lastningsplats med invallning och avlopp till katastroftank.  
Utrustning för lossning uppfyller gällande normer och krav på säkerhet och funktion.  
 

Enligt riskanalys får fyra riskaspekter/ scenario högre risktal; 
-  uppdatering av utrustning avseende säkerhetsåtgärder;  värde 6 
-  felmontage av flänskoppling,  värde 6 
-  felfunktion vid trycksättning av tank;  värde 6  
-  felaktigt handhavande;  värde 6 
-  spill av syra,  värde 4  (bedöms vara så begränsade att omgivningen inte hotas) 
 
Lossning av släckt kalk 
Förvaring sker i anpassad silo (45 kubikmeter) placerad direkt utanför den södra sidan av 
anläggningen. Lossning sker med tryckluft (2 bars övertryck) in i ledning till toppen av silon. 
 

Enligt riskanalys får en riskaspekt/ scenario högre risktal; 
-  fall från cilo/ bulkbil;  värde 6  (ej relevant för risker i området mot spåret) 
   
 

5.3.3 Risker vid lagring av kemikalier 
 

Syrorna lagras i separat lagringsrum (skilt från baser och andra reaktiva medel), i den syd-
östra delen av etsningsbyggnaden. Förvaring sker i resistenta plasttankar (PE-HD). 
Tankarna är trycksäkrade och avluftade till skrubber/ luftreningsanläggning, står invallade 
med 1 m. epoxibelagd betong-kant (invallningen klarar hela lagrings-volymen). Transport av 
syra till blandningsrum sker i ledningar. God insyn till lagringsrum via fönster från 
operatörsrum.  
 
 

Enligt riskanalys får en riskaspekt/ scenario högre risktal; 
-  brott vid transportledningar vid tankar, läckage;  värde 6 
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5.3 4 Risker vid blandning av kemikalier för etsningsprocessen 
 
Blandningstankar i resistent plast (PP el. PVC) placerade i separat blandningsrum, avluftning 
till skrubber/ luftreningsanläggning.  
Förbehandlingsbad med blandning en kartong lerit med 750 l saltsyra.  
Blandning till etsning. Satsvis blandning av kemikalier, varefter pumpning sker till 
etsningsmaskinen.  
 

Enligt riskanalys får ingen relevant riskaspekt/ scenario något högre risktal; 
 
 

5.3.5 Risker i etsningsprocessen 
 
Avdelningen för etsning finns belägen i byggnadens sydvästra del, med potentiell, men 
mycket låg sannolikhet att en urspårad järnvägsvagn kolliderar in i verksamheten.  
 

Enligt riskanalys får fyra riskaspekter/ scenario högre risktal; 
-  felfunktion i styrsystem;  värde 6 
-  trötthet;  värde 6 
-  kommunikationsproblem;  värde 6 
-  personskada i samband med reparation, underhåll/ rengöringsarbeten;  värde 6 
 
 

5.3.6 Reningsanläggning för förorenat vatten och syra 
 
Små risker identifieras med förekommande kemikaliehantering.  
 

Enligt riskanalys får en riskaspekt/ scenario högre risktal; 
-  läckage;  värde 6.  
 
 

5.3.7 Brand 
 
Förebyggande skyddsåtgärder: 
-  Byggnaden har en högre brandteknisk klass; Br1, än vad som erfordras för byggnads- 
   typen. Huvuddelen av invändiga ytskikt; golv, väggar, tak är utförda i material med  
   brandklass 1.  
-  Anläggningen är utrustad med brandlarm, rökdetektorer och brandposter, utformad för    
   räddningstjänstens rökdykarinsats genom effektiv brandgasventilation.  
-  Golvet har nivåskillnader som bildar invallning för ett ev. kontaminerat släckvatten –  
   förhindrar föroreningsspridning till omgivningen.  
-  lagringsrum för syror och fasta kemikalier samt transformatorrum är utförda som separata  
   brandceller med högre brandmotstånd (minst 60 min.) 
 

Enligt riskanalys får riskaspekten/ scenario Storbrand i anläggningen risktalet 4, 
sannolikheten bedöms vara mycket låg.  
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5.3.8 Övrigt 
 
För att reducera negativa konsekvenser till följd av strömavbrott har etsningsanläggningen 
tillgång till inkopplad reservkraft.  
 

Enligt riskanalys får riskaspekten/ scenario stöd av syra risktalet 8, konsekvensen bedöms 
vara hög.  
 
 
 
5.4  Betydelse för aktuell detaljplan/ utredningens kommentarer  
 

5.4.1  Kemikaliehantering 
 
Allmänt/ fördel för aktuell detaljplan:    
Industrianläggningen och det aktuella utomhusområdet för lossning/ inlastning av farliga 
kemikalier, syror, frätande medel m.m. är inhägnat, utan möjlighet för allmänheten att 
komma intill hanteringen 
 

5.4.2  Interna kemikalietransporter och lossning 
 
Bedömning av risker i den västra delen av planområdet, zonen mot järnvägen (mellan 
etsningsanläggning och järnväg):    
Olyckor vid lossning av starka syror/ saltsyra, svavelsyra eller starka baser/ natrium-hydroxid, 
släckt kalk bedöms i första hand orsaka en lokal skadeeffekt för personal vid utomhusytor, 
lastbryggor etc., inte trafiken på järnvägen. Det närmaste avståndet mellan 
hanteringsområden och järnvägsspåret uppgår till c:a 70 meter. Vid ogynnsam väderlek kan 
negativa effekter av ett hälsoskadligt kemikaliemoln som sprids med ostlig vind beröra den 
närliggande GC-vägen, alldeles utanför fastighetens inhägnad. Visst skydd ges av 
byggnaden innehållande etsningsanläggning. 
GC-vägen är kommunal och har etablerats betydligt senare än Ardaghs verksamhet. En 
eventuell konfliktsitutation förutsätts ha utretts i samband med anläggandet av GC-vägen. 

 

 

5.4.3  Lagring av kemikalier 
 
Bedömning av risker i den västra delen av planområdet, zonen mot järnvägen (mellan 
etsningsanläggning och järnväg):    
Lagring av potentiellt hälso- och miljöfarliga medel sker i den sydöstra delen av etsnings-
byggnaden, c:a 50-70 meter från järnvägsspåret. Risken för järnvägstrafiken bedöms i 
sammanhanget som mycket liten.  
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5.4.4  Blandning av kemikalier för etsningsprocessen 
 
Bedömning av risker i den västra delen av planområdet, zonen mot järnvägen (mellan 
etsningsanläggning och järnväg):    
Sannolikheten för att en urspårad (farligt gods-) vagn ska lyckas nå fram och perforera 
byggnaden och orsaka allvarlig kemikalieolycka bedöms som nästan obefintlig. I ingen  
av Ardaghs många riskanalyser finns detta faktum ens omnämnt.  
I händelse av (stor)brand i etsningsbyggnaden kan ett större utsläpp av giftigt, frätande 
kemikaliemoln vid s.k. ”worst case” skapa störningar för tågtrafiken på den närliggande 
järnvägssträckan.  
GC-vägen är kommunal och har etablerats betydligt senare än Ardaghs verksamhet. En 
eventuell konfliktsitutation förutsätts ha utretts i samband med anläggandet av GC-vägen. 
 
 

5.4.5  Etsningsprocessen 
 
Bedömning av risker i den västra delen av planområdet, zonen mot järnvägen (mellan 
etsningsanläggning och järnväg):    
Sannolikheten för att en urspårad (farligt gods-) vagn ska lyckas nå fram och perforera 
byggnaden och orsaka allvarlig kemikalieolycka bedöms som nästan obefintlig. I ingen   
av Ardaghs många riskanalyser finns detta faktum ens omnämnt.  
I händelse av (stor)brand i etsningsbyggnaden kan ett större utsläpp av giftigt, frätande 
kemikaliemoln vid s.k. ”worst case” skapa störningar för tågtrafiken på den närliggande 
järnvägssträckan.  
 
 

5.4.6  Reningsanläggning för förorenat vatten och syra 
 
Bedömning av risker i den västra delen av planområdet, zonen mot järnvägen (mellan 
etsningsanläggning och järnväg):    
Möjligen skulle en större kemikalieolycka kunna innebära ökade vattenutsläpp med starkt 
sura eller basiska ämnen. Negativa konsekvenser för nedströms liggande mark och 
ytvattenrecipient, även risk för föroreningsspridning till grundvatten.  
 

5.4.7  Brand 
 
Bedömning av risker i den västra delen av planområdet, zonen mot järnvägen (mellan 
etsningsanläggning och järnväg):    
I händelse av (stor)brand i etsningsbyggnaden kan överutsläpp leda till giftigt, frätande 
kemikaliemoln som vid ”worst case” kan skapa allvarliga störningar för tågtrafiken på den 
närliggande järnvägssträckan.  
GC-vägen är kommunal och har etablerats betydligt senare än Ardaghs verksamhet. En 
eventuell konfliktsitutation förutsätts ha utretts i samband med anläggandet av GC-vägen. 
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6. Angående riskreducerande åtgärder 
 
I ett första steg kartläggs generella åtgärder för att undvika ett (mer allvarligt) 
olyckstillbud samt minska konsekvenser av en inträffad olycka. Strategin med avseende 
på farligt gods i detalplanens västra del intill järnvägen identifieras till följande 
Riskhanteringssteg: 
 

1.  Undvika urspårning (avåkning) av järnvägsvagn med farligt gods. 
 

2.  Vid urspårning, undvika kollision/ påkörning med andra fordon eller fasta föremål som  
     skadar järnvägsvagnen.  
 

3.  Reducera negativa skadeeffekter av en olycka. Begränsa läckage av farlig vara/ brand- 
     farliga eller frätande vätskor och gaser etc.  
 

4.  Begränsa konsekvenser vid eventuell brand (och explosion), stöt-/ och värmevåg,  
     alternativt större utsläpp av frätande kemikalier, starka syror eller baser etc. Minska  
     risken för en omfattande rökutveckling av skadliga, giftiga ämnen.  
 
Riskreducerande åtgärder kan antingen vara  

a) sannolikhets-reducerande  eller  
b) konsekvens-reducerande.  

 

Utifrån Plan- och Bygglagen, PBL, är det ofta svårt att  genom fysisk detaljplanering 
reglera sannolikhets-reducerande åtgärder. Viktiga riskkällor och/eller fysisk plats för 
funktionella skyddsåtgärder kan vara lokaliserade utanför planområdet (exponerad 
fastighet, kvarter).  Lämpliga riskreducerande/ säkerhetshöjande åtgärder kan också vara 
styrda av annan lagstiftning. Inom detaljplanens möjligheter är det ofta 
konsekvensreducerande åtgärder som blir lösningen.  
 

Utifrån ett samhällsperspektiv kan vissa mindre risker tolereras; 
a) om alla rimliga skyddsåtgärder redan är vidtagna,  
b) om ytterligare riskreduktion inte bedöms vara praktiskt genomförbart,  
c) om kostnader för riskreduktion (markant) överstiger samhällsnyttan.  

 

Kostnaden för riskreduktion är i många fall svår att beräkna och ändrar sig över tiden i takt 
med teknikutvecklingen. 
 
 
 
6.1.  Åtgärder för att minimera konsekvenserna om en olycka sker 
 
Följande åtgärder har koppling till den aktuella detaljplanen och bör diskuteras med Trafik-
verket med syfte att minska sannolikheten för en olycka samt reducera risker för personer 
som vistas i den västra delen av planområdet.  
Skyddsåtgärderna kan visa sig vara samhälls-ekonomiskt orimliga jämfört med att det 
förekommer många liknande detaljplaner där en CG-väg löper mellan järnväg och en 
industri med mer omfattande kemisk hantering:  
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a.   reducerad hastighet för tågtrafiken/ farligt godstransporter förbi planområdet. Vid 
en lägre hastighet, från exempelvis 90-100 km/h till 70 km/h bedöms den kalkylerade 
risken för urspårning med allvarliga olyckor minska till ungefär hälften.  
 

b.   uppförande av sidoräcke/ avåkningsskydd intill järnvägsbanken utmed hela plan- 
området.  Ett kraftigt dimensionerat sidoräcke/ avåkningsskydd reducerar risken för  
negativa effekter till följd av att en eller flera urspårade (farligt-)godsvagnar hamnar  
inom markzonen mellan spårområdet och planområdet.  Skyddet kan, med fördel, 
utformas så att det även fungerar som ett bullerplank/ ljuddämpning.  
Ett räcke eller plank mildrar negativa konsekvenser av kraftiga tryck-/ stöt-, värmevågor     
som följer av en allvarlig kemikalieolycka med explosion och intensiv brandutveckling etc. 
 

Inom uppdragets ram har det ej varit möjligt att fördjupa riskutredningen närmare inom 
dessa två aspekter. Enligt en översiktlig bedömning ter sig platsspecifika åtgärder, enligt 
avsnitt 7. som tillräckliga och motiverbara i sammanhanget: 
 
 
 
7. Platsspecifika riskreducerande åtgärder 
 
Utredningen rekommenderar en rad säkerhetshöjande åtgärder/ platsspecifika lösningar. 
Dessa utgör förslag till bindande, alternativt vägledande föreskrifter i detaljplanen och/eller 
aspekter som regleras i bygglovsprövningen:  
 
 

7.1.  Åtgärder för minimering av risker och sannolikheten för en olycka 
 
Möjligheterna till åtgärder för att minimera sannolikheten för en olycka bedöms vara 
begränsade och ligger utanför detaljplaneområdet. Utredningen rekommenderar dock att 
Tranemo kommun verkar för säkerhetsförbättrande skyddsåtgärder, antingen i samband 
med en kommande detaljplan för järnvägsområdet eller som ett separat säkerhetshöjande 
projekt i samarbete med Räddnings-tjänsten, berört försäkringsbolag m.fl. 
 

Utredningen rekommenderar att Ardagh Glass i Limmared AB genomför följande åtgärder 
kopplade till den gasoltank som finns inom industrifastigheten: 
 
1.  Förstärkning/ förlängning av muren vid den sydvästra fastighetsgränsen mot GC- 
     väg/ järnväg. 
 

2. Sprinkler installeras vid gastanken, med möjlighet för Räddningstjänsten att koppla in 
vatten för kylning i händelse av storbrand på industriområdet.  
(Sprinkler ersätter annan skyddsåtgärd i form av en skyddsskärm direkt väster om 
gasol-tanken, i riktning gång- och cykelvägen.)  

 

3.  Utredning av möjlighet till gaslarm och/eller stationär gasindikator-utrustning för   
     placerad vid gasoltanken. 
 

4.  Mer frekventa besiktningar av gastäthet vid gasledningar och anslutningar,  
     kontrollbesiktning av backventiler på luft etc.  
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7.2.  Åtgärder för minimering av konsekvenser om en olycka sker 
      
Avseende detaljplanen för Limmared 12:1 m fl, har utredningen främst identifierat möljiga 
skyddsåtgärder/ lösningar som reducerar konsekvenser av en allvarig kemikalieolycka:  
 
5.  Ett skyddsavstånd föreslås på minst 30 meter mellan spår och mark med byggrätt.   

Det innebär att prickmarken mot järnvägen behöver utökas utifrån samrådsversionen av      
plankartan.   
I samrådsversionen fanns en bestämmelse på plankartan om att marken närmast 20-30 
meter från spårområdet,  inte får användas för upplag eller parkering. Bestämmelsen 
föreslås utökas och gälla hela den prickade zonen mot järnväg.   
 

6.  Eventuella uteplatser för personal anordnas i skydd av byggnad. Planbestämmelse  
     införs på plankartan.  
 

7.  Alternativa utrymningsvägar förläggs i fasad som inte är vänd mot spårområdet.  
     Vid en eventuell olycka med en utifrån kommande storbrand/ explosion fordras en snabb 
     utrymning av lokaler. Bestämmelse införs på plankartan för den del av planområdet som 
     ligger inom 100 meter från spårområdet.  
 

8.  Friskluftsintag/ tilluftsdon placeras i fasad som inte är vänd mot spårområdet.  
     Planbestämmelse införs på plankartan för den del av planområdet som ligger inom  
    100 meter från spåren. 
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BILAGA – Fotodokumentation över mark-/ höjdförhållanden mellan 
järnvägsområde-industrikvarter 
 

 
De foton som följer är tagna utmed den gång‐ och cykelväg som löper mellan järnvägen och 

planområdet och i de lägen som redovisas på flygbilden ovan.  
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Läge A.  
 

 
Mot norr 
 

  
Mot öster                                                 Mot söder 
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Läge B.  
 

 
Mot norr (Motståndskraftig mur och höjdskillnad upp till kvartersmark.) 
 

  
Mot öster                                                  Mot söder 
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Läge C.  
 

 
Mot norr  
 

  
Mot öster                                             Mot söder (Motståndskraftig mur och  
           höjdskillnad upp till kvartersmark.)                                          
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Läge D.  
 

 
Mot norr 
 

  
Mot öster          Mot söder 
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Läge E.  
 

 
Mot norr (Ca 1 m. negativ höjdskillnad mellan spår och gc-väg – ca 0,5 m mellan spår och 
kvartersmark.)   
 

  
Mot öster                                                  Mot söder 
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 Läge F.  
 

 
Mot norr (>1 m. negativ höjdskillnad mellan spår och gc-väg – ca 0,5 m mellan spår och 
kvartersmark.)   
 
 

  
Mot öster                                                   Mot söder 
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Läge G.  
 

  
Mot väster                                                Mot norr 
 
 

  
Mot öster                                                  Mot söder 
 
>1 m. negativ höjdskillnad mellan spår och gc-väg. Markytan stiger därefter någon 
meter från GC-bana upp till kvartersmark/ industritomt. Resultatet blir  
0,5-1,0 m. negativ höjdskillnad mellan spår och kvartersmark.  
 
 
 
 
 


