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BETECKNINGAR GRUNDKARTA 

Traktgräns 
Fastighetsgräns 

LINDAS/ ATLE Traktnamn / Kvartersnamn 
3:6, S:1 Fastighetsbeteckning, samfällighet 

----------------------------- Övrig gräns (lr, sv, GA mm) 
GA:1 Gemensamhetsanläggning 
sv Servitut 
lr Ledningsrätt 
o Gränspunkt

l><I B 

1><1 El 

I I 

DELFINEI 0 0 

Bostadshus, uthus husliv
Bostadshus, uthus takkontur
Annan byggnad
Transformator, skärmtak
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Väg, ge-väg
Stenmur

0-;- Belysningsstolpe
;::�:-::. ,.,--..c/ Dike, vattendrag, strandlinje 

Slänt 
� Nivåkurvor 

43.s Mätt höjdpunkt, laserskannad höjd 
- - --

Fornminne 

UPPLYSNINGAR 

Grundkartan framställd genom utdrag och 
r: komplettering av Varbergs kommuns 

digitala baskarta. 

Aktualitet 

Fastighetsindelning: 2017-12-05 

Detaljinformation: 2017-11-24 

I I " /.' _:../ 

fjJ I I// ;_· 
•' ' -�- -· ,' u----. 

Utgående användningsgränser inom planområdet (se överkryssade linjer). 
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00 
Koordinatsystem i höjd: RH 2000 Skala 1: 1000 (A 1 ), 1 :2000 (A3) 

+Golvnivå

Byggnadshöjd 

Markens medelnivå 
invid byggnaden 

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas 

Nackhöjd 

Skala: 1:1000 

Janos Böhm 

Avdelningschef 

PLANBESTÄMMELSER 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom 
hela planområdet. 

Gränser 
-------

--+---

---+··+· +--+ 

Planområdesgräns 
Användningsgräns 
Egenskapsgräns 
Administrativ gräns 
Administrativ- och egenskapsgräns 

Användning av allmän platsmark med kommunalt 
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt2)

GATA Gata 

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 § punkt 3)

BK 

BKC 

BK[J] 

PBK 

PBK(E) 

PBK[J] 

Bostäder. Kontor. 

Bostäder. Kontor och centrum. Centrumändamål tillåts endast i 
entreplan. 
Bostäder. Kontor. Dessförinnan tillfällig markanvändning som 
industri [J] fram tills dess att järnvägen/järnvägstunneln är utbyggd. 
Den tillfälliga markanvändningen krävs för järnvägens utbyggnad. 
Kontor. 

Kontor. Dessförinnan tillfällig markanvändning som industri [J] fram 
tills dess att järnvägen/järnvägstunneln är utbyggd. Den tillfälliga 
markanvändningen krävs för järnvägens utbyggnad. 

Parkering för bostads- och kontorsändamål. 

Parkering för bostads- och kontorsändamål. Teknisk anläggning, 
transformatorstation. Transformatorstationen tillåts integreras i 
byggnad för parkering för bostads- och kontorsändamål. 
Parkering för bostads- och kontorsändamål. Dessförinnan tillfällig 
markanvändning som industri [J] fram tills dess att 
järnvägen/järnvägstunneln är utbyggd. Den tillfälliga 
markanvändningen krävs för järnvägens utbyggnad. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Tekniska installationer på tak (ventilation, hiss etc) ska delas upp i flera enheter och ska 
inarbetas i byggnadens arkitektur/volym. (PBL 4 kap 16§punkt11

Byggnadens källarplan ska uppföras i material och konstruktion som är vattentäta av hänsyn 
till risk för förhöjda vattennivåer. Garagenedfart ska placeras på >+3 meter över stadens 
nollplan. (PBL4 kap 16 § punkt 1)

Byggnad ska uppföras i radonsäkert utförande. (PBL 4 kap 14 § punkt4J

Maximal ljudtrycksnivå inomhus från utomhuskällor ska ej överstiga 
LpAFmax, nT 5 30 dB (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt4) 

Maximal tillåten vibrationsnivå i byggnader, vägd RMS 5 0,4 mm/s (PBL4kap 12 §och 14§punkt4J 

Byggnader belägna inom 50 meter och som inte skyddas av framförvarande byggnader 
utformas så att utrymning är möjlig på motsatt sida relativt järnvägen (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt4J 

Uteplatser, balkonger, lekplatser och andra funktioner som uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse får inte finnas inom 30 meter från järnvägsspåret. Detta innefattar inte cykel- och 
bilparkering. 

(PBL 4 kap 12 § pkt 1) 

b, 

b, 

b, 

b, 

f 

I 
endast 

+ + +

parkering 
m, 

m, 

m, 

I 

�-e---e-� 

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan. Tekniska 
installationer på tak tillåts utöver angiven nockhöjd . 

(PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1) 

Lägsta golvnivå för bostäder, exklusive källarförråd, är +4,5 meter 
över stadens nollplan. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Uteplatser och balkonger tillåts. Marken tillåts byggas under med 
parkeringsgarage. (PBL 4 kap 16 § punkt 11

Underjordiska konstruktioner tillhörande järnvägsanläggningen 
medges. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

Byggnad för parkeringsgarage som placeras närmare än 3 meter 
från ledningsrättsområde ska säkra ledningars läge och framtida 
åtkomst till ledningarna. (PBL 4 kap 16 § punkt 1 J

På marken får inga andra byggnader än komplementbyggnad 
placeras till en högsta byggnadshöjd av 3,2 meter. Byggnad ska 
placeras minst 1 meter från fastighetsgräns. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 

§ punkt 1)

Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Endast byggnad för parkering som komplement till bostads- och 
kontorsändamål får uppföras. (PBL 4 kap 10 § och 13 §)

Byggnad belägen inom 30 meter från spår ska utföras med tät 
fasad i obrännbart material mot spårområdet. Utrymningsmöjlighet 
som inte vetter mot spårområdet ska finnas. (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 
4-5) 

Skärm eller liknande byggnadsverk för bullerskydd med en lägsta 
höjd om 1,5 meter över markhöjden ska finnas mot spårområdet. 
Området ska skyddas mot förkomst av gnistor från järnvägen. (PBL4 

kap 12 § och 14 § punkt4-5) 

Minst hälften av bostadsrummen ska placeras mot tyst sida i 
lägenhet större än 35 kvadratmeter i enlighet med förordning 
(2015:216) om trafikbuller 

(PBL 4 kap 12§ och 14 § punkt 5) 

Utfartsförbud (PBL 4 kap g §J

Administrativa bestämmelser 
Kommunen är huvudman för allmänna platser (PBL 4 kap 7 §i

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. (PBL 4 kap 2 1  §J

Marklov krävs för alla schakt-, sprängnings-, och fyllnadsarbeten med anledning av att 
planområdet ingår i restriktionsområde 2 för förorenat bergrundvatten. (PBL 4 kap 14 §i

Innan startbesked ges för åtgärder som kräver marklov eller bygglov ska markens lämplighet 
för bebyggelse säkerställas genom att eventuella markföroreningar har avhjälpts så att 
ledningsnätet säkrats och att acceptabla föroreningsnivåer erhålls med avseende på 
markanvändning. Eventuellt omhändertagande av massor och pumpning av grundvatten ska 
ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden. (PBL 4 kap 14 §i 

a, Ingrepp i mark och/eller berg i form av schaktning, sprängning, 
spontning, pålning, borrning, uppfyllnad och liknande får inte ske 
som kan skada järnvägsanläggningen. (PBL 4 kap 14 §J

u 

g, 

Upplysning 

Område ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 
ledningar (PBL 4 kap 6 §i

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för 
kvartersgata, tillkommande cykel- och bilparkering samt dagvatten. 
(PBL 4 kap 18 § första stycket) 

Rådgivande information vid genomförande av detaljplanen 

Risk för stomljud och vibrationer från tågtrafik i underjordisk tunnel/tråg ska beaktas vid 
grundläggning och val av konstruktion. 

Området berörs av restriktioner enligt Miljöbalken. Vid schaktning, sprängning eller andra 
markförändande åtgärder bör kommunens miljöförvaltning eller motsvarande kontaktas. Innan 
markarbete sker bör redovisas vilken eventuell sprängmetod som valts, samt vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtas om sprickbildning i berget uppstår vid sprängning. 

Avhjälpandeåtgärd skall föregås av en anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. 

Beslutsdatum 

Godkänd för samråd 
2017-04-27 § 212 
Godkänd för gransknin 
2018-03-01 § 43 
Antagen BN 
2018-10-25 § 298
Laga kraft 
2018-11-28 

Plankarta med bestämmelser 

Detaljplan för 

Svärdfisken 34 samt del av Svärdfisken 33 och 35

Varberg, Varbergs kommun 

Upprättad för Stadsbyggnadskontoret av Tina Wagner, WSP 

Inger Axbrink 
Planarkitekt 

Claus Pedersen 
Planchef 433
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Fas 1. Källa: White 

lllustrationskarta skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3) 

DELFINEN 2 

Svärdfisken 33, fas 1. Källa: Wingårdh 

Svärdfisken 33, fas 2. Källa: Wingårdh 
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Modell över området fullt utbyggt fas 2, söderifrån. Källa: Wingårdh och White 
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Modell över området fullt utbyggd, fas 2, västerifrån. Källa: Wingårdh och White 

Fas 2. Källa: White 
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Sektion D, före och efter tunnelns utbyggnad. Skala 1 :400 (A 1) 
Källa: White 

Beslutsdatum 

Godkänd för samråd 
2017-04-27 § 212 
Godkänd för gransknin 
2018-03-01 § 43 
Antagen BN 
2018-10-25 § 298
Laga kraft 

2018-11-28

Illustrationsplan

Detaljplan för 

Svärdfisken 34 samt del av Svärdfisken 33 och 35 

Varberg, Varbergs kommun 

Upprättad för Stadsbyggnadskontoret av Maria Carlsson & Tina Wagner, WSP 

Inger Axbrink 
Planarkitekt 

433 Claus Pedersen 
Planchef



1 (1)

433

KUNGÖRELSE

Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av 33 och 35,
Varbergs kommun
Byggnadsnämnden beslutade den 25 oktober 2018 § 298 att anta 
detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 
28 november 2018.

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till 
ersättning av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet 
plan- och bygglagen.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste 
väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden 
räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan 
rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Byggnadsnämnden
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Detaljplan för 
Svärdfisken 29, etapp II 
Varbergs kommun 
 
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING  
En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som 
leder fram till ställningstagandet om huruvida en miljöbedömning behöver göras eller 
inte. Behovsbedömningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa vilka typer 
av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en 
eventuell miljökonsekvensbeskrivning. 
 
PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR  
Nuvarande mark- eller 
vattenanvändning (Kort 
beskrivning)  

 

Planområdet berörs av… Nej Kanske Ja Kommentar 
…Internationella konventioner 
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.) 

x    

…Riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser 
enl. 3-4 kap MB 

  x Rörligt friluftsliv 4:2 och högexploaterad kust 4:4 
kap 4 MB 
 

…Skyddad natur/kultur enl. 7 
kap MB  
(biotopskydd, strandskydd, 
vattenskyddsområde natur-
/kulturreservat etc.)  

x    

…Byggnadsminne el 
Fornminne 

  x Ligger ett fornminne men detta ska inte behöva 
utredas mer enligt uppgift från Lst.  

…Höga kulturhistoriska 
värden (T.ex. områden som ingår i 
kommunens bevarandeprogram el 
program för kulturmiljövård) 

x    

…Höga naturvärden  
(T.ex. områden som ingår i 
kommunens el. länsstyrelsens 
naturvårdsprogram) 

x    

…Ekologiskt känsliga 
områden (Områden som enl. ÖP är 
ekologiskt särskilt känsliga eller 
opåverkade)  

x    

…Skyddsavstånd 
(Industrier, djurhållning, kraftledningar 
etc.) 

 x  Ligger delvis inom översvämningsområde 2-3 
m. Skyddsavstånd järnväg, cisterner, 
hamnbangård.  

…Övriga störningar (buller, 
ljus, lukt, strålning etc.)  

  x Buller från väg och järnväg. Närhet till hamn och 
cisterner. 

…Geotekniska svårigheter 
eller förorenad mark 

  x Ligger på förorenad mark.  

…Högt exploateringstryck/ är 
redan högexploaterat 

x    

…(Risk för) Överskridna 
miljökvalitetsnormer  

x    
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PLANENS KARAKTÄRISTISKA EGENSKAPER 
Planens innehåll och 
omfattning (Kort beskrivning) 

 

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 
Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som kräver 
anmälan eller tillstånd enl. 
miljöbalken. 

x    

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som finns 
angivna i MKB-förordningens 
bilaga 3.  

x    

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som finns 
angivna i PBL 4 kap 34 §. 

x    

Planen strider mot andra 
planer/projekt (Översiktsplaner, 
detaljplaner, övriga projekt) 

x    

Planområdets läge bidrar till 
långa fordonstransporter för 
att nå service och andra 
viktiga målpunkter. 

x    

Planen har betydelse för 
andra planers miljöpåverkan. 

x    

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 
miljölagstiftning (gäller t.ex. 
vattendirektivet) 

x    

 

 
PLANENS TÄNKBARA EFFEKTER   
Faktor 
 

Påverkan Kommentar  
 

 Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

 

Påverkan på marken (instabilitet, 
sättningar, ras, skred, erosion, 
vibrationer, föroreningar, skada på 
värdefull geologisk formation etc.) 

x   Ska anpassas till järnvägsplanen 
och beakta de restriktioner som 
gäller intill järnvägstråget.  

Påverkan på luften och klimatet 
(luftföroreningar, vindrörelser, 
temperatur, luftfuktighet 
ljusförhållanden etc.)etc.) 

x    

Förändringar av grund- eller 
ytvattnet (kvalitet, flödesriktningar, 
nivåer, mängd, etc. Krävs vattendom?) 

x    

Risk för översvämningar x    
Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

  x Kan finnas svårigheter kring hur 
omhändertagandet av dagvattnet 
ska utformas och vart det ska 
kopplas med hänsyn till tågtråget.  

Påverkan på växt- eller djurliv 
(antal arter, arternas sammansättning, 
hotade arter etc.) 

x    

Försämrad kvalitet eller 
kvantitet på någon 
rekreationsmöjlighet 

x    
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(strövområde, vandringsled, cykelled, 
friluftsanläggning etc) 
Påverkan på 
landskapsbilden/stadsbilden 
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.) 

x Blir till viss del en ny stadsbild med 
högre bebyggelse och en annan 
karaktär.  

Barriäreffekter x 
Ökat alstrande av avfall som ej 
återanvänds 

x 

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi 

x 

Uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs (grus- 
och bergtäkter, dricksvatten etc.) 

x 

Ökad fordonstrafik / Ändrade 
trafikförhållanden 

x Bostäder istället för industri kan leda 
till ökad fordonstrafik, samtidigt 
ligger det väldigt nära ett bra 
kollektivstråk med tågstation och 
buss.  

Effekter som strider mot 
långsiktiga centrala, regionala 
eller lokala miljömål 

x 

Överskridna 
miljökvalitetsnormer (5 kap. MB) 

x 

Buller (ökning av nuvarande ljudnivå 
eller överskridna riktvärden) 

x Ingen ökning pga av planen men det 
som tillskapas påverkas av befintligt 
buller.  

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

x Högre byggnader som skuggar 

Obehaglig lukt x 
Risker för människors säkerhet 
(ökad olycksrisk för t.ex. explosion, 
brand, strålning, utsläpp av hälsofarliga 
ämnen, trafikolyckor, farligt gods etc.) 

x Tillskapas ingen risk men däremot 
finns riskaspekten med närheten till 
järnvägen.  

Påverkan på den sociala miljön 
(befolkningssammansättning, 
delaktighet, jämställdhet, trygghet etc.) 

x 

Behov av följdinvesteringar 
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.) 

x 

STÄLLNINGSTAGANDE 
Nej Ja Kommentar 

Ett genomförande av planen 
innebär negativa effekter som 
var för sig är begränsade, men 
som tillsammans kan vara 
betydande  

x 

Ett genomförande av planen 
innebär en betydande 
miljöpåverkan och en 
miljöbedömning skall göras. 

x 

MKB-dokumentet bör omfatta 
följande områden: 

Stadsbyggnadskontoret 

Lena Johansson 

K:\PLAN\2016\442_Svärdfisken 29 etapp 2\06 BEHOVSBEDÖMNING, MKB\2015_939_Svärdfisken_Samrad_BB.docx 

MKB har upprättats i samband med planprogram för Svärdfisken 29 och 33
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Kravspecifi kation på MKB, Varbergs kommun, 
2013-01-08
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Kravspecifikation Miljökonsekvensbeskrivning för        
Svärdfisken 29 och 33 
 
 
En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Exploatören, Ventilo AB, 
ska anlita och bekosta en konsult för detta ändamål. Kommunen upprättar 
en kravspecifikation vad miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa.  
 
Följande utredningar finns i nuläget framtagna: 

• Riskbedömning (WSP, 2012-02-03) 
- Behöver enligt synpunkter från Länsstyrelsen (och eventuellt 

Räddningstjänsten) kompletteras i vissa avseenden inför sam-
rådsskedet för detaljplan. 

• Trafikbullerutredning (Soundcon, 2010-08-25, rev. 2011-04-19) 
- Behöver kompletteras med de senaste trafikmängderna från 

Västkustbanan. 
• Översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP, 2010-10-05) 

- Ytterligare markundersökningar kommer ske inför byggnation.  
• Riskanalys av farligt gods i Hallands län (Länsstyrelsen 2011:19) 

 
Följande utredningar ska tas fram parallellt med vidare planering: 

• Arkeologisk utredning 
• Geoteknisk undersökning med vibrationsutredning 
• Miljökonsekvensbeskrivning 

 
 
Miljökonsekvensbeskrivning för Svärdfisken 29 och 33 ska omfatta 
följande:  
 

• Bullerpåverkan  
- Från biltrafik på Birger Svenssons väg 
- Från järnvägen (trafikmängd enligt Trafikverkets framtidsscena-

rio) 
- Övriga eventuella bullerkällor med anledning av närheten till 

hamnområdet och Getteröns flygfält. 
Trafikbullerutredningen (med kompletteringar) används som under-
lag, slutsatser dras. 

 
• Störningar och risker från närliggande Sevesoanläggning 

- Risk för dominoeffekter med anledning av närheten till järnväg 
och hamnverksamhet. 

- Tre scenarion för Sevesanläggningen; 1) Verksamheten fortgår 
som idag, 2) Verksamheten utökas enligt önskemål till Länssty-
relsen, 3) Verksamheten tas bort/flyttas från området. 
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Riskbedömning (med kompletteringar) används som underlag, slut-
satser dras. Även Riskanalys av farligt gods i Hallands län ska beak-
tas. 

 
• Markföroreningar 

- Med anledning av exploatering med känslig markanvändning. 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning används som underlag, 
slutsatser dras. 

 
• Miljökvalitetsnormer för vatten 

- Vilken/vilka vattenförekomst/er berörs? 
- Vilken hänsyn tas till miljökvalitetsnormer för vatten? 
- Vilken status har vattenförekomsten och ifall statusen är sämre 

än god, vilken typ av miljöproblem har orsakat denna sämre sta-
tus? 

- Är dagens status sämre än det som miljökvalitetsnormen kräver 
eller inte? 

- Hur kan planens genomförande påverka möjligheten att följa 
miljökvalitetsnormen? 

- Vilken möjlighet finns att uppfylla miljökvalitetsnormer för vat-
ten även till förändrade förutsättningar p.g.a. förändrat klimat.  

- Risk för påverkan på närliggande Natura 2000. 
 
• Risk för översvämning 

 
 

 
Stadsbyggnadskontoret 
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Bilaga 2
Tabell som jämför Riskbedömningen (WSP 2012) med 
”Riskanalys av farligt gods i Hallands län” (Länsstyrel-
sen 2010)
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Funktionskrav enligt 
”Riskanalys av farligt 
gods i Hallands län”

Högre nivå enligt ”Ris-
kanalys av farligt gods i 
Hallands län”

WSP:s riskbedömning

Förhindra mekanisk konfl ikt Etableras tätort på längre avstånd än 30 meter 
krävs inga åtgärder för mekanisk påverkan. 
Följande ska dock beaktas vid etablering intill 
väg (järnväg):  
• Ska det bebyggelsefria området användas på 
ett sätt så att fl era personer förväntas befi nna 
sig där under större delar av dagen bör skydd 
för avåkning införas. 
• Vid branta slänter krävs åtgärd (så som 
förstärkt vägräcke) för att behålla fordonet på 
vägbanan. Om inte skydd mot avåkning fi nns 
eller införs så räknas bebyggelsefri zon från 
släntfot.
ifrån leden som möjligt, gärna på motsatt sida.  

Utforma området nära leden på ett sätt som inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Mot avåk-
ning fi nns eller införs så räknas bebyggelsefri 
zon från släntfot.

I alternativ 2 är järnvägsspåren nedgrävda 
varmed skydd mot avåkning in på planområdet 
erhålls.

Ej aktuellt

begränsningar gällande utrymningsvägar, 
balkonger, lekplatser etc. WSP instämmer dock i 
att området nära leden skall utformas på ett sätt 
som inte uppmuntrar stadigvarande vistelse.

Reducera/motverka strålningseffekter För fasader som vetter mot led gäller följande: 
•  30-50 meter: Fasad ska vara i obrännbart 
material och fönster (i normal omfattning) /
ingående komponenter ska vara motsvarande 
klass E 30.

I alternativ 2 planeras byggnader uppföras på 
ett avstånd av 40 meter från transportled. I 
detta fall visar beräkningar i aktuell rapport att 
denna olyckskonsekvens (strålningseffekter) 
ger ett mycket litet bidrag till både individ- och 
grupprisknivån. Därav bedöms det inte skäligt 
att följa Länsstyrelsens angivna säkerhetshö-
jande åtgärd.

Motverka effekter från ett dimension-erande fall 
för expl-osion 

För etableringar mellan 30-50 meter ifrån led 
ska hänsyn tas till dimensionerande explo-
sionslast.

I alternativ 2 planeras byggn-ader uppföras på 
ett avstånd av 40 meter från transportled. I detta 
fall visar beräkningar i aktuell rapport att både 
individ- samt grupprisk generellt ligger långt 
ner i ALARP-intervallet för olyckor kopplade till 
explosioner. Därav bedöms det inte skäligt att 
följa Länsstyrelsens föreslagna minimiavstånd 
om 50 meter.

Motverka/reducera effekter från giftig gas För bostäder gäller att: Luftintag ska placeras 
högt och på motsatt sida av leden. 
För hotell/konferens och andra användningsom-
råden där det är möjligt att underhålla/upprätt-
hålla ett system gäller därutöver att: gasdetektor 
kopplad till automatiskt nedstängningssystem/ 
varseblivningssystem och utrymningsplan ska 
fi nnas.  

Länsstyrelsens riktlinjer efterföljs på denna 
punkt då det visar sig att det är olyckor relate-
rade till utsläpp av giftiga gaser som bidrar mest 
till att grupprisken ligger inom ALARP-intervallet. 
Åtgärd bedöms som kostnadsmässigt skälig.

Begränsa antal personer som kan bli utsatta: 
placering av entréer, utrymningsvägar etc.

För alla byggnader inom 50 meter ifrån led ska 
minst en utrymningsväg fi nnas som inte vetter 
mot leden.  
Balkonger, uteplatser, lekplatser etc. ska inte fi n-
nas på kortare avstånd än 50 meter ifrån leden. 
Placering av entréer bör ligga så långt ifrån 
leden som möjligt, gärna på motsatt sida.  
Utforma området nära leden på ett sätt som inte 
uppmuntrar till stadigvarande vistelse.

I alternativ 2 planeras byggnader uppföras på 
ett avstånd från 40 meter. Riskanalysen har vi-
sat på att både individrisk- samt grupprisknivån 
generellt är låg. Därav bedöms det inte skäligt 
att förelägga byggnaderna med begränsningar 
gällande utrymningsvägar, balkonger, lekplatser 
etc. WSP instämmer dock i att området nära 
leden skall utformas på ett sätt som inte upp-
muntrar stadigvarande vistelse.

Figur 11. Principer för riktlinjer avseende avstånd och säkerhetshöjande åtgärder utmed 
transportled för farligt gods. Hämtat från ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län”
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Sammanfattning 
WSP Brand & Risk har via exploatören Birger 32 AB fått i uppdrag att upprätta en riskbedömning för änd-
rad markanvändning och byggnation på Kv. Svärdfisken 29 och 33 i Varbergs tätort. Detta med anledning 
av att Västkustbanan, med transporter av farligt gods, ligger i anslutning till planområdet. På planområdet 
planeras det knapp ca 200 bostäder samt 4600 m2 kontorslokaler.  

Syftet med riskbedömningen är att undersöka möjligheten att ur risksynpunkt genomföra planerad etable-
ring. Målet med riskbedömningen är att identifiera risker inom och runtomkring området, uppskatta risker-
nas storlek, värdera riskerna samt ange behov av riskreducerande åtgärder om risknivån inte anses accepta-
bel. 

För att uppskatta risknivån inom området används riskmåtten individ- och grupprisk. Individrisk anger san-
nolikheten (frekvensen) för att enskilda individer ska omkomma inom eller i närheten av ett system, d.v.s. 
frekvensen för att en person som befinner sig på en specifik plats omkommer eller skadas. Grupprisk beak-
tar hur stora konsekvenserna kan bli för ett skadescenario med avseende på antalet personer som påverkas 
på planområdet. 

Riskbedömningen sker för två scenarion, dels med de befintliga trafikflödena på järnvägen i befintligt läge 
(scenario 1) samt dels med ett framtida prognostiserat trafikflöde med nedgrävda järnvägsspår öster om be-
fintlig spårsträckning (scenario 2).  

Beräkningarna visar att individrisknivåerna generellt är låga på planområdet i scenario 1-2 och det är endast 
i scenario 2 som den ligger innanför ALARP-intervallet för planområdet. Gruppriskerna i både scenario 1 
och 2 ligger generellt lågt inom ALARP-intervallet med undantag av vissa delar av FN-kurvan för scenario 
2 som ligger i mitten av ALARP-interallet.  

Skäliga åtgärder för att reducera grupprisken i såväl scenario 1 som scenario 2 bedöms vara att minimera 
risken för att personer inomhus omkommer till följd av en olycka med stort utsläpp av giftig gas. Detta kan 
ske genom att friskluftsintag i framtida byggnader på planområdet placeras högt upp samt ett det inte vetter 
mot Västkustbanan alternativt att de förses med avstängningsbar till/frånluftsventilation. 

Det bedöms även att byggnader i scenario 1 och 2 ej bör uppföras inom ett kortare avstånd än 40 meter ifrån 
framtida planerad spårsträckning.  
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1 Inledning 
WSP Brand & Risk har av exploatören Birger 32 AB fått i uppdrag att upprätta en inledande riskbedömning 
för ändrad markanvändning och byggnation på Kv Svärdfisken 29 och 33 i Varbergs tätort. 

1.1 Bakgrund 
Genom Varbergs tätort, i anslutning till planområdet, går Västkustbanan (järnväg) där det transporteras far-
ligt gods. 

Varbergs kommun tillämpar ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län”1 vilket utgör riktlinjer gällande 
riskhanteringsprocessen vid upprättande av detaljplaner. Riktlinjerna går i linje med de som Länsstyrelserna 
i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län har utgivit ”Riskhantering i detaljplaneprocessen”2, vilka 
förespråkar att riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från 
en farligt godsled. 

En riskbedömning innehåller en strukturerad och systematisk analys av de risker med avseende på personers 
liv och hälsa som bedöms påverka planområdet. I detta fall utgår bedömningen från risker förknippade med 
transporter av farligt gods på järnvägen. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med riskbedömningen är att belysa det riskbidrag som Västkustbanan ger på Kv. Svärdfisken 29 och 
33 för att utreda möjliga exploateringsalternativ på fastigheten. Målet med riskbedömningen är att identifi-
era risker inom området, uppskatta riskernas storlek, värdera riskerna samt ange behov av riskreducerande 
åtgärder om risknivån inte anses acceptabel.  

1.3 Avgränsningar 
De risker som har studerats är uteslutande sådana som är förknippade med plötsligt inträffade händelser 
(olyckor) på Västkustbanan samt Almer Oils närliggande industriverksamhet. Enbart risker som kan inne-
bära konsekvenser för personer beaktas. Det innebär att ingen hänsyn har tagits till exempelvis skador på 
miljön, skador orsakade av långvarig exponering etc. 

Riskbidrag från närliggande industrier utöver Almer Oil har ej utretts då inga övriga riskfyllda verksamheter 
har kunnat identifieras.  

1.4 Styrande dokument 
Det finns styrande dokument i form av lagar och förordningar (PBL, MB m.fl.) som anger att riskanalys 
(eller motsvarande) ska genomföras. Däremot anges inte i detalj hur riskanalyser ska utföras eller vad de 
ska innehålla. För att möta behovet av mer detaljerade specifikationer på innehållet i riskanalyser, har det 
under senare tid kommit ut riktlinjer på området som ger rekommendationer beträffande vilka typer av risk-
analyser som bör utföras i vilka sammanhang och vilka krav som bör ställas på dessa analyser. I ”Riskana-
lys av farligt gods i Hallands län”1 har Länsstyrelsen i Hallands län tagit fram riktlinjer för när och hur risk-
analyser skall genomföras vid upprättande av detaljplaner. Riktlinjerna delar upp avståndet från transportled 
till bebyggelse enligt figur 1 nedan. I riktlinjerna finns det även föreslagna åtgärder som skall beaktas inom 
respektive avstånd från transportleden. 
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Figur 1: Utdrag från “Riskanalys av farligt gods I Hallands län” 

1.5 Underlagsmaterial 
Tillhandahållet underlagsmaterial utgörs av: 

 Tomtutredning – Kv Späckhuggaren, White 2011-11-163. 

 Transportflöden, Trafikverket4. 

 Fördelning mellan de olika klasserna av farligt gods5,6. 

 Givna förutsättningar för beräkning av grupprisk, möte7. 

 Riskbedömning i programskedet, WSP Brand & Risk 2010-11-26. 

1.6 Kvalitet 
Rapporten är utförd av Anders Björklund (Brandingenjör samt Civilingenjör i Riskhantering). I enlighet 
med WSP:s miljö- och kvalitetsledningssystem, certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001, omfattas denna 
handling av krav på internkontroll som är utförd och godkänd av Fredrik Larsson (Brandingenjör samt Ci-
vilingenjör i Riskhantering).  
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1.7 Arbetsgång 
Arbetet med att ta fram riskbedömningen i syfte att undersöka risknivåer för exploateringsalternativ för Kv. 
Svärdfisken 29 och 33 har genomförts på följande sätt:  

1. Identifiering av risker orsakade av transporter och hantering av farligt gods på Västkustbanan och 
Viskadalsbanan vilket vidare beskrivs i rapporten som Västkustbanan. 

2. Riskuppskattning utförs enligt följande: 

a. Kvantitativ uppskattning av sannolikheten för riskerna (baserat på bland annat statistik för 
järnvägtransporter av farligt gods). 

b. Kvantitativ uppskattning av konsekvensen för riskerna (beräkningar med bl.a. datormo-
deller). 

3. Beräkning av individ- samt tidig överslagsräkning för grupprisk inom planområdet. 

4. Värdering av riskerna (riskerna jämförs med etablerade kriterier för värdering av risk). 

5. Dokumentation och internkontroll. 

 

1.8 Revidering 
Denna rapport utgör en första version i detaljplaneskede. Rapporten har dock föregåtts av en riskbedömning 
i programskede vilken har utgjort en grund i arbete för denna rapport. Med hänsyn till alla förändringar samt 
ändrade förutsättningar har dock en ny riskbedömning med tillhörande rapport tagits fram (aktuell rapport). 
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2 Områdesbeskrivning 

2.1 Området 
Kv. Svärdfisken 29 och 33 är beläget i Varbergs tätort. Kvarteret begränsas till väster av Västkustbanan 
samt järnvägsspår för industri. I öster begränsas området av Birger Svensson gata. I norr och söder begrän-
sas området av mindre industri-/kontorsfastigheter. Väster om järnvägsspåren återfinns hamn samt Almer 
Oil. Från planområdet sluttar det svagt ner mot järnvägsspåren med en höjdskillnad på mindre än 1 meter. 

 
Figur 2: Bild över planområdet3

Birger Svenssons gata 
 

Västkustbanan 
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2.2 Planområdet 
Byggnation på planområdet planeras till tre huvudbyggnader benämnda ”Etapp 1-3”, se fig. 2 nedan. ”Etapp 
1” är planerat att uppföras i 4-5 våningar ovan mark samt bestå av 76 lägenheter med parkering under mark. 
”Etapp 2” planeras även den att uppföras i 4-5 våningar ovan mark samt bestå av 92 lägenheter med parke-
ring under mark. Verksamheter för ”Etapp 3” är ej helt fastslagna men skall till huvudsak bestå av ca 4600 
m2 kontorslokaler. Parkering är planerad till dels ovan mark (enligt fig. 2 nedan) samt under huvudbyggna-
derna.  

Avstånd till befintliga järnvägsspår uppgår för ”Etapp 1” till ca 115 meter och för ”Etapp 2-3” ca 70 meter. 
Avstånd till ny spårsträckning (se kap 2.3 nedan) uppgår till ca 85 meter för ”Etapp 1” samt ca 40 meter för 
”Etapp 2-3” 3. 

 
Figur 3: Skiss över planerad byggnation 3 
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Figur 4: Skiss över planerad byggnation3 

2.3 Järnvägen 
Det finns konkreta planer på en utbyggnad av Västkustbanan. Denna skall, framför området, grävas ned till 
ca 1 meters djup i norra änden av planområdet till ca 6 meters djup vid den södra änden av planområdet3. Då 
järnvägen är utbyggd kommer detta att innebära ett ökat trafikflöde. Vidare i utredningen benämns de be-
fintliga spårens sträckning och trafikflöden som scenario 1 och framtida spårsträckning och trafikflöden 
som scenario 2. 

 
Figur 5: Skiss över spårsträckningar3 
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3 Riskbedömningsmetodik 
I detta kapitel redogörs för använda begrepp och metoder för riskbedömning. 

3.1 Begrepp och definitioner 
I samband med hantering av risker används en rad olika begrepp. Riskanalys finns omnämnt i ett flertal re-
kommendationer och riktlinjer utan närmare förtydligande vad begreppet innebär. Nedan görs en genom-
gång av begrepp som kommer att användas samt vilken innebörd de kommer att ha i detta dokument. 

Med risk avses kombinationen av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser.  

Riskanalys omfattar i enlighet med de internation-
ella standarder som beaktar riskanalyser i tekniska 
system8,9 dels riskidentifiering, dels riskuppskatt-
ning. Riskidentifieringen är en inventering av hän-
delseförlopp (scenarier) som kan medföra oönskade 
konsekvenser medan riskuppskattningen omfattar en 
kvalitativ eller kvantitativ uppskattning av sanno-
likhet och konsekvens för respektive scenario. 

Begreppen sannolikhet och frekvens används ofta 
synonymt trots att det finns en skillnad mellan dem. 
Frekvensen uttrycker hur ofta något inträffar under 
en viss tidsperiod t.ex. antalet bränder per år och 
kan därigenom anta värden som är både större och 
mindre är 1,0. Sannolikheten anger istället hur tro-
ligt det är att en viss händelse kommer att inträffa 
och anges som ett värde mellan noll och ett. Kopp-
lingen mellan frekvens och sannolikhet utgörs av att 
den senare kan beräknas om den första är känd. Om 
det i en verksamhet är känt att det inträffar fem 
bränder under ett genomsnittligt år är det relativt 
troligt att det under ett slumpmässigt år inträffar 
minst en brand. Sannolikheten för att en brand ska 
uppstå är därigenom ganska hög. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Riskhanteringsprocessen, de delar vilka behand-
las i analysen är markerade. 

 

Efter att riskerna analyserats görs en riskvärdering för att avgöra om riskerna kan accepteras eller ej. Som 
en del av riskvärderingen kan även ingå att ge förslag till riskreducerande åtgärder och verifiering av olika 
alternativ. Det sista steget i en systematisk hantering av riskerna kallas riskreduktion/kontroll. Här fattas 
beslut mot bakgrund av den värdering som har gjorts av vilka riskreducerande åtgärder som ska vidtas. I 
bästa fall kan riskerna elimineras helt men oftast är det endast möjligt att reducera dem. En viktig del i risk-
reduktion/kontroll är att se till att föreslagna riskreducerande åtgärder genomförs och följs upp. Uppfölj-
ningen ska göras för att kontrollera om de genomförda åtgärderna reducerar riskbilden tillräckligt. 

Riskhantering avser hela den process som innehåller analys, värdering och reduktion/kontroll, se figur 6, 
medan riskbedömning normalt enbart avser analys och värdering av riskerna. 

3.2 Metod för riskinventering 
Trafik- och transportfrekvenser har kartlagts för att avgöra vad som transporteras på Västkustbanan (och 
Viskadalsbanan). En bedömning har gjorts över vilka transport som kan generera skador på människor i 
transportledens omgivning. 
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3.3 Metod för riskuppskattning 
I denna detaljerade riskbedömning används riskmåttet individrisk samt grupprisk för att uppskatta risknivån 
med avseende på identifierade risker.  

Med individrisk avses sannolikheten (frekvensen) att enskilda individer ska omkomma inom eller i närheten 
av ett system, d.v.s. frekvensen för att en person som befinner sig på en specifik plats omkommer eller ska-
das. Individrisken är platsspecifik och tar ingen hänsyn till hur många personer som kan påverkas av skade-
händelsen. Syftet med riskmåttet är att se till så att enskilda individer inte utsätts för icke tolerabla risker. 
Individrisken är oberoende av hur många människor som vistas i området. 

För transportled beräknas risken längs en sträcka om 200 m. 

Individrisken kan redovisas i form av så kallade riskkonturer som visar den förväntade frekvensen för en 
händelse som orsakar en viss nivå av skada i ett specifikt område eller i form av individriskprofil som visar 
individrisken som funktion av avståndet från riskkällan, se figur 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 7: T.v. Exempel på individriskkonturer, t.h. exempel på individriskprofil. 

Vid användande av riskmåttet grupprisk beaktas även hur stora konsekvenserna kan bli för ett skadescenario 
med avseende på antalet personer som påverkas. Beaktande tas då till befolkningssituationen inom det aktu-
ella området, i form av befolkningsmängd och persontäthet. Grupprisken är synonymt med samhällsrisk 
med undantaget av att det skalats ner till att beskriva grupprisken för personer i anslutning sträcka av farligt 
godsled som studeras. Till skillnad från individrisk tas även hänsyn till eventuella tidsvariationer, som t.ex. 
att persontätheten i området kan vara hög under en begränsad tid på dygnet eller året. Grupprisken redovisas 
ofta med en F/N-kurva, se figur 8, som visar den ackumulerade frekvensen för ett visst utfall, t.ex. antal 
omkomna p.g.a. en eller flera olyckor. 

 
Figur 8: Exempel på F/N-kurva. 
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Fördelen med att använda sig av både individrisk och grupprisk vid uppskattning av risknivån i ett område 
är att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande samtidigt som det beaktas hur stora konsekven-
serna kan bli med avseende på antalet personer som påverkas.  

För uppskattning av individrisk avseende trafiken på transportleden har årsmedeldygnstrafik (ÅDT), Trafik-
verkets prognoser, spårkvalité hastighetsbegränsning etc. för aktuella järnvägsavsnitt använts som indata. 
Med hjälp av Räddningsverkets Farligt gods – Riskbedömning vid transport10 beräknas frekvensen för att en 
trafikolycka, med eller utan farligt gods, inträffar på aktuella vägavsnitt. 

Frekvensberäkningarna redovisas i bilaga A. För beräkning av frekvenser/sannolikheter för respektive ska-
descenario används händelseträdsanalys. Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån littera-
turstudier, datorsimuleringar och handberäkningar. Konsekvensberäkningar redovisas mer omfattande i bi-
laga B. 

3.4 Metod för riskvärdering 
Värdering av risker har sin grund i hur risker upplevs. Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är 
följande fyra principer vägledande: 

1. Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera 
eller eliminera en risk skall detta göras. 

2. Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nytta i form 
av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför. 

3. Fördelningsprincipen: Risker bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara skäligt förde-
lade inom samhället. 

4. Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av händel-
ser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

3.5 Riskkriterier 
Det finns i Sverige inget nationellt beslut över vilka kriterier som skall tillämpas vid riskvärdering inom 
samhällsbyggnadsprocessen. Det Norske Veritas har på uppdrag av Räddningsverket tagit fram förslag på 
riskkriterier11 gällande individ- och samhällsrisk som kan användas vid riskvärdering. Riskkriterierna berör 
liv, och uttrycks vanligen som sannolikheten för att en olycka med given konsekvens skall inträffa. Risker 
kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan vara acceptabla, tolerabla med restriktioner eller oacceptabla, se 
figur 9. 

 
Figur 9: Princip för värdering av risk. 



 

 

Uppdragsnummer: 10143181  14 (51) 
 

 

Följande förslag till tolkning rekommenderas11: 

 De risker som hamnar inom område med oacceptabla risker värderas som oacceptabelt stora och to-
lereras ej. För dessa risker behöver mer detaljerade analyser genomföras och/eller riskreducerande 
åtgärder vidtas.  

 Området i mitten kallas ALARP-intervallet (As Low As Reasonably Practicable). De risker som 
hamnar inom detta område värderas som tolerabla om alla rimliga åtgärder är vidtagna. Risker som 
ligger i den övre delen, nära gränsen för oacceptabla risker, tolereras endast om nyttan med verk-
samheten anses mycket stor och det är praktiskt omöjligt att vidta riskreducerande åtgärder. I den 
nedre delen av området bör kraven på riskreduktion inte ställas lika hårda, men möjliga åtgärder till 
riskreduktion skall beaktas. Ett kvantitativt mått på vad som är rimliga åtgärder kan erhållas genom 
kostnad-nytta-analys.  

 De risker som hamnar inom område där risker kan anses små värderas som acceptabla. Dock skall 
möjligheter för ytterligare riskreduktion undersökas. Riskreducerande åtgärder som med hänsyn till 
kostnad kan anses rimliga att genomföra skall genomföras. 

 
För individrisk föreslår Räddningsverket11 följande kriterier: 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras : 10-5 per år 

 Övre gräns för område där risker kan anses vara små:             10-7 per år 
 

För grupprisk används de kriterier för samhällsrisk som föreslås Räddningsverket11  

Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras:  
F=10-4 per år för N=1 med lutning på FN-kurva: -1 

Övre gräns för område där risker kan anses vara små:  
F=10-6 per år för N=1 med lutning på FN-kurva: -1 

Ovanstående gäller för en studerad sträcka om 1 km. Kriterierna skalas därmed om för att för att passa den 
undersökta spårlängden och därmed grupprisken. 

Det har framkommit nya riktlinjer från Länsstyrelsen i Hallands län i form av ”Riskanalys av farligt gods i 
Hallands län”1. I de nya riktlinjerna har Länsstyrelsen genomfört en generaliserad värdering av risker för-
knippade med transporter av farligt gods i anslutning av transportleder. Detta yttrar sig genom ett antal olika 
åtgärder som skall vidtas inom vissa avstånd beroende på närliggande verksamheter. Applicering av dessa 
riktlinjer behandlas i bilaga E.  
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4 Riskinventering 

4.1 Järnvägen 
Planområdet gränsar till Västkustbanan samt Viskadalsbanan. Trafiken på de två spåren betraktas fortsatt i 
rapporten som ett spår där avstånd till planområdet mäts från närmaste spår till planområdet. På Västkustba-
nan fraktas farligt gods, transportmängder redovisas i tabell 1 nedan.  
Tabell 1. Trafikflöden   
Tågtyp Västkustbanan + Vis-
kadalsbanan 

Scenario 1 
2009 (Antal/dygn) 

Scenario 2 
20XX (Antal/dygn) 

Godståg 28 75 
Persontåg 80 127 

Totalt 108 202 

 

Beräkningar genomförs både för scenario 1 (nutid trafikflöden) samt scenario 2 (framtida trafikflöden). 

På Västkustbanan och Viskadalsbanan gick det år 2009 knappt 110 st. tåg per dygn varav knappt 30 utgörs 
av godståg4. I framtiden planeras dock en utbyggnad av järnvägen till dubbelspår för Västkustbanan. Detta 
innebär att trafiken kommer att öka och Trafikverkets prognos4 är att det efter utbyggnaden kommer att pas-
sera knappt 210 tåg per dygn varav 75 st. av dessa utgörs av godståg. Konservativt antas 7,5 % av godsvag-
narna vara lastade med farligt gods12. 

4.2 Transport av farligt gods i allmänhet 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan 
skada människor, miljö och egendom om det inte hanteras korrekt. Transport av farligt gods omfattas av 
regelsamlingar13 som tagits fram i internationell samverkan. Det finns således regler för vem som får trans-
portera farligt gods, hur transporterna ska ske, var dessa transporter får ske och hur godset ska vara emballe-
rat och vilka krav som ställs på fordon för transport av farligt gods. Alla dessa regler syftar till att minimera 
risker vid transport av farligt gods, d.v.s. för att transport av farligt gods inte ska innebära farlig transport. 

Farligt gods delas in i nio olika klasser med hjälp av de så kallade RID-systemen som baseras på den domi-
nerande risken som finns med att transportera ett visst ämne eller produkt. I tabell 1 redovisas klassindel-
ningen av farligt gods och en beskrivning av vilka konsekvenser som kan uppstå vid en olycka. 
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Tabell 2. Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt konsekvensbeskrivning vid en olycka14,15. 

RID-klass Beskrivning Konsekvensbeskrivning för liv och hälsa 

1, Explosiva ämnen och 
föremål 

Sprängämnen, tändmedel, ammunition, 
krut och fyrverkerier etc.  

Tryckpåverkan och brännskador. Stor mängd massex-
plosiva ämnen ger skadeområde med uppemot 200 m 
radie (orsakat av tryckvåg). Personer kan omkomma 
båda inomhus och utomhus. Övriga explosiva ämnen 
och mindre mängder massexplosiva ämnen ger enbart 
lokala konsekvensområden. Splitter och kringfly-
gande delar kan vid stora explosioner ge skadeområ-
den med uppemot 700 m radie.16 

2, Gaser Inerta gaser (kväve, argon etc.) oxide-
rande gaser (syre, ozon, kväveoxider 
etc.), brandfarliga gaser (acetylen, 
gasol etc.) och icke brännbara, giftiga 
gaser (klor, svaveldioxid etc.). 

Förgiftning, brännskador och i vissa fall tryckpåver-
kan till följd av giftigt gasmoln, jetflamma, gasmolns-
explosion eller BLEVE. Konsekvensområden över 
100-tals meter. Omkomna både inomhus och utom-
hus. 

3, Brandfarliga vätskor Bensin, diesel- och eldningsoljor, lös-
ningsmedel, industrikemikalier etc. 
Bensin och diesel (majoriteten av klass 
3) transporteras i tankar rymmandes 
upp till 50 ton. 

Brännskador och rökskador till följd av pölbrand, 
strålningseffekt eller giftig rök. Konsekvensområden 
vanligtvis inte över 40 meter för brännskador. Rök 
kan spridas över betydligt större område. Bildandet av 
vätskepöl beror på vägutformning, underlagsmaterial 
och diken etc. 

4, Brandfarliga fasta ämnen, 
självantändande ämnen och 
ämnen som utvecklar 
brandfarlig vid kontakt med 
vatten 

Kiseljärn (metallpulver) karbid och vit 
fosfor. 

Brand, strålningseffekt, giftig rök. Konsekvenserna 
vanligtvis begränsade till närområdet kring olyckan. 

5, Oxiderande ämnen, orga-
niska peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider och kali-
umklorat. 

Tryckpåverkan och brännskador. Självantändning, 
explosionsartade brandförlopp om väteperoxidslös-
ningar med koncentrationer > 60 % eller organiska 
peroxider kommer i kontakt med brännbart, organiskt 
material. Konsekvensområden p.g.a. tryckvågor 
uppemot 150 meter. 

6, Giftiga ämnen, smittfö-
rande ämnen 

Arsenik-, bly- och kvicksilversalter, 
cyanider, bekämpningsmedel, sjukhus-
avfall, kliniska restprodukter, sjuk-
domsalstrande mikroorganismer etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis begrän-
sade till närområdet. 

7, Radioaktiva ämnen Medicinska preparat. Transporteras 
vanligtvis i små mängder. 

Utsläpp radioaktivt ämne, kroniska effekter, mm. 
Konsekvenserna begränsas till närområdet. 

8, Frätande ämnen Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, 
natrium- och kaliumhydroxid (lut). 
Transorteras vanligtvis som bulkvara. 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga konsekvenser 
begränsade till närområdet17 (LC50). Personskador 
kan uppkomma på längre avstånd (IDLH). 

9, Övriga farliga ämnen och 
föremål 

Gödningsämnen, asbest, magnetiska 
material etc. 

Utsläpp. Konsekvenser begränsade till närområdet. 

 

Baserat på konsekvensbeskrivningen i tabell 2 bedöms en farligt gods-olycka med främst klass 1, 2, 3 och 5 
kunna få så stora konsekvensområden att de kan påverka aktuellt område. Det är därför endast dessa som 
studeras vidare i detalj. Resterande klasser bedöms enbart påverka järnvägsområdet vid olycka och inga 
personer i planområdet antas omkomma vid olyckor med dessa.  
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4.3 Övriga riskkällor 
Efter samtal med räddningstjänsten i Varbergs kommun18 kan det konstateras att det i dagsläget inte finns 
några riskkällor i hamnen som vid en olycka bedöms kunna påverka planområdet med dödliga konsekven-
ser. Almer Oil har cisterner som är placerade på västra sidan av järnvägen (80-100 m, sett från planområdet) 
och som används för förvaring av olja. Vid en olycka, i form av läckage och en eventuell pölbrand, bedöms 
detta inte påverka planområdet då konsekvensavståndet för pölbrand generellt inte överstiger 40-50 meter 
(strålning från brand).  Det har framkommit uppgifter om att Almer Oil har lämnat in en ansökan om att till-
höra den högre nivån av Seveso-anläggning där de bl.a. ansökt om att lagra större mängder oljeprodukter 
samt andra ämnen, exempelvis koncentrerad svavelsyra. Efter genomgång av utdrag från denna ansökan 
bedöms verksamheten på Almer Oils anläggning inte ge något bidrag till riskbilden på planområdet, se bi-
laga F för utförligare information. 

Övriga eventuella riskkällor som exempelvis närliggande industrier har ej inventerats eller utretts då sådana 
ej har kunnat identifieras. 

4.4 Fördelning av olika farligt godsklasser 
När det gäller statistik över flöden av farligt gods på järnväg finns det två sammanställningar att referera 
till5,6. I tabellen nedan redovisas de olika klasser och mängder av farligt gods som transporterades förbi det 
aktuella planområdet under perioderna sept-nov 1996, respektive september 2006. 
Tabell 3. Typ och mängd transporterat farligt gods på järnvägen vid planområdet. 

RID-
klass 

Transporterad  
godsmängd 
(nettoton)  
sept-nov 1996 

Andel (%) av  
transporterna 
sept-nov 1996 

Transporterad 
godsmängd  
(nettoton)  
sept 2006 

Andel (%) av  
transporterna 
sept 2006 

Medelvärde  
sept-nov 1996  
och  sept 2006 

1 110-300 0,2 - - 0,01 

2.1 
2.2 
2.3 

15000-30000 
(totalt för 2.1-2.3) 

27,3 0-5200 
- 
1400-2200 

14,8 
(totalt för 2.1-2.3) 

22,6 

 

3 22500-60000 47,2 0-8700 11,7 37,3 

4.1 
4.2 
4.3 

200-400  
(totalt för 4.1-4.3)  

0,4 - 
- 
- 

- 0,2 

5.1 
5.2 

2510-5050  
(totalt för 5.1-5.2) 

4,6 2300-4600 
10-50 

14,3 
(totalt för 5.1-5.2) 

8,2 

6.1 
6.2 

510-2700  
(totalt för 6.1-6.2) 

1,6 460-920 
- 

2,8 
(totalt för 6.1-6.2) 

2,4 

7 - - - - - 

8 10000-20000 18,7 10200-13600 53,8 26,3 

9 200-1000 0,6 0-1900 2,6 2,9 

Alla 
klasser 

52500-121300 100 14370-37170 100 100 

  

Det sammanvägda medelvärdet för 1996 samt 2006 används för beräkningar av både nuläge och framtid, 
pga. att inga prognoser finns att tillgå för framtiden farlig-godsfördelningar 
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5 Riskuppskattning 
I detta kapitel följer en uppskattning av de risker som är förknippade med de riskkällor som identifierats i 
riskinventeringen.  

5.1 Identifierade scenarier som beaktas 
De scenarier vilka genererar ett riskbidrag för Kv. Svärdfisken 29 och 33 är enligt avsnitt 4.2 olycka med 
följande klasser av farligt gods: 

 Explosiva ämnen, klass 1 
 Gasutsläpp, klass 2 
 Brandfarlig vätska, klass 3 
 Oxiderande ämnen och organiska peroxider, klass 5 

5.2 Skadekriterier 
Människor i närheten av Västkustbanan antas kunna omkomma till följd av ovan identifierade scenarier. De 
skadekriterier som använts för riskbedömning listas nedan. 

 Explosion (klass 1 och klass 5). Tryck som överstiger 180 kPa kan orsaka ett direkt dödligt tryck för 
människor som vistas utomhus. Då trycket överstiger 40 kPa kan människor förväntas omkomma på 
grund av att byggnader rasar eller till följd av splitter13.  

 Giftiga gaser (klass 2.1). Klor bedöms vara den giftigaste gasen som transporteras i stora mängder 
på väg och används därmed konservativt som dimensionerade gas.  

 Strålningspåverkan vid olycka med brännbara gaser (klass 2.2) eller brännbara vätskor (klass 3). 
Det kriterium som används för dessa scenarier är strålningsnivåer på över 15 kW/m14,11. 

5.3 Individrisk och Grupprisk 
Risknivån redovisas med hjälp av individ- och gruppriskprofiler. De uppskattade riskerna värderas med 
hjälp av de acceptanskriterier som angivits i avsnitt 3.5. För grupprisken sker omskalning av acceptanskrite-
rierna som gäller för samhällsrisk utefter den studerade järnvägssträckan. För detaljerade beräkningar hän-
visas till bilaga A-C. Beräkningar genomförs och resultat redovisas för risknivån både i scenario 1 och 2. 
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5.3.1 Individrisk 
Scenario 1: 

 
Figur 10: Individriskprofil, scenario 1, vertikalt sträck avser avstånd till planerad byggnation på planområdet. 

I figur 10 illustreras individrisknivån i anslutning till den aktuella järnvägssträckan i dagsläget (scenario 1). 
De streckade linjerna markerar övre och undre gräns för ALARP-intervallet, se avsnitt 3.5. Individrisknivån 
i figur 10 ligger under ALARP-intervallet inom hela planområdet och först vid ca 40 meter från järnvägen 
når den in i ALARP-intervallet och ca 15 meter ifrån järnvägen när den ovan ALARP-intervallet.  

Scenario 2: 

 
 
Figur 11: Individriskprofil, scenario 2, vertikalt sträck avser avstånd till planerad byggnation på planområdet. 

I figur 11 illustreras individrisknivån i anslutning till den aktuella järnvägssträckan för scenario 2. De 
streckade linjerna markerar övre och undre gräns för ALARP-intervallet, se avsnitt 3.5. Individrisknivån i 
figur 11 tangerar i den undre ALARP-gränsen inom planområdet men ca 40 meter ifrån järnvägen når den 
in i ALARP-Intervallet. Skillnaden i profilerna mellan scenario 1 och 2 beror på att i scenario 2 är spåren 
nedgrävda vilket medför att urspårning och vissa andra olyckor inte bedöms påverka. 
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5.3.2 Grupprisk 
Scenario 1: 

 
Figur 11: Gruppriskprofil, scenario 1 

I figur 11 illustreras den grupprisknivå som föreligger på planområdet för scenario 1. De streckade linjerna 
markerar övre och undre gräns för ALARP-intervallet, se avsnitt 3.5. Grupprisknivån ligger i princip utan-
för ALARP-intervallet med undantag av ett utfall av ca 40 omkomna då den når in i ALARP-intervallet.  

Scenario 2: 

 
Figur 13: Gruppriskprofil, scenario 2 

I figur 13 illustreras grupprisknivån på planområdet då Västkustbanan är utbyggd. De streckade linjerna 
markerar övre och undre gräns för ALARP-intervallet, se avsnitt 3.5. Grupprisknivån ligger generellt lågt i 
ALARP-intervallet med undantag av ett utfall av ca 40 omkomna då den ligger mitt i ALARP-intervallet.  
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6 Riskvärdering 
I detta kapitel görs en värdering av riskbilden för planområdet. 

6.1 Scenario 1 
Individriskprofilen som åskådliggörs i figur 9 visar att individrisken ligger under ALARP-intervallet för 
hela planområdet.  

Grupprisken ligger generellt under ALARP-intervallet med ett undantag av ett utfall av ca 40 omkomna då 
kurvan når in i de lägre delarna av ALARP-intervallet. För scenario 1 bedöms därmed riskreducerande åt-
gärder vara skäliga. 

6.2 Scenario 2 
Individriskprofilen som åskådliggörs i figur 11 visar att individrisken i princip tangerar den undre gränsen 
av ALARP-intervallet fram till ca 40 meter ifrån järnvägen då den ligger i mitten av ALARP-intervallet.  

Grupprisken ligger generellt lågt inom ALARP-intervallet men ligger i mitten av intervallet vid ett utfall av 
ca 40 omkomna. Därav bedöms det att skäliga åtgärder skall vidtas för att sänka grupprisknivån.  

 

7 Riskreducerande åtgärder 
Riskreducerande åtgärder kan antingen vara sannolikhetsreducerande eller konsekvensbegränsande. I detta 
och många andra sammanhang är det mycket svårt att reglera sannolikhetsbegränsande åtgärder, då riskkäl-
lorna och åtgärderna i regel är lokaliserade utanför området eller styrs av andra lagstiftningar. De möjliga 
åtgärder som anges kommer därför i första hand att vara av konsekvensreducerande art. Diskussionen kring 
åtgärdernas riskreducerande effekt baserar sig på bedömningar gjorda i Säkerhetshöjande åtgärder i detalj-
planer19. 

Riskberäkningarna visar att det framförallt är utsläpp av giftiga gaser som orsakar att individ- och grupprisk 
för scenario 2 hamnar inom ALARP-intervallet. Skäliga riskreducerande åtgärder bör därför vidtas för att  
minimera konsekvensen av ett giftigt gasutsläpp. Att skydda personer utomhus är i princip omöjligt men 
förhållandena för personer inomhus kan förbättras genom ”ingrepp” i byggnadernas framtida ventilationssy-
stem. Det föreslås därför att friskluftintag placeras högt upp samt att det ej får tillåtas på fasader som vetter 
mot Västkustbanan. Ett alternativ till detta är avstängningsbar ventilation för FT-aggreagat i byggnaderna. 
Genom att vända friskluftsintagen bort från Västkustbanan kan antalet omkomna inomhus vid ett stort gif-
tigt gasutsläpp approximera till noll. Verifiering och påvisad sänkt risknivå av denna åtgärd redovisas i bi-
laga D.  

Vad gäller individ- samt grupprisk så ligger dessa inom ALARP-intervallet vid ett avstånd på mindre än 40 
meter från järnvägsspår i scenario 2. Därav bedöms det att byggnationer på planområdet ej skall uppföras 
närmare än 40 meter från framtida planerade järnvägsspår. 

Uppfylls skyddsavståndet 40 meter gällande scenario 2, uppfylls följaktligen även erforderligt avstånd avse-
ende scenario 1, eftersom spåren i scenario 1 är belägna ca 20-30 meter väster om spåren i scenario 2.  

I programskedet bedömdes skydd mot avåkning krävas för att reducera framförallt individrisken i scenario 
1. Detta då tidigare förutsättningar gav möjlighet att placera planområdet närmare befintliga spår. I nuva-
rande planförslag kan en avåkning i scenario 1 ej påverka planområdet då avståndet är så pass långt (ca 55 
m till parkering och 70 meter till byggnader). Avåkning in på planområdet i scenario 2 bedöms inte heller 
påverka risknivån då spåren i detta scenario är nedgrävda. Behov av vall anses därmed ej längre nödvändigt.  
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8 Diskussion 
I scenario 1 är både individrisknivån samt grupprisk låg vilket främst beror på att avstånd till byggnationer 
på planområdet är relativt stort. Att både individ- och gruprisknivån ökar i scenario 2 beror framförallt på 
den framtida ökningen i trafikflöde.  

Beräkningarna visar att det är olyckor som leder till giftiga gasutsläpp som mest påverkar risknivåerna i ak-
tuellt fall. Det skall dock beaktas att dessa olyckor är svåra att bedöma omfattningen av och ett antal kon-
servativa antaganden har gjorts i detta avseende. Giftiga gasutsläpps inverkan har därmed snarare överskat-
tats än underskattats.  

Olycka med läckage av brandfarlig gas med stor jetflamma som följd är också ett scenario som påverkar så 
att individ- samt grupprisk ligger inom ALARP-intervallet för scenario 2. Det skall dock beaktas att det i 
princip endast är etapp 1 som kommer att påverkas av en jetflamma. Etapp 2-3 kommer att vara relativt 
skyddade då järnvägsspåren där är nedgrävda till ett djup av ca 3-6 meter. Påverkan på risknivån av en så-
dan olycka har därmed snarare överskattats än underskattats.  

Olyckor som är kopplade till explosioner ligger lågt inom ALARP-intervallet för scenario 2 och flera kon-
servativa antaganden har gjorts. Att dimensionera byggnaderna för att tåla explosionslaster bedöms därmed 
ej som skäligt. 

Omskalning av kriterierna för samhällsrisk har genomförts där omskalning har skett utefter en påverkan i 
planområdets utsträckning kring järnvägen. Detta antagande har genomförts då persontätheten på andra si-
dan järnvägen under en överskådlig tid kommer att vara mycket låg. Detta innebär att bara för att grupprisk-
nivån för aktuellt planområde ligger inom ALARP-intervallet så är det inte säkert att den totala samhällsris-
ken i området ligger inom ALARP-intervallet. Troligen är den totala samhällsrisken relativt låg om en 
sträcka på 1 km2 beaktas kring järnvägen. 

9 Osäkerheter 
I en kvantitativ riskbedömning där en individ- eller grupprisk skall beräknas är det nödvändigt att kvantifi-
era ett antal faktorer trots att statistik och relevanta referenser saknas. I Sverige har mycket få farligt gods-
olyckor med allvarliga konsekvenser inträffat varför det i vissa fall råder stor osäkerhet kring sannolikheters 
och konsekvensers verkliga värden. Antaganden måste då göras baserade på litteratur, tidigare liknande er-
farenheter samt bedömningar utifrån de specifika förutsättningarna.  

De antaganden som gjorts i rapporten är generellt konservativt gjorda för att på så sätt undvika att den totala 
risken underskattas och därmed vara på den säkra sidan vid en riskvärdering. Resultaten som presenteras i 
en kvantitativ riskbedömning är därför inte exakta utan tenderar oftast att överskattas något.  Denna riskbe-
dömning är utförd i ett tidigt skede utefter givna förutsättningar. Osäkerheterna är därmed stora och nedan 
listas några av de förutsättningar som har en stor påverkan på riskbedömningen.  

 Framtida prognostiserade trafikflöden utgörs av ca 210 tåg varav ca 75 utgörs av godståg.  

 Antalet personer som befinner sig på planområdet har i riskanalysen ansatts vara 400 i bostäder 
samt 350 i kontor och handelslokaler.  

 Avståndet mellan byggnationer och trafikerade järnvägsspår (ej industrispår) är minst 40 meter. 

 Avståndet mellan parkeringsplatser och trafikerade järnvägsspår (ej industrispår) är minst 25 meter 
samt utformade med motsvarande yttäthet som i aktuellt planförslag. 

 Inget farligt gods transporteras på närliggande industrispår. 

 Framtida utvidgning av järnvägen innebär att spåren grävs ned till ett djup på ca 3-6 m (för spår) i 
större delen av planområdet sträckning längs med järnvägen (1 meter i norra ändan av planområdet 
och drygt 6 meter i den södra änden). 

I det fall ovanstående förutsättningar förändras skall även riskbedömningen revideras 
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10 Slutsats 
Riskanalysen är utförd i ett tidigt skede. Kvantifiering av individrisknivåer och grupprisknivåer har genom-
förts under givna förutsättningar.  

Riskbedömningen sker för två scenarion, dels med de befintliga trafikflödena på järnvägen i befintligt läge 
(scenario 1) samt dels med ett framtida prognostiserat trafikflöde med nedgrävda järnvägsspår öster om be-
fintligt spårläge (scenario 2).  

Beräkningarna visar att individ- samt grupprisknivåerna generellt är låga med befintlig spårsträckning och 
trafikmängd (scenario 1). För framtida nedgrävda spårsträckning och trafikmängd (scenario 2) ligger indi-
vid- samt grupprisknivåerna delvis inom ALARP-intervallet.  

Skäliga åtgärder för att sänka individ- samt grupprisknivån i scenario 2 är att friskluftsintag för framtida 
byggnationer placeras högt samt på ett sådant sätt att de ej vetter mor Västkustbanan. Ett alternativ till detta 
är avstängningsbar till/frånluftssystem i byggnaden. Denna riskreducerande åtgärd minskar framförallt ris-
ken för personer inomhus vid en olycka som resulterar i ett stort giftigt gasutsläpp.  

Det bedöms även att byggnader i scenario 1 och 2 ej bör uppföras inom ett kortare avstånd än 40 meter ifrån 
framtida spårsträckning.  
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Bilaga A – Frekvens- och sannolikhetsberäkningar 
För att kunna kvantifiera risknivån för personer i planområdet behövs först ett mått på frekvensen för de 
skadescenarier som identifierats kunna inträffa på Västkustbanan i höjd med exploateringsområdet. Denna 
frekvens beräknas enligt Banverkets Modell för skattning av sannolikheten för järnvägsolyckor som drab-
bar omgivningen20. Därefter används händelseträdsmetodik för att bedöma frekvenserna för scenarier som 
kan få konsekvensen att en eller flera personer skadas allvarligt eller omkommer. Det bör påpekas att det är 
frekvensen för järnvägsolycka (antal olyckor per år) och inte sannolikheten som skattas med denna modell. 

Frekvens- och sannolikhetsberäkningar utförs för både scenario 1 och 2. Nedan redovisas beräkningar och 
siffror för scenario 1. För scenario 2 är metodiken den samma med skillnader i det att trafikflödet är högre 
samt att vissa olyckor ej bedöms påverka området då järnvägsspår i scenario 2 skall grävas ned.  

 

A.1 Sannolikhet för urspårning 
De indata som krävs för att kunna skatta frekvensen för järnvägsolycka är: 

 Den studerade sträckans längd [km] (området angränsar till Västkustbanan längs en cirka 200 me-
ter lång sträcka). 

 Totalt antal tåg som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som skattningen avser 
[tåg/år]. 

 Totalt antal vagnar som passerar den studerade sträckan under den tidsperiod som skattningen av-
ser [vagnar/år]. 

 Antal vagnaxlar per vagn.  

A.1.1 Urspårning 
Följande mått finns angivna för beräkning av sannolikhet för urspårning av tåg21: 

 Rälsbrott  5,010-11 / vagnaxelkm 
 Solkurvor  1,010-5 / spårkm 
 Spårlägesfel  4,010-10 / vagnaxelkm 
 Vagnfel   3,110-9 / vagnaxelkm  
 Lastförskjutning 4,010-10 / vagnaxelkm  
 Annan orsak  5,710-8 / tågkm 
 Okänd orsak  1,410-7 / tågkm 
 

Frekvensen för en urspårning på den aktuella sträckan av järnvägen är 1,610-3 per år. 

A.1.2 Sammanstötningar/kollisioner 
I denna grupp innefattas sammanstötningar mellan rälsburna fordon, som t.ex. sammanstötning mellan två 
tåg, mellan tåg och arbetsfordon etc. Sannolikheten för en sammanstötning med tåg på en linje bedöms vara 
så låg att den inte är signifikant21 och kommer därför inte att beaktas i de fortsatta beräkningarna. 

A.1.3 Plankorsningsolyckor 
Vid en plankorsning är det endast sammanstötning med tungt fordon som kan leda till att omgivningen ska-
das. Beroende på vilken typ av plankorsning som förekommer varierar frekvensen för att skador uppkom-
mer.  Det förutsätts att det inte finns någon plankorsning i anslutning till planområdet, varken för scenario 1 
eller 2. 
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A.1.4 Växling/rangering 
Det rangeras inga tåg på järnvägen, rangering kan dock ske på industrispåren. Då växling av tåg numera är 
standardiserat och automatiserat bedöms sannolikheten för urspårning pga. av växlar inte som signifikant 
och kommer därför inte att beaktas i de fortsatta beräkningarna. 

A.1.5 Resultat 
Den totala frekvensen för en urspårning på den aktuella sträckan av järnvägen är därmed 1,610-3 per år 
(samma som angivits under kap A.1.1), frekvensen för en olycka med godståg är då 3,610-4 per år (1,610-3 
* antal godståg/totalt antal tåg). 

A.1.6 Avstånd från spår för urspårande vagnar 
Alla urspårningar leder inte till negativa konsekvenser för omgivningen. Huruvida personer i planområdet 
skadas eller ej beror på hur långt ifrån rälsen en vagn hamnar efter urspårning. I tabellen nedan redovisas 
fördelningen för avstånd från spår som vagnar förväntas hamna efter urspårning21. 
Tabell 4. Avstånd från spår (m) för urspårade vagnar. 

Avstånd från 
spår 

0-1 m 1-5 m 5-15 m 15-25 m >25 m Okänt 

Resandetåg 69 % 16 % 2 % 2 % 0 % 11 % 

Godståg 64 % 18 % 5 % 2 % 2 % 9 % 

 

Enligt ovan varierar sannolikheten för respektive konsekvensavstånd något beroende på vilken tågtyp som 
går på det aktuella spåret. På Västkustbanan går både person- och godståg och av det totala antalet järn-
vägsvagnar utgörs i genomsnitt ca 32 % av godsvagnar4, vilket beaktas i de fortsatta beräkningarna. Utifrån 
tabellen ovan görs följande förenklade antaganden avseende sannolikhet för avstånd från spår vid urspår-
ning för respektive spår (för huvudspåren antas ett medelvärde mellan sannolikhet för resandetåg respektive 
godståg). Sannolikhetsfördelningen utgår ifrån de kända fallen enligt tabellen ovan, dvs. sannolikheten för 
respektive konsekvensavstånd har räknats om utifrån den totala andelen av kända fall (t ex blir sannolikhet-
en för avstånd 0-1 meter för resandetåg 69/(69+16+2+2+0) =77,5 %). 
Tabell 5. Sannolikhetsfördelning utifrån kända fall i tabell 2. 

Avstånd från 
spår 

0-1 m 1-5 m 5-15 m 15-25 m >25 m 

Resandetåg 77,5 % 18,0 % 2,25 % 2,25 % 0 % 

Godståg 70,3 % 19,8 % 5,5 % 2,2 % 2,2 % 

Medel 75,3 % 18,6 % 3,2 % 2,2 % 0,7 % 

 

I händelseträdet nedan antas hälften av urspårningarna ske mot planområdet. 
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Avstånd från spår
93.8% 7.6E-04

Urspårning mot område 3.3% 2.7E-05

50%

2.2% 1.8E-05

0.7% 5.8E-06

1.6E-03 50% 8.1E-04

Urspårning

Nej

< 5 m

5-15 m

15-25 m

25-30 m

Ja

 
Figur 143. Händelseträd med fördelningar över hur långt från spåret som vagnen hamnar. 

 
A.2 Olycka vid transport av farligt gods 
När det gäller statistik över flöden av farligt gods på järnväg finns det numera två sammanställningar att 
referera till 5,6. Där redovisas de olika klasser och mängder av farligt gods som transporterades förbi det ak-
tuella planområdet under perioderna sept-nov 1996, respektive september 2006. 

Frekvensen för en urspårning med godståg på den aktuella sträckan av Västkustbanan är ovan beräknad till 
3,610-4 per år. I genomsnitt omfattar en urspårning 3,5 vagnar21. Farligt gods-vagnar utgör ca 8 % av det 
totala antalet godsvagnar17. Sannolikheten att en eller flera av de inblandade godsvagnarna i en urspårning 
innehåller farligt gods är 1-(1-0,08)3,5 = 0,25 = 25 %. Frekvensen för att en farligt gods-vagn spårar ur på 
den aktuella sträckan av Västkustbanan blir då ca 9,110-4 per år (3,610-4 x 25 %).  

Utifrån den övergripande beskrivningen av konsekvenserna för olycka med transport av respektive RID-
klass bedöms det enbart vara olycka med fyra av klasserna inblandade som är relevanta att beakta vid upp-
skattning av risknivån i det aktuella området. Konsekvenserna av olycka med resterande klasser uppskattas 
vara begränsade till närområdet kring olycksplatsen.  

De RID-klasser som kommer att beaktas mer detaljerat i riskuppskattningen är därför explosiva ämnen 
(RID-klass 1), gaser (RID-klass 2), brandfarliga vätskor (RID-klass 3) samt oxiderande ämnen och orga-
niska peroxider (RID-klass 5), se figur 15.  

0.13% 1.2E-07

22.6% 2.1E-05

37.3% 3.4E-05

9.1E-05 8.2% 7.5E-06

31.8% 2.9E-05

Explosiva ämnen

Gaser

Brandfarliga vätskor

Övriga klasser

Järnvägsolycka med farligt godstransport

Oxiderande ämnen

 
Figur 15. Händelseträd med sannolikheter för respektive farligt gods-klass. 
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A.2.1 RID-klass 1 – Explosiva ämnen 
Grovt uppskattat utgör maximala mängder explosiva ämnen (den normalt största lasten för järnvägstrans-
porter bedöms uppgå till 25 ton13, medan små mängder begränsas till 50-100kg) ca 1-2 % av de totala trans-
porterna. 

En explosion antas kunna inträffa dels om olyckan leder till brand i fordon, dels om de mekaniska påkän-
ningarna på fordonet blir tillräckligt stora. Då det finns detaljerade regler för hur explosiva ämnen skall för-
packas och hanteras vid transport görs bedömningen att det är liten sannolikhet för att olycka vid transport 
av explosiva ämnen leder till omfattande skador på det transporterade godset på grund av påkänningar. Ett 
konservativt uppskattande av sannolikheten för att tillräckligt stora påkänningar uppstår vid olyckan sätts 
till 10 % av fallen. Sannolikheten för att en vagn inblandad i en olycka ska börja brinna uppskattas till 0,2 % 
och därefter antas ett konservativt värde på sannolikheten för att branden sprider sig till det explosiva ämnet 
till 50 %. I figur 16 redovisas möjliga scenarion. 

Brandspridning till explosivt ämne

Antändning 50.0% 2.37E-12

0.2%

Mängd expl.ämnen 50.0% 2.37E-12

2.0%

Starka påkänningar på last
10.0% 2.37E-10

99.8%

90.0% 2.13E-09

Brandspridning till explosivt ämne
1.19E-07 50.0% 1.16E-10

0.2%

50.0% 1.16E-10

98.0%

Starka påkänningar på last
10.0% 1.16E-08

99.8%

90.0% 1.04E-07

Olycka med explosiva ämnen

Maximal

Liten

Fordon antänder

Fordon antänder ej

Ja = explosion

Nej

Ja = explosion

Nej

Fordon antänder

Fordon antänder ej

Ja = explosion

Nej

Ja = explosion

Nej

 
Figur 16. Händelseträd för farligt gods-olycka med explosiva ämnen i lasten. 
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A.2.2 RID-klass 2 – Gaser 
Det antas att hälften av gastransporterna utgörs av transport av brännbara gaser och hälften utgörs av giftiga, 
icke brännbara gaser. 

Sannolikheten för att en olycka leder till läckage av farligt gods antas variera beroende på om det rör sig om 
en tunn- eller tjockväggig vagn. Gaser transporteras vanligtvis tryckkondenserade i tjockväggiga tryckkärl 
och tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för stort respektive litet läckage (punktering) som följd av en 
olycka är för tjockväggiga vagnar 1 % respektive 1 %21. I 98 % av fallen förekommer inget läckage. 

Vanligtvis beaktas den aktuella vindriktningen eftersom det oftast finns en vindriktning inom ett område 
som är dominerande. I denna analys tas det inte någon hänsyn till vindriktningen i detta skede utan detta 
kommer istället att beaktas senare i analysen med avseende på spridningsvinkeln för respektive skadescena-
rio. 

För brännbara gaser bedöms konsekvenserna för människor bli påtagliga först sedan utsläppet antänts. Tre 
scenarier kan antas uppstå beroende av typ av antändning. Om den trycksatta gasen antänds omedelbart vid 
läckage uppstår en jetflamma. Om gasen inte antänds direkt kan det uppstå ett brännbart gasmoln som 
sprids med hjälp av vinden och kan antändas senare. Det tredje scenariot är mycket ovanligt och kan endast 
inträffa om vagnen saknar säkerhetsventil och tanken utsätts för omfattande brand. En BLEVE (Boiling 
Liquid Expanded Vapor Explosion) kan då uppkomma, men detta inträffar inte förrän tanken utsatts för 
kraftig brandpåverkan under en längre tid.  

För ett litet utsläpp brännbar gas (punktering av vagn) ansätts följande sannolikheter22 för: 

 omedelbar antändning (jetflamma): 10 % 
 fördröjd antändning (brinnande gasmoln): 0 % 
 ingen antändning: 90 % 
 

För ett stort utsläpp (stort hål) är motsvarande siffror 20 %, 50 % och 30 %24. En BLEVE antas enbart 
kunna uppstå i intilliggande tank om eventuell jetflamma är riktad direkt mot tanken under en lång tid. Vid 
fördröjd antändning av den brännbara gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och därför inte påverka 
intilliggande tankar vid antändning. Sannolikheten för att en BLEVE ska uppstå till följd av jetflamma är 
mycket liten, uppskattningsvis mindre än 1 %. 

För olycka med giftiga gaser påverkar dessutom vindstyrkan utsläppets konsekvenser på omgivningen. 
Vindstyrkan antas vara antingen hög eller låg.  

I figur 17 redovisas olika scenarion för en olycka med gas. 
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Figur 17. Händelseträd för farligt godsolycka med gas i lasten. 
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A.2.3 RID-klass 3 – Brandfarliga vätskor 
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och antänds. 
Brandfarliga vätskor transporteras oftast i tunnväggiga tankar och sannolikheten för ett litet läckage (punk-
tering) respektive stort läckage vid urspårning är 25 % och 5 %21. I 70 % av fallen förekommer inget läck-
age. 

Sannolikheten för att ett litet respektive stort läckage av brandfarliga vätskor på järnväg skall antändas är 10 
% och 30 %22. I figur 17 redovisas olika scenarion för en olycka med brandfarlig vätska. Scenariot stor pöl-
brand bedöms som mycket konservativt då underlaget vid järnvägsbanken består av makadam som är ett 
lättgenomsläppligt material vilket försvårar bildandet av pölar vid utsläpp. 
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Figur 18. Händelseträd för farligt gods-olycka med brandfarlig vätska i lasten. 
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A.2.4 RID-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
Oxiderande ämnen brukar vanligtvis inte leda till personskador, förutom om de kommer i kontakt med 
brännbart, organiskt material (t ex bensin, motorolja etc.). Blandningen kan då leda till självantändning och 
kraftiga explosionsförlopp. Det är dock inte samtliga oxiderande ämnen som kan självantända. Vattenlös-
ningar av väteperoxider med över 60 % väteperoxid bedöms kunna leda till kraftiga brand- och explosions-
förlopp och detsamma gäller för organiska peroxider. Vattenlösningar av väteperoxider med mindre än 60 
% väteperoxid bedöms däremot inte kunna leda till explosion. 

Oxiderande ämnen är brandbefrämjande ämnen som vid avgivande av syre (oxidation) kan initiera brand 
eller understödja brand i andra ämnen, t ex brand i vegetation kring banvallen. Explosion kan inträffa i vissa 
fall. 

Vissa organiska peroxider är så känsliga att de endast får transporteras under temperaturkontrollerade för-
hållanden. Dessa ämnen får ej transporteras på järnväg enligt RID. 

Andelen oxiderande ämnen och organiska peroxider som bedöms kunna självantända explosionsartat vid 
kontakt med organiskt material antas konservativt utgöra 1/3 av den totala mängden av farligt gods-klass 5 
som transporteras på Västkustbanan. Oxiderande ämnen antas transporteras i tunnväggiga vagnar och san-
nolikheten för läckage är då 30 % (se ovan i avsnitt A.2.3 avseende litet respektive stort läckage). Sannolik-
heten för att det utläckta ämnet ska komma i kontakt med brännbart material bedöms vara relativt låg (anta-
get 10 %), men förbränning bedöms endast uppkomma i 10%. Utav dessa förbränningar antas konservativt 
en andel om 1% kunna ge upphov till explosionsartade förlopp där 25 ton explosiv blandning uppstår (en 
hel järnvägsvagn). I figur 19 redovisas olika scenarion för en olycka med oxiderande ämnen. 

 

 
Figur 19. Händelseträd för farligt gods-olycka med oxiderande ämnen i lasten. 
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Bilaga B – Konsekvensberäkningar 
De riskmått som används i denna riskanalys är individrisk och grupprisk (samhällsrisk) med definition en-
ligt kap 3. Med avseende på individrisk är det avståndet inom vilka personer kan omkomma med avseende 
på respektive skadescenario som är av intresse. Utgångspunkt för vad som används som gränsvärde för att 
omkomma redovisas under respektive skadescenario. För att kunna uppskatta grupprisken behövs en skatt-
ning av antalet personer som förväntas omkomma till följd av respektive skadescenario. För att kunna be-
döma detta behövs det uppgifter på hur mycket personer som vistas i det aktuella området. Nedan anges de 
antaganden som gjorts med avseende på personantal och persontäthet i planområdet. 

Byggnation på planområdet planeras för ”Etapp 1” (se fig. 2) vara 4-5 våningar ovan mark samt bestå av 76 
lägenheter med parkering under mark. ”Etapp 2” planeras även den vara 4-5 våningar ovan mark samt bestå 
av 92 lägenheter med parkering under mark. Verksamheter för ”Etapp 3” är ej helt fastslagna men skall till 
huvudsak bestå av ca 4600 m2 kontorslokaler.  

Avstånd till befintliga järnvägsspår uppgår för ”Etapp” 1 till ca 115 och för ”Etapp 2-3” ca 70 meter. Av-
stånd till nya spår uppgår till ca 85 meter för ”Etapp 1” samt ca 40 meter för ”Etapp 2-3”3.    

Alla konsekvensavstånd för olyckor med farligt gods har beräknats utifrån att olyckan inträffar på spåret, 
vilket blir nollinjen för omgivningen. Vid beräkning av mekanisk skada orsakad av urspårning har dock de 
urspårande vagnarnas avstånd från spåret beaktats. 

Personfördelningen inom planområdet bedöms vara enligt följande: 

Det bedöms i genomsnitt att två personer bor i respektive lägenhet. De boende bedöms till största delen up-
pehålla sig i lägenheterna under 12 (1/2) av dygnets timmar (natt). För ”Etapp 1” innebär detta att ca 150 
personer kommer att befinna sig inomhus under 12 (1/2) av dygnets timmar. I ”Etapp 2” bedöms med 
samma antaganden ca 190 personer befinna sig inomhus under 12 (1/2) av dygnets timmar. För ”Etapp ”1-
2” bedöms det även att ca 50 personer uppehåller sig inomhus under dagtid (12 tim). I ”Etapp 3” med ca 
4600 m2 stora ytor för kontor bedöms ca 350 personer uppehålla sig inomhus under 12 (1/2) av dygnets 
timmar (dag).  

Antalet parkeringsplatser ovan mark är ca 150. Av dessa är ca 50 placerade på ett avstånd 25-30  meter från 
framtida spårsträckning (55-60 meter från befintliga spår), 60 st. är placerade mellan 40-80 meter från fram-
tida spårsträckning (70-110 meter från befintliga spår) och resterande parkeringsplatser ovan mark (ca 40) 
placerade på ett avstånd av 80-180 meter från framtida spårsträckning (110-210 m från befintliga spår). Det 
bedöms konservativt att ca 20 personer befinner sig på parkeringen samtidigt (under hela dygnet) fördelat 
på 15 personer inom 25-80 meter från framtida spårsträckning (55-110 meter från befintligt spår) samt 5 
personer på 80-180 meter från framtida spårsträckning. Detta ger persontätheter på ca 0,0015 pers/m2 (15 
pers/ ca 10000 m2) för 25-80 meter ifrån framtida spårsträckning samt 0,0005 pers/m2 (5 pers/ ca 10000 m2) 
för 80-180 meter från framtida spårsträckning.  

Vid bedömning av antal döda i nedanstående kapitel genomförs det konservativa antagandet om att det be-
finner sig ca 400 personer inomhus samt 20 personer utomhus samtidigt på området såväl på nattetid som på 
dagtid.  

 



 

 

Uppdragsnummer: 10143181  33 (51) 
 

 

B.1 Mekanisk skada vid urspårning 
Det är något oklart hur stort konsekvensområde en urspårning kan medföra då detta även beror på hur lång 
sträcka den urspårade vagnen rör sig i längsled utöver hur långt från spåret som vagnen hamnar. Uppskatt-
ningsvis kan en urspårad vagn som hamnar relativt nära spåret kommer att kunna påverka en cirka 75 meter 
lång sträcka längs järnvägen inom det kritiska avståndet (tre vagnars längd). Detta bedöms dock inte gälla 
för de urspårningar där vagnen hamnar längre från spåret. En järnvägsvagn är ca 25 meter lång, vilket inne-
bär att för de urspårningsscenarier som beaktas där skadeavstånd överstiger 20 meter så står den urspårade 
vagnen närapå vinkelrätt ut från spåret. Om vagnen spårar ut så långt att den står vinkelrätt ut från spåret 
uppskattas det att den inte fortsätter i längsled i tågets färdriktning. Konsekvensområdet antas då bli en fjär-
dedels cirkel där radien är lika med skadeavståndet. Det antas att detta konsekvensområde gäller för urspår-
ningsscenarier med skadeavstånd överstigande 15 meter, medan övriga scenarier innebär ett konsekvensom-
råde som motsvarar det avstånd som den urspårade vagnen hamnar från spåret (skadeavstånd) multiplicerat 
med den sträcka som det aktuella planområdet angränsar mot järnvägen. 

Det antagna avståndet mellan järnväg och de närmsta parkeringsplatserna inom planområdet är enligt ovan 
cirka 55 meter för scenario 1 samt 25 meter för scenario 2 (nedgrävd), vilket innebär att urspårningar inte 
bedöms innebära några konsekvenser med avseende på personskador i planområdet (med undantag för ur-
spårning med farligt gods). 
Tabell 7. Antal omkomna till följd av urspårning mot planområdet (mekanisk skada). 

Scenario 1-2 Konsekvensområde  
i planområdet [m2] 

Antal omkomna (Scenario 1-2) 

Urspårning < 5 m 0 0 

Urspårning 5-15 m 0 0 

Urspårning 15-25 m 0 0 

Urspårning > 25 m 0 0 

 
B.2 Olycka vid transport av farligt gods 

B.2.1 RID-klass 1 – Explosiva ämnen 
Gränsen för direkt dödliga skador går vid 180 kPa tryck. Vid en explosion av 15-25 ton explosiva ämnen 
kan detta tryck uppnås 60 meter från olycksplatsen. Samtliga personer som vistas utomhus bedöms i detta 
fall omkomma. Denna typ av olycka bedöms även leda till att människor inne i byggnaden omkommer. En 
modern byggnad utförd i betong med sammanhållen stomme klarar av ett tryck på ca 40 kPa. Vid en explos-
ion av 25 ton explosiva ämnen kan detta tryck uppnås på en fasad, som vetter mot en olycksplats, 250 meter 
bort, och för övriga fasader 150 meter bort. Det senare värdet kan oftast användas för att avgränsa det om-
råde där byggnader kan rasa, eftersom explosionen inträffar i en punkt som endast är riktad vinkelrätt mot 
en liten del av fasaden. En olycka med en liten mängd explosiva ämnen i lasten, exempelvis 50-100 kg am-
munition antas endast kunna orsaka en lokal skada, konsekvensområde < 25 meter13.   

B.2.1.1 Bedömning av antal omkomna 

Vid en explosion med 25 ton explosiva ämnen erhålls ett konsekvensområde på ca 150 m. Här ansätts dock 
konservativt 180 meter. Det är svårt att uppskatta hur många som kan tänkas drabbas av en sådan händelse 
då empiriska data saknas. Jämförelser med t.ex. husras vid jordbävningar antyder att motsvarande 15-30% 
av de personer som vistas inomhus kan antas omkomma om byggnaden kollapsar. I beräkningarna ansätts 
konservativt 30 % omkomma inomhus till följd av explosion på järnvägen. 
 

Utomhus antas personer på parkeringen inom en radie av 60 meter omkomma. 

Vid en liten explosion antas inga personer inomhus omkomma. Utomhus omkommer personer på parke-
ringen inom en radie av 25 meter. I tabell 8-9 redovisas förväntat antal omkomna. 
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Tabell 8: Förväntat antal omkomna vid olycka med explosiva ämnen. 

Scenario 1 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

Explosiva ämnen, 
25 ton 

400*0,3=120 0 120 

Explosiva ämnen, 
100 kg 

0 0 0 

 

Tabell 9: Förväntat antal omkomna vid olycka med explosiva ämnen. 

Scenario 2 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

Explosiva ämnen, 
25 ton 

400*0,3=120 (602π)/2-25*2*60*0,0015=4 124 

Explosiva ämnen, 
100 kg 

0 0 0 

 

B.2.2 RID-klass 2 – Gaser 
Gaserna kommer att, precis som i frekvensberäkningarna, delas in i brännbar gas och giftig gas. 

Brännbar gas 

Konservativt antas att det är tryckkondenserad gasol i samtliga vagnar eftersom gasol har en låg brännbar-
hetsgräns vilket antas medföra att antändning kommer att kunna inträffa på ett längre avstånd från olycks-
platsen. Mängden gas i en järnvägsvagn antas till ca 40 ton23. 

Utsläppsstorlekarna (för jetflamma och gasmoln) antas till: punktering (hålstorlek 20 mm) och stort hål 
(hålstorlek 100 mm)16. För respektive utsläppsstorlek beräknas, med simuleringsprogrammet Gasol24, dels 
eventuell jetflammas längd vid omedelbar antändning, dels det brännbara gasmolnets volym samt området 
som påverkas vid en BLEVE. För jetflamma och brinnande gasmoln varierar skadeområdet med läckage-
storlek, direkt alternativt fördröjd antändning samt vindhastighet. Beroende på om läckage inträffar i tanken 
i gasfas, i gasfas nära vätskefas eller i vätskefas kan utsläppets storlek och konsekvensområde variera. De 
värsta konsekvenserna bedöms uppstå om utsläppet sker nära vätskeytan och därför antas det konservativt 
att detta är fallet.  

De indata som använts i Gasol för att simulera konsekvensområden för jetflamma och gasmoln presenteras 
nedan: 

- Lagringstemperatur: 15°C 
- Lagringstryck: 7 bar övertryck 
- Utströmmingskoefficient (Cd): 0,83 (Rektangulärt hål med kanterna fläkta utåt) 
- Tankdiameter: 2,5 m (jvg) 
- Tanklängd: 19 m (jvg) 
- Tankfyllnadsgrad: 80% 
- Tankens vikt tom: 50 000 kg 
- Designtryck: 15 bar övertryck 
- Bristningstryck: 4*designtrycket 
- Lufttryck: 760 mmHg 
- Omgivningstemperatur: 15°C 
- Relativ fuktighet: 50 % 
- Molnighet: Dag och klart 
- Omgivning: Många träd, häckar och enstaka hus (tätortsförhållanden) 
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I tabell 9 visas de avstånd inom vilka personer antas omkomma, för respektive scenario vid olika typer av 
utsläpp. För jetflamma och brinnande gasmoln blir inte skadeområdet cirkulärt, runt olycksplatsen utan mer 
plymformat, varför dess bredder även presenteras. För brinnande gasmoln antas det att gasmolnet antänds 
då det fortfarande befinner sig vid tanken och inte har hunnit spädas ut ytterligare. Det brännbara molnets 
volym bedöms där vara som störst. Det skadedrabbade området, med avseende på brinnande gasmoln, upp-
skattas vara molnets storlek plus avståndet där tredje gradens brännskada kan uppnås från gasmolnsfronten.  
 

Tabell 10. Skadedrabbat område, inom vilket personer förväntas omkomma, för olika scenarier vid farligt godsolycka 
med brännbar gas i lasten. 

Scenario Läckagestorlek Antändning Skadedrabbat område (L*B) [meter] 

BLEVE   Cirkulärt 200 m radie 

Hål i tank nära  
vätskeyta 

Punktering 
(2,4 kg/s) 

Stort hål 
(60 kg/s) 

Jetflamma 
Gasmoln 

Jetflamma 
Gasmoln 

18 * 16 
 18 * 12  

 91,5 * 80  
21 * 25  

B.2.2.1 Bedömning av antal omkomna 

En BLEVE har ett konsekvensområde på 200 meter. Inom ett område på 200 meter påverkas samtliga tre 
byggnader av det brinnande eldklotet och tryckvåg där byggnader kan förväntas att rasa. Då det tar relativt 
lång tid för en skapa förhållanden för en BLEVE (brandpåverkan på trycksatt tank) bedöms flertalet perso-
ner i området hinna utrymma innan en BLEVE eventuellt uppstår, 20 personer antas omkomma till följd av 
BLEVE. 

Scenario 1: En jetflamma (stort hål) som har ett konsekvensområde på 92*81 m sträcker sig in över parke-
ringen och 10-20 meter in i ”Etapp 2-3”. Personer som befinner sig utomhus och som träffas av jetflamman 
förväntas omkomma. Inomhus förväntas dock personer ha möjlighet att utrymma och det antas att 20 perso-
ner omkommer inomhus.  

Övriga olycksscenarion når ej fram till parkering/byggnader på planområdet. 

 

Scenario 2: En jetflamma (stort hål) som har ett konsekvensområde på 92*81 m sträcker sig in över parke-
ringen och halvvägs in i ”Etapp 2-3”. Personer som befinner sig utomhus och som träffas av jetflamman 
förväntas omkomma. Inomhus förväntas dock personer ha möjlighet att utrymma och utrymma och det an-
tas att 20 personer omkommer inomhus.  

Övriga olycksscenarion når ej fram till parkering/byggnader på planområdet. 
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Tabell 11. Förväntat antal omkomna vid olycka med brännbar gas. 

Scenario 1 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

BLEVE 
 

20 0 20 

Jetflamma, punk-
tering 

0 0 0 

Gasmoln, punkte-
ring 

0 0 0 

Jetflamma, stort 
hål 

20 (92*80-55*80)*0,0015=4 24 

Gasmoln, stort hål 
 

0 0 0 

 

Tabell 12. Förväntat antal omkomna vid olycka med brännbar gas. 

Scenario 2 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

BLEVE 
 

20 0 20 

Jetflamma, punk-
tering 

0 0 0 

Gasmoln, punkte-
ring 

0 0 0 

Jetflamma, stort 
hål 

20 (80*80-25*80)*0,0015=7 

(92*80-80*80)*0,0005=1 

28 

Gasmoln, stort hål 
 

0 0 0 

 

Giftig gas 

Den icke brännbara men giftiga gasen antas bestå av klor, som är en av de giftigaste gaserna som transporte-
ras på järnväg i Sverige. Med simuleringsprogrammet Bfk25 beräknas storleken på det område där koncent-
rationen klor antas vara dödlig (inomhus och utomhus). Mängden i en järnvägsvagn antas till 57 ton17. Ut-
släppsstorlekarna uppskattas till litet läckage (punktering 0,45 kg/s) och stort läckage (stort hål 112 kg/s)17. 

Gasens spridning beror bland annat på vindstyrka, bebyggelse och tid på dygnet. Bfk visar spridningskurvor 
och uppskattningar av hur stor andel av befolkningen inom området som förväntas omkomma. Denna andel 
avtar med avståndet både i längd med och vinkelrätt mot gasmolnets riktning, se tabell 12. 

De indata som använts i Bfk för att simulera konsekvensområden för utsläpp av giftig gas presenteras ne-
dan. Vindstyrkan kommer att varieras från 3-8 m/s och simuleringar kommer att göras med olika stora ut-
släppsmängder, men i övrigt hålls faktorerna konstanta: 

 Kemikalie: Klor 
 Emballage: Järnvägsvagn (57 000 kg) 
 Bebyggelse: Bebyggt 
 Lagringstemperatur: 15°C 
 Omgivningstemperatur: 15°C 
 Molnighet: vår, dag och klart 
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För bedömning av antal omkomna används LC50 – avståndet där samtliga personer utomhus antas om-
komma inom det avståndet och samtliga utanför antas överleva.  
Tabell 13. Skadedrabbat område, inom vilket personer förväntas omkomma, för olika scenarier vid farligt godsolycka 
med giftig gas i lasten. 

Scenario Vindstyrka 
[m/s] 

Skadedrabbat  
område utomhus 
(L*Bmax) [m] 

Punktering (0,45 kg/s) 3 
 

8 

40*12 

 
36*6 

Stort hål (112 kg/s) 3 
 

8 

900*200 

 
520*100 

B.2.2.2 Bedömning av antal omkomna 

Scenario 1: I tabell 13 kan det utläsas att det endast är olyckor kopplade till ett stort utsläppshål som påver-
kar byggnation på planområdet (oavsett vindstyrka). För scenariot Stort hål bedöms samtliga personer ut-
omhus omkomma, inomhus antas det konservativt att 5 % omkommer inom LC50-avståndet.  För låg vind-
styrka bedöms utsläppet påverka hela planområdet. För hög vindstyrka motsvarar detta ca 60 % (100 m/180 
m) av den totala byggnationen. I Tabell 10 redovisas beräkningarna. 

Scenario 2: Utomhus bedöms samtliga personer inom gasmolnets LC50-avstånd omkomma och samtliga 
utanför detta bedöms överleva. omkomma. För scenariot Stort hål bedöms samtliga personer utomhus om-
komma, inomhus antas det att 5 % omkommer inom LC 50-avståndet.  För låg vindstyrka bedöms utsläppet 
påverka hela planområdet. För hög vindstyrka motsvara detta ca 60 % (100 m/180 m) av den totala byggnat-
ionen. I Tabell 14-15 redovisas beräkningarna. 

 

Tabell 14 Förväntat antal omkomna vid olycka med giftig gas. 

Scenario 1 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

Punktering, låg 
vindstyrka 

0 0 0 

Punktering, hög 
vindstyrka 

0 0 0 

Stort hål, låg 
vindstyrka 

400*0,05=20 
 

Samtliga döda (20) 40 

Stort hål, hög 
vindstyrka 

400*(0,6)*0.05=12 
 

Samtliga döda (20) 32 
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Tabell 15 Förväntat antal omkomna vid olycka med giftig gas. 

Scenario 2 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

Punktering, låg 
vindstyrka 

0 (40*12-25*12)*0,001=1 1 

Punktering, hög 
vindstyrka 

0 (36*6-25*6)*0,001=1 1 

Stort hål, låg 
vindstyrka 

400*0,05=20 
 

Samtliga döda (20) 40 

Stort hål, hög 
vindstyrka 

400*(0,6)*0.05=12 
 

Samtliga döda (20) 32 

 

B.2.3 RID-klass 3 – Brandfarliga vätskor 
För brandfarliga vätskor gäller att skadliga konsekvenser kan uppstå först när vätskan läcker ut och antänds. 
Det avstånd, inom vilket personer förväntas omkomma direkt alternativt som följd av brandspridning till 
byggnader, antas vara fram till där värmestrålningsnivån överstiger 15 kW/m2, vilket är en strålningsnivå 
som orsakar outhärdlig smärta efter kort exponering (cirka 2-3 sekunder) samt den strålningsnivå som bör 
understigas i minst 30 minuter utan att särskilda åtgärder vidtas i form av brandklassad fasad17,26.  

Vid beräkning av konsekvensen av en farligt gods-olycka med brandfarlig vätska antas tanken rymma ben-
sin. Uppskattningsvis rymmer en järnvägsstank ca 45 ton bensin. Vanligtvis är tankar dock uppdelade i 
mindre fack och därför är sannolikheten för att all bensin läcker ut mycket liten. Beroende på utsläppsstor-
leken antas olika stora pölar med brandfarlig vätska bildas vilket leder till olika mängder värmestrålning. Ett 
stort läckage antas bilda en 400 m2 pöl medan en punktering grovt antas bilda en 100 m2 pöl.  

Strålningsberäkningarna har genomförts med hjälp av handberäkningar. De formler som använts är baserade 
på den forskning på brandområdet som bedrivits under lång tid. Använda formler och samband är etablerade 
och har använts under många år vid bedömning av olika typer av brandförlopp27.  

I tabell 15 redovisas skadeområden inom vilka personer kan omkomma vid olika pölareor. Eftersom strål-
ningsberäkningarna utgår från pölens kant är det viktigt att även räkna med pölradien för att få det aktuella 
avståndet med utgångspunkt från olycksplatsen eftersom den brandfarliga vätskan kan spridas över ett rela-
tivt stort område beroende på topografi med eventuella diken osv. I detta fall antas konservativt att pölen 
breds ut cirkulärt med centrum vid olycksplatsen på spåret. 
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Tabell 16. Skadedrabbat område, inom vilket personer förväntas omkomma, för olika scenarier vid farligt godsolycka 
med brandfarlig vätska i lasten. 

Scenario  
Pölradie 

Avstånd från pölkant 
till kritisk strål-

ningsnivå 
Skadeområde 

Liten pölbrand 
bensin (100 m2) 

5,6 m 16,5 m 22 m 

Stor pölbrand 
bensin (400 m2) 

11 m 29 m 40 m 

B.2.3.1 Bedömning av antal omkomna 

Eftersom avståndet mellan spår och närmsta byggnad överstiger största skadeområde om 40 meter bedöms 
pölbränder ej drabba byggnaderna i sådan utsträckning att personer inomhus antas omkomma. Då strålning 
från en brand inte momentant når upp i maximal effekt bedöms flertalet personer hinna fly innan dödliga 
strålningsnivåer uppkommer. Konservativt görs dock antagandet att samtliga personer som vistas inom ska-
deområdet på parkeringen omkommer. I tabell 17-18 redovisas förväntat antal omkomna.  
Tabell 17. Förväntat antal omkomna vid olycka med brandfarlig vätska. 

Scenario 1 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

Liten pölbrand 
bensin (100 m2) 

0 0 0 

Stor pölbrand 
bensin (400 m2) 

0 0 0 

 

Tabell 18. Förväntat antal omkomna vid olycka med brandfarlig vätska. 

Scenario 2 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

Liten pölbrand 
bensin (100 m2) 

0 0 0 

Stor pölbrand 
bensin (400 m2) 

0 (402π/2-25*40*2)*0,0015=1 1 

B.2.4 RID-klass 5 – Oxiderande ämnen och organiska peroxider 
Vid olycka med oxiderande ämne antas inte några personer inom planområdet omkomma, om inte det oxi-
derande ämnet kommer i kontakt med organiskt material och ger upphov till förbränning. Förbränning har i 
avsnitt A.2.4 delats in i explosionsartade förlopp där hela vagnens last (25 ton) involveras, samt i gräsbrän-
der eller liknande där det utläckta ämnet understödjer förbränning av det organiska material det kommer i 
kontakt med. 

Gräsbränder bedöms ge ett så litet konsekvensområde att det inte förväntas lede till att personer på planom-
rådet omkommer.  

Vid en explosion eller explosionsartat brandförlopp kan kriteriet för att personer omkommer (alt. skadas 
allvarligt) delas upp i två faktorer, dels att personen befinner sig utomhus och omkommer direkt av explos-
ionens tryckuppbyggnad eller att personen befinner sig i en byggnad och omkommer då byggnaden rasar på 
grund av explosionens tryckuppbyggnad. 
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Människor tål tryck förhållandevis bra och gränsen för direkta dödliga skador går vid 180 kPa tryck. Detta 
kan jämföras med kritiska tryck för byggnader där gränsen för raserade väggar går vid: 

 10 kPa för träbyggnader och hallbyggnader av plåt 
 20 kPa för tegelbyggnader och äldre betongbyggnader 
 40 kPa för nyare betongbyggnader med väl sammanhållande stomme 
 
Det antas att den nya bebyggelsen i planområdet är utförd så att den klarar 40 kPa. En explosiv oxidator-
bränsleblandning omfattande en hel tågvagns last (25 ton) bedöms ge upphov till konsekvensavstånd mot-
svarande de för explosiva ämnen (RID-klass 1)13, för vilka har redogjorts i avsnitt B.2.1. 

B.2.4.1 Bedömning av antal omkomna 

Vid en explosion med 25 ton explosiva ämnen erhålls, enligt ovan, ett konsekvensområde på ca 150 m. Här 
ansätts dock konservativt 180 meter. Det är svårt att uppskatta hur många som kan tänkas drabbas av en så-
dan händelse då empiriska data saknas. Jämförelser med t.ex. husras vid jordbävningar antyder att motsva-
rande 15-30% av de personer som vistas inomhus kan antas omkomma om byggnaden kollapsar. I beräk-
ningarna ansätts konservativt 30 % omkomma inomhus till följd av explosion på järnvägen. 
 

Vid en gräsbrand eller liknande liten explosion antas inga personer inomhus eller utomhus omkomma. I Ta-
bell 19-20 redovisas förväntat antal omkomna. 
Tabell 19. Förväntat antal omkomna vid olycka med oxiderande ämnen. 

Scenario 1 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

Explosion, oxide-
rande ämnen, 25 
ton 

400*0,3=120 0 120 

 
Tabell 20. Förväntat antal omkomna vid olycka med oxiderande ämnen. 

Scenario 2 Antal omkomna  

Inomhus Utomhus Totalt 

Explosion, oxide-
rande ämnen, 25 
ton 

400*0,3=120 (602π)/2-25*2*60*0,0015=4 124 

 



 

 

Uppdragsnummer: 10143181  41 (51) 
 

 

Bilaga C – Riskberäkningar 
Scenario 1: 
I tabell 19 redovisas det riskbidrag som respektive scenario genererar på planområdet. Vid genomförda be-
räkningar har den sträcka som järnvägen angränsar mot planområdet använts, 200 meter. För flera av skade-
scenarierna understiger konsekvensområdena 200 meter, medan det för andra överstiger. Detta innebär att 
det inte är givet att en person i planområdet som befinner sig inom det, från järnvägen, kritiska avståndet 
omkommer om scenariot inträffar någonstans på den aktuella järnvägssträckan. Samtidigt kan även ett ska-
descenario med omfattande konsekvensområde innebära att personer i planområdet omkommer eller skadas 
allvarligt om olyckan inträffar på en sträcka av järnvägen som ej angränsar till planområdet. Vid framta-
gande av individ- och samhällsrisk beaktas detta genom att frekvensen för respektive scenario reduceras 
respektive ökas. För somliga skadescenarier, t.ex. gasutsläpp, kan skadeområdet dessutom inte förväntas bli 
cirkulärt. Detta leder till att det inte är givet att en person som befinner sig inom kritiskt avstånd från järn-
väg omkommer vid olycka och den ursprungliga frekvensen för scenariot reduceras därför även med avse-
ende på spridningsvinkeln. 
Tabell 21. Riskbidrag från respektive scenario. 

Scenario 1

Avstånd från 
spår (m)

Skadeområde x 
2 /total sträcka 

(Andel av 
sträcka)

Andel av 
cirkulärt område Frekvens [per år]

Reducerad 
frekvens med 

hänsyn på andelar Antal omkomna

Explosiva ämnen, 16 ton, dagtid 180 180% 100.0% 1.20E-10 2.15E-10 120

Explosiva ämnen, 16 ton, övrig tid 180 180% 100.0% 1.20E-10 2.15E-10 120

Explosiva ämnen,100 kg, dagtid 25 25% 100.0% 5.86E-09 1.46E-09 0

Explosiva ämnen,100 kg, övrig tid 25 25% 100.0% 5.86E-09 1.46E-09 0

BLEVE, dagtid 200 200% 100.0% 2.17E-10 4.33E-10 20

BLEVE, övrig tid 200 200% 100.0% 2.17E-10 4.33E-10 20

Jetflamma, punktering dagtid 18 18% 14.1% 7.15E-09 1.81E-10 0

Jetflamma, punktering övrig tid 18 18% 14.1% 7.15E-09 1.81E-10 0

gasmoln, punktering, dagtid 18 18% 21.2% 0.00E+00 0.00E+00 0

gasmoln, punktering, övrig tid 18 18% 21.2% 0.00E+00 0.00E+00 0

Jetflamma, stort hål dagtid 92 92% 13.9% 1.43E-08 1.83E-09 24

Jetflamma, stort hål övrig tid 92 92% 13.9% 1.43E-08 1.83E-09 24

gasmoln, stort hål dagtid 21 21% 37.9% 3.61E-08 2.87E-09 0

gasmoln, stort hål övrig tid 21 21% 37.9% 3.61E-08 2.87E-09 0

Punktering giftig gas, svag vind,dagtid 40 40% 6.4% 1.55E-08 3.96E-10 0

Punktering giftig gas, svag vind, övrig tid 40 40% 6.4% 1.55E-08 3.96E-10 0

Punktering giftig gas, stark vind, dagtid 36 36% 6.7% 1.55E-08 3.73E-10 0

Punktering giftig gas, stark vind, övrig tid 36 36% 6.7% 1.55E-08 3.73E-10 0

Stort hål giftig gas, svag vind, dagtid 900 900% 8.0% 1.55E-08 1.11E-08 40

Stort hål giftig gas, svag vind, övrig tid 900 900% 8.0% 1.55E-08 1.11E-08 40

Stort hål giftig gas, stark vind, dagtid 520 520% 3.2% 1.55E-08 2.58E-09 32

Stort hål giftig gas, stark vind, övrig tid 520 520% 3.2% 1.55E-08 2.58E-09 32

Liten pölbrand, dagtid 22 22% 100.0% 4.25E-07 9.36E-08 0

Liten pölbrand, övrig tid 22 22% 100.0% 4.25E-07 9.36E-08 0

Stor pölbrand, dagtid 40 40% 100.0% 2.55E-07 1.02E-07 0

Stor pölbrand, övrig tid 40 40% 100.0% 2.55E-07 1.02E-07 0

Explosion oxiderande ämnen 8 ton explosiv 

blandning, dagtid

180

180% 100.0% 3.72E-10 6.69E-10 120

Explosion oxiderande ämnen 8 ton explosiv 

blandning, övrig tid 180 180% 100.0% 3.72E-10 6.69E-10 120

Urspårning < 5 m, dagtid 5 5% 100.0% 3.82E-04 1.91E-05 0

Urspårning < 5 m, övrig tid 5 5% 100.0% 3.82E-04 1.91E-05 0

Urspårning 15 m, dagtid 15 15% 100.0% 1.34E-05 2.02E-06 0

Urspårning 15 m, övrig tid 15 15% 100.0% 1.34E-05 2.02E-06 0

Urspårning 25 m, dagtid 25 25% 100.0% 9.09E-06 2.27E-06 0

Urspårning 25 m, övrig tid 25 25% 100.0% 9.09E-06 2.27E-06 0

Urspårning 30 m, dagtid 30 30% 100.0% 2.90E-06 8.70E-07 0

Urspårning 30 m, övrig tid 30 30% 100.0% 2.90E-06 8.70E-07 0  
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Figur 20. Individriskprofil 

 
Figur 21. Gruppriskprofil 
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Scenario 2: 
Beräkningar har ovan utförts för det trafikflöde som gäller i dagsläget. En större utbyggnad av Västkustba-
nan är planerad och därför genomförs ovanstående beräkningar även utefter de prognostiserade trafikflö-
dena som gäller då Västkustbanan är utbyggd till dubbelspår. Det framtida prognostiserade trafikflödet förbi 
planområdet återges i kap. 4. Det framtida trafikflödet innebär i princip en fördubbling av trafikrörelserna 
men också en procentuell ökning av antal godståg.  

Det enda som skiljer beräkningsmässigt för sannolikhets/frekvensberäkningarna är att trafikflödet ändras. 
Vilket därmed förändrar frekvensen för en urspårning på den aktuella sträckan av järnvägen till 3,310-3 per 
år. Ytterliggare frekvensberäkningar sker enligt samma princip som i bilaga A. 

Vid utbyggnationen av Västkustbanan skall befintliga samt nya spår grävas ner i tråg i marken. Detta påver-
kar de konsekvenser av hur en olycka med farligt gods påverkar området och i förlängningen antalet om-
komna då grupprisken beräknas. Då tågen kommer att gå i nedgrävda tråg bedöms urspårning in på planom-
rådet ej vara möjligt.  
Tabell 22. Riskbidrag från respektive scenario. 

Scenario

Avstånd från 
spår (m)

Skadeområde x 
2 /total sträcka 

(Andel av 
sträcka)

Andel av 
cirkulärt område Frekvens [per år]

Reducerad 
frekvens med 

hänsyn på andelar Antal omkomna

Explosiva ämnen, 25 ton, dagtid 180 180% 100.0% 3.57E-10 6.42E-10 124

Explosiva ämnen, 25 ton, övrig tid 180 180% 100.0% 3.57E-10 6.42E-10 124

Explosiva ämnen,100 kg, dagtid 25 25% 100.0% 1.75E-08 4.37E-09 0

Explosiva ämnen,100 kg, övrig tid 25 25% 100.0% 1.75E-08 4.37E-09 0

BLEVE, dagtid 200 200% 100.0% 6.46E-10 1.29E-09 20

BLEVE, övrig tid 200 200% 100.0% 6.46E-10 1.29E-09 20

Jetflamma, punktering dagtid 18 18% 14.1% 2.13E-08 5.41E-10 0

Jetflamma, punktering övrig tid 18 18% 14.1% 2.13E-08 5.41E-10 0

gasmoln, punktering, dagtid 18 18% 21.2% 0.00E+00 0.00E+00 0

gasmoln, punktering, övrig tid 18 18% 21.2% 0.00E+00 0.00E+00 0

Jetflamma, stort hål dagtid 92 92% 13.9% 4.27E-08 5.46E-09 28

Jetflamma, stort hål övrig tid 92 92% 13.9% 4.27E-08 5.46E-09 28

gasmoln, stort hål dagtid 21 21% 37.9% 1.08E-07 8.58E-09 0

gasmoln, stort hål övrig tid 21 21% 37.9% 1.08E-07 8.58E-09 0

Punktering giftig gas, svag vind,dagtid 40 40% 6.4% 4.62E-08 1.18E-09 1

Punktering giftig gas, svag vind, övrig tid 40 40% 6.4% 4.62E-08 1.18E-09 1

Punktering giftig gas, stark vind, dagtid 36 36% 6.7% 4.62E-08 1.11E-09 1

Punktering giftig gas, stark vind, övrig tid 36 36% 6.7% 4.62E-08 1.11E-09 1

Stort hål giftig gas, svag vind, dagtid 900 900% 8.0% 4.62E-08 3.32E-08 40

Stort hål giftig gas, svag vind, övrig tid 900 900% 8.0% 4.62E-08 3.32E-08 40

Stort hål giftig gas, stark vind, dagtid 520 520% 3.2% 4.62E-08 7.68E-09 32

Stort hål giftig gas, stark vind, övrig tid 520 520% 3.2% 4.62E-08 7.68E-09 32

Liten pölbrand, dagtid 22 22% 100.0% 1.27E-06 2.79E-07 0

Liten pölbrand, övrig tid 22 22% 100.0% 1.27E-06 2.79E-07 0

Stor pölbrand, dagtid 40 40% 100.0% 7.62E-07 3.05E-07 1

Stor pölbrand, övrig tid 40 40% 100.0% 7.62E-07 3.05E-07 0

Explosion oxiderande ämnen 25 ton explosiv 

blandning, dagtid

180

180% 100.0% 1.01E-09 1.82E-09 124

Explosion oxiderande ämnen 25 ton explosiv 

blandning, övrig tid 180 180% 100.0% 1.01E-09 1.82E-09 124

Urspårning < 5 m, dagtid 5 5% 100.0% 7.78E-04 0.00E+00 0

Urspårning < 5 m, övrig tid 5 5% 100.0% 7.78E-04 0.00E+00 0

Urspårning 15 m, dagtid 15 15% 100.0% 2.74E-05 0.00E+00 0

Urspårning 15 m, övrig tid 15 15% 100.0% 2.74E-05 0.00E+00 0

Urspårning 25 m, dagtid 25 25% 100.0% 1.85E-05 0.00E+00 0

Urspårning 25 m, övrig tid 25 25% 100.0% 1.85E-05 0.00E+00 0

Urspårning 30 m, dagtid 30 30% 100.0% 5.91E-06 0.00E+00 0

Urspårning 30 m, övrig tid 30 30% 100.0% 5.91E-06 0.00E+00 0  



 

 

Uppdragsnummer: 10143181  44 (51) 
 

 

 
Figur 22. Individriskprofil 

 

 
Figur 23. Gruppriskprofil 
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Bilaga D - Verifiering av riskreducerande åtgärder 
Det föreslås att friskluftsintag för byggnader på planområdet placeras högt samt att de ej vetter mot Väst-
kustbanan. Alternativt avstängningsbar till/frånluftsventilation vilket bedöms resultera i att personer ej om-
kommer inomhus vid ett stort utsläpp av giftig gas (scenario Stort hål). Effekten av detta för samhällsrisken 
redovisas i scenario 1-2 nedan.  

Scenario 1: 

 
Figur 24. Gruppriskprofil där den heldragen linje utgör riskreducerat scenario 

 

Scenario 2: 

 
Figur 25. Gruppriskprofil där den heldragen linje utgör riskreducerat scenario 

 

Resultaten visar på en tydlig minskning grupprisken för både scenario 1 och 2. Grupprisken i scenario 1 
hamnar under ALARP-intervallet och för scenario 2 hamnar det på en lägre nivå inom ALARP-intervallet. 
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Bilaga E - Beaktande av ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län” 

I skrivelsen ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län”1 har det framtagits riktlinjer för när och hur riskana-
lyser, med avseende på farligt gods, skall genomföras i Hallands län. Rapporten tar även upp ett antal olika 
skyddsåtgärder som skall finnas beroende på avstånd till farligt godsled beroende på aktuell verksamhet. 
Rapporten är ny och har vad WSP erfar inte prövats mot något planärande. Detta innebär det inte är fastlagt 
eller vedertaget hur berörda kommuner förväntas förhålla sig till riktlinjerna inom planprocessen. Skall rikt-
linjerna tolkas som ”skallkrav” eller kan de frångås om det visar sig att riskerna för det specifika planområ-
det är låga.  Det förutsätts i denna riskbedömning att avsteg kan genomföras i det fall risknivån är låg för det 
aktuella planområdet, se kommentarer i kolumn tre i nedanstående tabell. 

Aktuellt planområde gränsar till Västkustbanan som i ovan nämnda rapport klassas enligt den högre nivån 
av skyddsåtgärder (pga. trafikmängd). Aktuell planändring kommer innebära att planområdet, enligt 
ovanstående rapport, klassas som tätort. Enligt aktuellt planförslag kan byggnader att uppföras ca 40 meter 
från framtida planerade spårutbyggnad samt med parkering ca 25 meter från framtida spårutbyggnad. För 
aktuell ”verksamhet” (tätort) och transportled (Västkustbanan) hamnar bebyggelsen inom ”reducerat av-
stånd” för etapp 2-3 i enligt med klassificering i ovanstående rapport. Nedan lyfts de punkter upp där de nya 
riktlinjerna skiljer sig från aktuell riskbedömning.  
Tabell 23. Jämförelse mellan funktionskrav enligt ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län” och WSP:s riskbedöm-
ning.  

Funktionskrav  enligt 
”Riskanalys av farligt 
gods i Hallands län” 

Högre nivå enligt ”Riskanalys av farligt 
gods i Hallands län” 

WSP:s riskbedömning 

Förhindra mekanisk kon-
flikt 

Etableras tätort på längre avstånd än 30 
meter krävs inga åtgärder för mekanisk 
påverkan. Följande ska dock beaktas vid 
etablering intill väg (järnväg):   

• Ska det bebyggelsefria området användas 
på ett sätt så att flera personer förväntas 
befinna sig där under större delar av dagen 
bör skydd för avåkning införas.  

 

 

• Vid branta slänter krävs åtgärd (så som 
förstärkt vägräcke) för att behålla fordonet 
på vägbanan. Om inte skydd mot avåkning 
finns eller införs så räknas bebyggelsefri 
zon från släntfot. 

I scenario 1 är avståndet till plan-
området så stort att en mekanisk 
urspårning ej påverkar planområ-
det. I scenario 2 är järnvägsspåren 
nedgrävda varmed skydd mot 
avåkning in på planområdet er-
hålls. 

 

 

 

Ej aktuellt 
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Funktionskrav  enligt 
”Riskanalys av farligt 
gods i Hallands län” 

Högre nivå enligt ”Riskanalys av farligt 
gods i Hallands län” 

WSP:s riskbedömning 

Reducera/motverka strål-
ningseffekter 

För fasader som vetter mot led gäller föl-
jande:  

•  30-50 meter: Fasad ska vara i obrännbart 
material och fönster (i normal omfattning) 
/ingående komponenter ska vara motsva-
rande klass E 30. 

I scenario 1 är byggnaderna pla-
cerade på ett längre avstånd från 
järnvägsspåren (70 m) varmed 
aktuell problematik ej föreligger. 

 

I scenario 2 planeras byggnader 
uppföras på ett avstånd av 40 me-
ter från transportled. I detta fall 
visar beräkningar i aktuell rapport 
att denna olyckskonsekvens 
(strålningseffekter) ger ett mycket 
litet bidrag till både individ- och 
grupprisknivån. Därav bedöms 
det inte skäligt att följa Länssty-
relsens föreslagna minimiavstånd 
om 30 meter.  

Motverka effekter från ett 
dimensionerande fall för 
explosion   

För etableringar mellan 30-50 meter ifrån 
led ska hänsyn tas till dimensionerande 
explosionslast. 

I scenario 1 är byggnaderna pla-
cerade på ett längre avstånd från 
järnvägsspåren (70 m) varmed 
aktuell problematik ej föreligger. 

I scenario 2 planeras byggnader 
uppföras på ett avstånd av 40 me-
ter från transportled. I detta fall 
visar beräkningar i aktuell rapport 
att både individ- samt grupprisk 
generellt ligger långt ner i 
ALARP-intervallet för olyckor 
kopplade till explosioner. Därav 
bedöms det inte skäligt att följa 
Länsstyrelsens föreslagna mini-
miavstånd om 30 meter. 

Motverka/reducera effek-
ter från giftig gas 

För bostäder gäller att: Luftintag ska place-
ras högt och på motsatt sida av leden.  

För hotell/konferens och andra använd-
ningsområden där det är möjligt att under-
hålla/upprätthålla ett system gäller därutö-
ver att: gasdetektor kopplad till automa-
tiskt nedstängningssystem/ varseblivnings-
system och utrymningsplan ska finnas.   

Länsstyrelsens riktlinjer efterföljs 
på denna punkt då det visar sig att 
det är olyckor relaterade till ut-
släpp av giftiga gaser som bidrar 
mest till att grupprisken ligger 
inom ALARP-intervallet. Åtgärd 
bedöms som kostnadsmässigt 
skälig.  
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Funktionskrav  enligt 
”Riskanalys av farligt 
gods i Hallands län” 

Högre nivå enligt ”Riskanalys av farligt 
gods i Hallands län” 

WSP:s riskbedömning 

Begränsa antal personer 
som kan bli utsatta: pla-
cering av entréer, utrym-
ningsvägar etc. 

För alla byggnader inom 50 meter ifrån led 
ska minst en utrymningsväg finnas som 
inte vetter mot leden.   

Balkonger, uteplatser, lekplatser etc. ska 
inte finnas på kortare avstånd än 50 meter 
ifrån leden.  

Placering av entréer bör ligga så långt ifrån 
leden som möjligt, gärna på motsatt sida.   

Utforma området nära leden på ett sätt som 
inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 

I scenario 1 är byggnaderna pla-
cerade på ett längre avstånd från 
järnvägsspåren (70 m) varmed 
aktuell problematik ej föreligger. 

I scenario 2 planeras byggnader 
uppföras på ett avstånd från 40 
meter. Riskanalysen har visat på 
att både individrisk- samt grupp-
risknivån generellt är låg. Därav 
bedöms det inte skäligt att före-
lägga byggnaderna med begräns-
ningar gällande utrymningsvägar, 
balkonger, lekplatser etc. WSP 
instämmer dock i att området 
nära leden skall utformas på ett 
sätt som inte uppmuntrar stadig-
varande vistelse.  
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Bilaga F Almer Oil 
 

På ett avstånd av ca 80-100 meter från planområdet ligger Almer Oils anläggning. Verksamheten ansökt om 
att tillhöra den högre nivån av Seveso. Exploatören önskar utreda vad detta kan få för inverkan på risknivån 
på planområdet. Information gällande konsekvensutredningar samt hanterade ämnen och mängder inom 
Almer Oil har erhållits genom ett utdrag av ”Ansökan om omprövning av tillstånd enligt miljöbalken, för-
ordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och Sevesolagen” via e-post från Miljö-
hälsoskyddsförvaltningen i Varberg28. 

Almer Oil hanterar i dagsläget främst oljeprodukter (klass 2b, 3 samt oklassade) men ansökan finns om att 
lagra och hantera maximalt 150 000 ton svavelsyra (riskfras R35) samt natriumhydroxid (Riskfras R32-35) 
med en momentant maximal lagringsmängd av 20 000 ton svavelsyra samt 20 000 ton natriumhydroxid. 
Övriga produktgruper som ingår i ansökan är farlig avfall. I sin ansökan för högre nivå av Seveso-
anläggning finns en konsekvensutredning genomförd gällande påverkan på intilliggande verksamheter. 
Konsekvensutredningen är ej enbart inriktad mot påverkan på mäniskors liv och hälsa utan det finns även ett 
miljöperspektiv. 

 

Utsläpp av frätande ämnen: 

Konsekvensutredning lyfter fram att ett stort utsläpp av svavelsyra (svavelsyredimma som värsta scenario) 
inte kommer att påverka befintliga närliggande bostäder då dessa är belägna 200 meter ifrån anläggningen. I 
och med aktuell planändring av Kv. Svärdfisken 29 och 33 kommer avstånd till närliggande bostäder att 
minska till ca 80-100 meter. Konsekvensutredningen nämner även att ett utsläpp kommer att påverka närbo-
ende på upp till 1 km avstånd från anläggningen. Konsekvensutredningen tar också upp att personer i direkt 
närhet till utsläppet (dvs. inom anläggningen) bedöms kunna få skador på andningsvägar vid inhalation av 
farliga gaser. WSP gör bedömningen att om personer i direkt närhet till utsläppet endast kan få skador på 
andningsvägar så kommer ett utsläpp av koncentrerad svavelsyra ej innebära att personer på aktuellt plan-
område omkommer.  

Konsekvensutredningen tar ej upp det scenario då koncentrerad svavelsyra läcker ut och kommer i kontakt 
med havsvattnet. Det var en sådan olycka som skede vid Kemiras anläggning i Helsingborg år 2005 då en 
tank med drygt 16 000 ton svavelsyra havererade och läckte ut i havet. Koncentrerad svavelsyra läckte då ut 
i havsvattnet och reagerade med havsvattnet så att det bildades ett klorvätegas som sedan kan förflyttades av 
vinden som ett tungt gasmoln. I analysen av olyckan vid Kemira i Helsingborg (Statens haverikommission, 
2008) genomfördes en noggrann utredning om klorvätgasmolnets egenskaper och påverkan på människors 
hälsa. I utredning fastslås att de koncentrationer som uppkom vid Kemira-olyckan, och som skulle kunna 
vara representativa för en eventuell liknande olycka på Almer Oils anläggning, inte var direkt dödliga utan 
vilka främst hade potential att skapa kraftig irritering/skador på luftvägar hos människan.  

Utifrån konsekvensbeskrivning i Almer Oils ansökan, gällande utsläpp av frätande ämnen, bedöms det inte 
uppkomma ett sådant scenario att personer som uppehåller sig på planområdet kan omkomma.  

 

Brand:  

I konsekvensutredning av Almer Oil tas brand i lättare oljeprodukter (klass 2b och 3) upp där det bedöms ett 
en eventuell brand vid ett läckage på ca 10 m3 har ett påverkansavstånd på 50 meter. Vid en total cistern-
brand har de, tillsammans med den kommunala räddningstjänsten, gjort bedömningen att värmestrålningen 
har en påverkan ca 500 meter bort. Via kontakter med Varbergs Räddningstjänst29 samt Almer Oil30 kan det 
dock konstareras att denna påverkan inte bedöms leda till att personer på området omkommer. Detta styrks 
av konsekvensutredningen där bedömningen görs att inte uppkommer några skadade pga. av brand utanför 
anläggningen. 
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Sammanfattningsvis bedöms (utifrån konsekvensutredningen utförd av Almer Oil) att verksamheten på Al-
mer Oil inte påverkar riskbilden på planområdet. Detta då varken brand eller utsläpp av frätande produkter 
bedöms kunna omkomma till följd av en olycka på Almer Oils verksamhet.  

I riskbedömningen har WSP endast beaktat plötsligt uppkomna händelser/olyckor som leder till att personer 
på planområdet kan omkomma. Risker förknippande med lukt/långtidspåverkan.  
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1. Bakgrund och syfte 
HSB Göta planerar att bygga byggnader för bostäder, kontor och handel vid kv 

Späckhuggaren i Varberg. 

De planerade byggnaderna ligger i anslutning till väg- och tågtrafiktrafik, varför 

behovet av en trafikbullerutredning finns. Soundcon AB har kontaktats för att 

beräkna vilka trafikbullernivåer som kan förväntas att uppträda vid 

byggnadsfasaderna i framtiden. 

2. Riktvärden för trafikbuller 
I samband med Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997-03-20, 

fastställde riksdagen riktvärden för trafikbuller. Dessa riktvärden för nybyggnad av 

bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur 

redovisas i sammanfattning nedan. 

 

Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

 Ekvivalentnivå  Maximalnivå 

Inomhus  30    45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad   55 

På uteplats       70 

Källa: Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 
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För bedömning av bostädernas lämplighet och möjligheten till eventuella avsteg från 

riktvärden med hänsyn till trafikbuller skall ett stort antal faktorer vägas in. För mer 

vägledning kring dessa frågor hänvisas till Boverkets Allmänna råd 2008:1 ”Buller i 
planeringen - Planera för bostäder i områden utsatta för buller från väg - och 
spårtrafik”. Nedan anges några av de vägledande principerna som enligt Boverket 

bör gälla vid avsteg från riktvärdena enligt Infrastrukturpropositionen. 

 

• Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där den dygnsekvivalenta 
ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, under förutsättning att det går att 
åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i vart fall en 
ljuddämpad sida (45 – 50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, 
liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Det bör alltid 
vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 
dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga 
våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid 
fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid 
uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor. 

 

• Även då ljudnivån överstiger 65 dBA kan det finnas synnerliga skäl att efter 
en avvägning gentemot andra allmänna intressen tillåta bostäder. I dessa 
speciellt bullerutsatta miljöer bör byggnaderna vara orienterade och 
utformade på ett sådant sätt att de vänder sig mot den tysta eller 
ljuddämpade sidan. Även vistelseytor, entréer och bostadsrum bör 
konsekvent orienteras mot den tysta eller ljuddämpade sidan. Det bör alltid 
vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 50 
dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga 
våningsplan på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid 
fasad, normalt för lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid 
uppfyllas för flertalet lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor. 

3. Förutsättningar 
Det aktuella området ligger centralt i Varberg och avgränsas mot Birger Svenssons 

väg. Andra delen av området avgränsas mot järnvägsområdet där bl a 

Västkustbanan passerar. 

Figuren nedan visar en skiss över byggnadsutformningen som utgör 

förutsättningarna för den aktuella trafikbullerutredningen. 
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Figur 1  Det aktuella byggnadsförslaget. 

4. Trafikdata 
I utredningen har beräkningar utförts på ljudnivåer från väg- och tågtrafiken.  

För vägtrafiken har vi beräknats trafikbuller från Birger Svenssons väg. Uppgifter på 

trafikmätningar har erhållits från Varberg kommun. Senaste mätningarna utfördes 

2005. Vi har i utredningen studerat ett trafikscenario för framtidsfall år 2020. För 

detta har vi förutsatt en schabloniserad trafikökning på 1% per år. Till detta har en vi 

översiktligt förutsatt en trafikalstring från de tillkommande bostäderna, kontoren. I 

tabellen nedan framgår använd indata för vägtrafiken.   

 

Väg  ÅDT 

 

Andel tung trafik Hastighet 

Birger Svenssons väg 16 000 4% 50 km/h 

 

 

 

 

 



Rapport 10555-10082500            
  

g:\kontakt\dokument\10555\10555-10082500.doc                                               Sida 6 (6) 

För tågtrafiken har uppgifter erhållits från Trafikverket. Uppgifterna baseras på 

Trafikverkets prognos för framtida trafikutveckling som är avsedd att användas vid 

bullerberäkningar. Följande indata har erhållits: 

Tågtyp  Antal/dygn 

 

Medellängd Hastighet 

Kungsbacka-Varberg    

Godståg 70 450m 70 km/h 

Snabbtåg 20 165m 70 km/h 

Pendeltåg 12 150m 70 km/h 

Öresundståg 70 120m 70 km/h 

Viskadalsbanan    

Godståg 5 300m 70 km/h 

Motorvagnar 25 60m 70 km/h 

 

5. Utförda beräkningar 
Beräkningarna har utförts enligt de Nordiska beräkningsmodellerna för väg- och 

tågtrafikbuller, SNV rapport 4653 resp 4935, och genomförts i programmet 

SoundPlan ver 7.0. 

6. Resultat från beräkningar 
Resultaten från beräkningarna redovisas i bilagor med ljudnivåer vid samtliga 

fasader.  

Bilaga 01-03 visar ljudnivåerna vid de planerade byggnaderna enligt: 

Bilaga 01 Ekvivalent ljudnivå från väg- och tågtrafiken 

Bilaga 02 Maximal ljudnivå från vägtrafiken 

Bilaga 03 Maximal ljudnivå från tågtrafiken 

7. Ljudnivåer utomhus 
Resultaten i bilaga 01 visar att fasader mot vägtrafiken får dygnsekvivalenta 

ljudnivåer över 65 dBA. Fasader mot järnvägen får dygnsekvivalenta ljudnivåer över 

60 dBA. 

Ljudnivåerna överstiger således riktvärdet på 55 dBA. För att avsteg från riktvärdena 

skall kunna medges anges i rådet bl a att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 

45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45 – 50 dBA vid fasad). Med 

nuvarande byggnadsutformning blir detta troligtvis svårt att uppnå. 
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Kv Späckhuggaren, Varberg – nya beräkningar april 2011                                                  

Bakgrund 

Tidigare har en trafikbullerutredning genomförts för kv Späckhuggaren i Varberg, 

med efterföljande kompletterande beräkningar för olika byggnadsalternativ. 

Detta PM avser nya beräkningar på ett nytt byggnadsalternativ. I övrigt gäller 

samma förutsättningar som i tidigare rapporter. 

Beräkningar har utförts på ett byggnadsalternativ med mer slutna innergårdar än 

tidigare. I ett alternativ har bostadskvarteren två öppningar in mot innergårdarna, i 

ett annat alternativ stängs dessa delvis av glasskärmar. Ett tredje alternativ med 

bostäder ovan glasskärmarna har ej studerats, då beräkningsmodellen inte 

möjliggör byggnader ovan skärmar.  

Resultaten redovisas i bilagor enligt följande: 

100 Utan glasskärmar spår i nuläge  5m hög bullervall 

101 Utan glasskärmar nedsänkt spår 5m hög bullervall 

102 Med glasskärmar spår i nuläge  5m hög bullervall 

103 Med glasskärmar nedsänkt spår 5m hög bullervall 

104 Med glasskärmar spår i nuläge  ingen bullervall 

105 Med glasskärmar nedsänkt spår ingen bullervall 

 

Som framgår av resultaten blir det för alternativet utan glasskärmarna vissa 

hörnlägenheter som (utan lokala åtgärder) får svårt att uppfylla en ljuddämpad sida. 

För alternativet med glasskärmar så erhålls dock för dessa hörnlägenheterna en tyst 

eller ljuddämpad sida. 



 
  

. 
  

  Sida 2 (2) 

Vissa fasader mot järnvägen i de översta våningsplanen får ljudnivåer något över 50 

dBA. I Boverkets Allmänna råd 2008:1, Buller i planeringen, anges dock följande för 

bostäder som utsätts för ljudnivåer inom 60-65 dBA: 

”Det bör alltid vara en strävan att ljudnivåerna på den ljuddämpade sidan är lägre än 
50 dBA. Där det inte är tekniskt möjligt att klara 50 dBA utmed samtliga våningsplan 
på ljuddämpad sida bör det accepteras upp till 55 dBA vid fasad, normalt för 
lägenheter i de övre våningsplanen. 50 dBA bör dock alltid uppfyllas för flertalet 
lägenheter samt vid uteplatser och gårdsytor.” 

I bilaga 104 och 105 har beräkningar utförts utan bullervallen. Som framgår av 

dessa bilagor har inte bullervallen någon betydelse för ljudnivån på innergårdarna. 

Bullervallens inverkan är främst i vistelsezon mot järnvägen samt för fasad på nedre 

våningsplan mot järnväg. 

Det tredje byggnadsalternativet med bostäderna ovan glasskärmarna är ej möjligt 

att korrekt beräkna. Vi bedömer dock att detta alternativ är än mer gynnsamt än 

övriga två alternativ.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Soundcon AB 

Jönköping 

 

 Kvalitetskontroll: 

Torbjörn Appelberg                 Henrik Runström           
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Kv Svärdfisken, Varberg – beräkning av nuläge                                                 
I det aktuella projektet har man önskat en kompletterande trfaikbullerberäkning. 

Kompletteringen avseende beräkning av ljudnivåer för befintliga bostäder för 

nulägessituationen. Beräkningarna har utförts med den tidigare uppbyggda 

modellen för området och med de tidigare förutsättningarna med följande skillnader: 

• Modellen innehåller situationen med samtliga befintliga byggnader 

• Trafiken på Birger Svenssons väg är 11 000 fordon per dygn och på 

järnvägen passerar 80 persontåg och 40 godståg per dygn. 

Resultaten redovisas i bilagan som ljudnivåer vid bostadsfasaderna för varje 

våningsplan. De dygnsekvivalenta ljudnivåerna avser väg- och tågtrafik. De 

maximala ljudnivåerna redovisas separat. 

 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande efterfrågat en samlad bedömning av 

bullersituationen i området för väg-, tåg-, flygtrafik samt hamnverksamheten. Våra 

beräkningar avser buller från väg- och tågtrafik och resultaten visar bl a det 

adderade bullret från väg- och tågtrafiken. Då flygbuller och industribuller beräknas 

med andra bullermått och tidsparametrar är det svårt att addera dessa till väg- och 

tågbullret. 

 

Med vänlig hälsning 

Soundcon AB 

Jönköping 

 

 Kvalitetskontroll: 

Henrik Runström                 Andreas Berg           
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Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 
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RAPPORT 
Översiktlig miljöteknisk markundersökning, 
Späckhuggaren, Svärdfisken och del av 
Getakärr, Varberg 
 

Kund 
Birger 32 AB 
Att:Mats Rydholm 
Ullebovägen 9 
432 53 Varberg 

Konsult 
WSP Environmental 
Laholmsvägen 10 
302 48 Halmstad 
Tel: +046 35 181100 
Fax: +46 35 18 11 01 
WSP Sverige AB 
Org nr: 556057-4880 
Styrelsens säte: Stockholm 
www.wspgroup.se 

Kontaktpersoner 
Camilla Friberg 035- 18 11 44, 073 029 39 50 
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Innehåll 
1 UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING 4 
1.1 Uppdrag 4 
1.2 Bakgrund 4 
1.3 Syfte 4 
1.4 Omfattning 4 
2 INVENTERING 5 
3 FÄLTARBETE OCH FÄLTMÄTNING 5 
3.1 Jordprovtagning 5 
3.2 Scanninganalyser med PID och XRF 6 
3.2.1 PID-mätningar 6 
3.2.2 XRF- mätningar 6 
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Bilagor 
Översiktskarta Bilaga RA1 
Provtagningsplan – jord och grundvatten Bilaga RA2 
Fältprotokoll Bilaga RA3 
Laboratorieanalyser: jord och grundvatten Bilaga RA4 
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1 UPPDRAG, SYFTE OCH OMFATTNING 

1.1 Uppdrag 
WSP Environmental fick sommaren 2010 i uppdrag av Birger 32 AB att genomföra 
en översiktlig miljöteknisk markundersökning av fastigheterna Späckhuggaren 5 
och 21, Svärdfisken 2 samt del av Getakärr 1.1 i Varberg, se Bilaga RA1. 

Resultat och utvärdering redovisas i två separata delar. Resultatet redovisas i en 
Rapport och utvärderingen av erhållna resultat redovisas i en PM, se kap. 5. 

1.2 Bakgrund 
Birger 32 har för avsikt att uppföra ny bebyggelse på fastigheterna. För att klargöra 
om tidigare verksamheter på platsen kan ha medfört att mark och grundvatten blivit 
förorenade har en översiktlig miljöteknisk undersökning utförts.  

Inom Varbergs tätort har tidigare industriell verksamhet lett till att grundvattnet 
lokalt är förorenat med klorerade alifater. Delar av Varbergs tätort har utifrån utför-
da undersökningar delats in i restriktionsområde 1 respektive 2. Fastigheterna 
Späckhuggaren 5 och 21, Svärdfisken 2 samt del av Getakärr 1 ligger inom det så 
kallade restriktionsområde 11.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna översiktliga markundersökning var att undersöka om mark och 
grundvatten förorenats och om dessa eventuella föroreningar kan utgöra en risk för 
människors hälsa och miljön.  

Inventeringsresultaten gav inga indikationer på eventuella hotspots, provtagnings-
punkterna fördelades därför jämt över de tillgängliga ytorna på undersökningsområ-
det.  

1.4 Omfattning 
Den miljötekniska markundersökningen har omfattat följande: 

 

 Inventering 
 Jordprovtagning med skruvborr i 12 provpunkter samt installation av 

6 grundvattenrör, se Bilaga RA2 och RA3. 
 Laboratorieanalys av jord med avseende på metaller, alifater, aroma-

ter, PAH och BTEX, se Bilaga RA4. 
                                                   
1 I Inom restriktionsområde 1 skall man utgå ifrån att berggrundvattnet innehåller klorerade alifater 
över beräknade riktvärden  Riktvärden för klorerade alifater i berggrunden inom Varbergs tätort, rap-
port, Envipro uppdragsnr:315068, dat 2008-06-11 
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 Karaktärisering av påträffad naturlig jord och fyllning i provpunkter-
na, se Bilaga RA3. 

 Scanninganalyser med PID- och XRF-instrument på utvalda prover, 
se Bilaga RA3 och PM1:1. 

 Inmätning och avvägning av grundvattenrören samt grundvattenni-
våmätning. 

 Provtagning av grundvatten i sju grundvattenrör, se Bilaga RA2.  
 Laboratorieanalys av grundvatten med avseende på på metaller, alifa-

ter, aromater, PAH och BTEX. På grundvattenprov från två grundvat-
tenrör utfördes scanninganalys med avseende på ett stort antal para-
merar se Bilaga RA4. 

 Sammanställning och redovisning av fält- och laboratorieresultat från 
genomförda undersökningar (Rapport). 

 Utvärdering av erhållna resultat (PM). 

2 INVENTERING 
Som en del av uppdraget ingick det att innan provtagningsplanen i den miljöteknis-
ka markundersökningen fastställdes genomföra en inventering (förstudie) av de 
verksamheter som funnits på eller i anslutning till det aktuella området. Inventering-
en syftar till att identifiera de platser inom området där risken för föroreningar i 
mark och grundvatten kan befaras vara störst.  

De arkiv som utnyttjades för förstudien var Varbergs kommunarkiv, Stadsbygg-
nadskontoret och Miljöförvaltningen i Varbergs kommun samt Länsstyrelsen Hal-
lands arkiv.  

3 FÄLTARBETE OCH FÄLTMÄTNING 
Fältarbetet med jordprovtagning med skruvborr utfördes 2010-08-26 och 2010-08-
27 av Ulf Hempel och Camilla Friberg, WSP i Halmstad. 

Fältarbetet med inmätning (x, y, z) av grundvattenrören utfördes 2010-09-17 av Ma-
tilda Nilsson, WSP i Halmstad. 

Fältarbetet med grundvattennivåmätningar och grundvattenprovtagningar utfördes 
2010-08-27 och 2010-08-31 av Ulf Hempel och Camilla Friberg, WSP i Halmstad.  

3.1 Jordprovtagning 
Skruvborrning har utförts i tolv punkter ner till 1-4 meter under markytan. Provtag-
ning av jord har tagits som samlingsprov för varje halvmeter, vid förändring av 
jordart, lukt, färg eller dylikt har provtagningen anpassats till det. För fältprotokoll 
se Bilaga RA3. 

Utvalda jordprov har analyserats på laboratorium med avseende på alifater, aroma-
ter, BTEX, PAH och metaller se Bilaga RA4. 
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3.2 Scanninganalyser med PID och XRF 
På samtliga jordprov utfördes scanninganalyser med PID, se Bilaga RA3. 

På utvalda jordprov utfördes scanninganalyser med XRF, se Bilaga PM1:1. 

3.2.1 PID-mätningar 
Scanninganalyser av flyktiga organiska ämnen (VOC) utfördes med fotojonisations-
detektor (PID). Före analys kalibrerades instrumentet mot isobutylene. Erhållna re-
sultat redovisas som ppm isobutylene. Uppmätta PID-resultat redovisas i fältproto-
kollet, se Bilaga RA3.  

Ett PID-instrument (fotojonisationsdetektor) kan liknas vid en elektronisk "näsa" för 
lättflyktiga kolväten. En UV-lampa genererar fotoner, vilka joniserar specifika mo-
lekyler i den gasmängd som sugs in i instrumentet. De gasmolekyler som normalt 
finns i luft - kväve, syre, koldioxid, argon mm - har relativ hög joniseringsenergi 
och joniseras därför ej av UV-lampan. Många av de gasmolekyler som normalt be-
traktas som förorening, inklusive de flesta kolväten, joniseras däremot i PID-
instrumentet. De laddade molekylerna kan sedan i ett magnetfält generera en elekt-
risk signal, vilken omvandlas till en koncentration i ppm. 

3.2.2 XRF- mätningar 
Scanninganalyser av metaller utfördes med röntgenfluorescensdetektor (XRF) av 
märket Niton. Resultaten från XRF-mätningarna redovisas i Bilaga PM1:1. 

Många XRF-instrument behöver kalibreras för olika typer av jordar, egentligen för 
olika kornstorlekar i ett jordprov. Nitons XRF kan kompensera för skillnaden i 
kornstorlek vilket gör att traditionell kalibrering inte behöver utföras. När instru-
mentet startas utförs i stället en självkalibreringsprocess. För att kontrollera att den-
na process har fungerat utförs alltid en kontroll av instrumentet genom att mäta på 
tillverkarens kontrollprover.  

XRF-mätning utfördes direkt på plastpåsar innehållande jord (genom plasten), utan 
annan förbehandling än homogenisering. Varje XRF-mätning pågick i mellan 60-90 
sekunder.  

3.3 Grundvattenprovtagning 
Grundvattenprovtagningen utfördes i sju grundvattenrör, sex nyinstallerade och ett 
befintligt, efter omsättning med peristaltisk pump. 

Fem grundvattenprov har analyserats på laboratorium med avseende på metaller, 
varav tre även analyserats med avseende på alifater, aromater, BTEX och PAH och 
två med avseende på alifater, aromater och PAH , på två grundvattenprov har scan-
ninganalys utförts med avseende på ett flertal parametrar2, se Bilaga RA4. 

                                                   
2 Metaller, olja, PCB, klorerade pesticider, PAH, BTEX, MTBE, Styren, klorbensener, klorerade alifa-
ter och klorfenoler. En fullständig information om analyserade ämnen och analysmetoder finns i Bila-
ga RA4 
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Provtagning av grundvatten har utförts i enlighet med WSP:s kvalitetsinstruktioner, 
SGF:s Fälthandbok, Rapport 1:2004 samt instruktioner från anlitade analyslaborato-
rier.  

4 LABORATORIEANALYSER 
Laboratorieanalyser av grundvatten och jord har gjorts i följande omfattning: 
Laboratorieanalys Grundvatten Jord 

Screening 1 2 st  
Metaller 5st 10 st 
Alifater, aromater, PAH och BTEX  3 st 2 st 
Alifater, aromater och PAH 2 st 3 st 
PAH  3 st 
 
1) Metaller, olja, PCB, klorerade pesticider, PAH, BTEX, MTBE, styren, klorbensener, klorerade alifa-
ter och klorfenoler ( för fullständig information av analyserade ämnen, se Bilaga RA4) 
 

Analyser har utförts på ALS Scandinavia AB och på WSP Environmental Laborato-
ries.  

5 INGÅENDE HANDLINGAR 
Översiktlig miljöteknisk undersökning av fastigheterna Späckhuggaren, Svärdfisken 
samt del av Getakärr, Varberg Uppdragsnummer: 10139920. Resultat och utvärde-
ring redovisas i två separata delar: 

 
Dokument Beteckning Daterad Innehåll 

Rapport  Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning 

2010-10-05 Resultatredo-
visning 

PM Översiktlig miljöteknisk 
markundersökning 

2010-10-05 Utvärdering 
av resultat  

 

WSP Environmental 
Avd. Mark och Vatten 

Halmstad 2010-10-05 



  Bilaga RA1 
Uppdragsnr: 10139920 

 
 

Översiktskarta 

~500 m 

N 
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UPPDRAG RITAD AV HANDLÄGGARE NUMMER

SKALA

ANSVARIG

DATUM

BET

C Friberg

2010-09-20

C FribergM Nilsson10139920

Späckhuggaren, Svärdfisken samt del av 
Getakärr, Varberg. 

WSP Mark och vatten
Laholmsvägen 10
302 48 Halmstad

1:1 000

Bilaga RA 1
Sökväg: L:\5836\

0 50 10025 Meter

Förklaring

Skr- fältanalys

Skr- labanalys

GV-labanalys

Provtagningsplan m grundvattennivåer

GV-rör inmätta
Övriga punkter ej koordinatsatta

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00
Höjdsystem: RH 2000

secf12595
Texinskrivning
Provtagningsplan m grundvattennivåerGv-rör inmätta och avvägdaÖvriga punkter ej inmätta

secf12595
Texinskrivning
Jord-fältanalysJord-labanalysGV-labanalys



Bilaga RA3

MMU, Varberg
Birger 32

10139920

Fältprotokoll:2010-08-26,27

Punkt nr Nivå Jordart Färg Lukt Art Nivå PID
m.u.my m.u.my ppm

1 0-0,05 Asfalt
0,05-0,3 F / Sa, Gr / brun ingen 0,05-0,3 < 3
0,3-1,0 F / Sa, tegel, (Gr), (Mu) / brun ingen 0,3-1,0 < 3
1,0-1,5 gr si Sa grå ingen 1,0-1,5 < 3

1,5 Erhållet stopp
1,04 Grundvattennivån 100827 (1,02 m fr ök rör)
1,03 Grundvattennivån 100831 (1,05 m fr ök rör)

0,5-1,5 Filterdel grundvattenrör

2 0-0,1 Asfalt
0,1-0,50 F / Sa, Gr, Mu, tegel, betong / mörkbrun ingen 0-0,5 < 3
0,5-0,65 F / Sa, Gr, Mu, tegel, betong / mörkbrun ev svag olja? 0,5-0,65 < 3

0,65 Erhållet stopp

3 0-0,05 Asfalt
0,05-0,4 F / Sa, Gr / brun ingen 0,05-0,4 < 3
0,4-1,0 F / Mu, Sa, tegel, betong, murbruk / mörkbrun ev svag ? 0,4-1,0 3

1,0 Erhållet stopp

4 0-0,05 Asfalt
0,05-0,4 F / Sa, Gr, St / brun ingen 0,05-0,4 < 3
0,4-0,8 F / Sa, Gr, tegel / mörkbrun-brun ingen 0,4-0,8 < 3
0,8-1,2 Saf grå-brun ingen 0,8-1,2 < 3
1,2-1,6 le si Saf grå ingen 1,2-1,8 < 3
1,6-1,8 gr si Sa grå ingen

1,8 Erhållet stopp
ca 0,95 Grundvattennivå 100827 (0,89 m fr ök rör)

0,77 Grundvattennivå 100831 (0,71 m fr ök rör)

0,6-1,6 Filterdel grundvattenrör

5 0-0,05 Asfalt
0,05-0,7 F / Sa, Gr / brun ingen 0,05-0,7 < 3

0,7-ca 1,1 F / Mu, Sa, (aska) / brun-mörkbrun ingen 0,7-1,0 < 3
1,1-2,0 gr Sa brun ingen 1,0-1,5 < 3
2,0-2,8 gr Sa/ si gr Sa brun ingen 1,5-2,0 < 3
2,8-3,0 le si Sa grå ingen 2,0-3,0 < 3
3,0-3,4 gr le si Sa grå ingen

2,06 Grundvattennivå 100827 (2,59 m fr ök rör)
1,93 Grundvattennivå 100831 (2,46 m fr ök rör)

1,3-3,3 Filterdel grundvattenrör

6 0-0,4 F / makadam, Sa, Gr, (Mu) / mörkbrun-brun ingen 0-0,4 < 3
0,4-0,6 F / Sa, Gr / brun ingen 0,4-1,0 < 3
0,6-1,0 si gr Sa brun-grå ingen 1,0-1,5 < 3
1,0-1,5 (le) gr si Sa brun-grå ingen 1,5-2,0 < 3
1,5-2,0 (le) gr si Sa grå ingen 2,0-3,0 < 3
2,0-3,0 gr si Sa grå ingen

0,51 Grundvattennivå 100827 (0,84 m fr ök rör)
0,56 Grundvattennivå 100831 (0,89 m fr ök rör)

0,5-2,5 Filterdel grundvattenrör

1



Bilaga RA3

7 0-0,05 Asfalt
0,05-0,4 F / Sa, Gr, Mu / brun-mörkbrun ingen 0,05-0,7 < 3
0,4-0,8 F / Sa, Gr, tegel / (röd-) brun ingen 0,7-1,0 < 3
0,8-1,2 F / Sa, tegel / brun ingen 1,0-1,5 < 3

1,2 Erhållet stopp 1,5-2,0 < 3
2,0-3,0 < 3

8 0-0,05 Asfalt
0,05-0,2 F / Sa, Gr / brun ingen 0,05-0,2 < 3
0,2-0,7 F / Sa, Mu, Gy, (aska), Gr / brun-mörkbrun svag gyttja 0,2-0,7 < 3
0,7-1,0 (gy) Sa grå-brun ingen 0,7-1,0 < 3
1,0-1,5 Saf brun-grå ingen 1,0-1,5 < 3
1,5-2,0 gr Sa brun ingen 1,5-2,0 < 3

2,0 Erhållet stopp
ca 1,0 Grundvattennivå 100827 

9 0-0,05 Asfalt
0,05-1,0 F / Sa, Gr, St / brun ingen 0,05-0,5 < 3
1,0-1,3 F / aska, Si, Saf / svart-brun ingen 0,5-1,0 < 3
1,3-1,8 F / Si, Saf, Mu / mörkbrun-brun ingen 1,0-1,3 < 3
1,8-2,0 si Saf brun-grå ingen 13-1,8 < 3
2,0-2,6 Saf sa gr brun ingen 1,8-2,3 < 3
2,6-3,0 si gr Sa grå ingen 23-3,0 < 3
3,0-4,0 sa le Si grå ingen

2,04 Grundvattennivå 100827 (2,46 m fr ök rör)
2,09 Grundvattennivå 100831 (2,51 m fr ök rör)

1,4-3,4 Filterdel grundvattenrör

10 0-0,4 F / Sa, Mu, Gr, murbruk / brun-mörkbrun ingen 0-0,4 < 3
0,4-0,7 F? mu Sa (aska) brun-mörkbrun ingen 0,4-0,7 < 3
0,7-1,0 F? si Sa mörkbrun-brun ingen 0,7-1,0 < 3
1,0-1,7 gr Sa grå-brun ingen 1,0-1,5 < 3
1,7-2,0 si Sa le brun-grå ingen 1,5-2,0 < 3
ca 1,3 Grundvattennivå 100827 

11 0-0,3 F / Sa, Gr, (Mu) / brun ingen
0,3-ca 0,8 F / aska, murbruk, Mu, Sa / mörkbrun-brun ingen 0-0,3 <3

0,8-1,0 Sa brun ingen 0,3-0,8 <3
1,0-1,5 gr Sa brun ingen 1-1,5 <3
1,5-2,0 si gr Sa grå ev svag ? 1,5-2,0 3
2,0-3,0 si gr Sa le grå ev svag ? 2,0-2,8 <3
3,0-3,8 Le sa grå ingen 3,0-3,8 <3

3,8 Erhållet stopp
1,7 Grundvattennivå 100827 (2,26 m fr ök rör)
1,4 Grundvattennivå 100831 (1,96 m fr ök rör)

1,1-3,1 Filterdel grundvattenrör

12 0-0,15 F / sa Mu / mörkbrun ingen 0,05-0,3 <3
0,15-0,5 F / Sa, Gr / brun-grå ingen 0,3-1 <3
0,5-1,0 F / Mu, tegel, Sa / mörkbrun ingen 1,0-1,5 <3
1,0-2,2 F / Mu, tegel, Sa, murbruk, (metall) / mörkbrun ingen
ca 1,3 Grundvattennivå 100827 

GV 13 1,21 Grundvattennivå 100831 (1,24 m fr ök rör)

2
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Laboratorieanalyser 

Jord  
Ämnen     Prov   Rapportnummer 
Metaller    Pkt 1 0,3-1,0  10-16837 
     Pkt 2 0,05-0,5   
     Pkt 4 0,4-0,8   
     Pkt 5 0,7-1   
     Pkt 6 0,0-0,4   
     Pkt 8 1,5-2,0   
     Pkt 9 0,05-0,5   
     Pkt 10 0,4-0,7   
     Pkt 11 0,3-0,8   
     Pkt 12 0,5-1,0 
 
Alifater, aromater, BTEX och PAH Pkt 3 0,4-0,8  T1010780 
     Pkt 11 1,5-2,0   
 
Alifater, aromater och PAH  Pkt 2 0,05-0,5  T1010780 
     Pkt 6 0,0-0,4    
     Pkt 8 0,2-0,7    
      
PAH      Pkt 5 0,7-1,0  10-16837 
     Pkt 9 0,5-1,0 
     Pkt 11 0,3-0,8 
 

Grundvatten 
Ämnen     Prov   Rapportnummer 
Metaller     GV1    10-16837 
     GV5      
     GV9      
     GV11      
     GV13 
Alifater, aromater, BTEX och PAH GV11    T1010899 
     GV13       
Alifater, aromater och PAH  GV1    T1010899 
     GV9       
Screeninganalys   GV4    T1010888 
     GV6     
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  WSP 
Projekt  Camilla Friberg 
Bestnr 10139920   
Registrerad 2010-08-31 Laholmsvägen 10 
Utfärdad 2010-09-08 302 48 Halmstad 
    
 
 

Analys av fast prov    
 

Er beteckning Skr2 
 0,5-0,65 
 
Labnummer O10333149 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 84.9 4.24 % 1 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  mg/kg TS 1 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 1 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 1 1 JOHN 

alifater >C16-C35 163 33 mg/kg TS 1 1 JOHN 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 1 1 JOHN 

aromater >C10-C16 0.491  mg/kg TS 1 1 JOHN 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 1 1 JOHN 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 1 1 JOHN 

aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 1 1 JOHN 

       

naftalen <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

acenaftylen 0.193 0.048 mg/kg TS 1 1 JOHN 

acenaften <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

fluoren <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

fenantren 0.488 0.122 mg/kg TS 1 1 JOHN 

antracen 0.337 0.084 mg/kg TS 1 1 JOHN 

fluoranten 1.45 0.362 mg/kg TS 1 1 JOHN 

pyren 1.30 0.325 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(a)antracen 1.35 0.338 mg/kg TS 1 1 JOHN 

krysen 1.58 0.396 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(b)fluoranten 1.49 0.372 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(k)fluoranten 0.701 0.175 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(a)pyren 1.26 0.314 mg/kg TS 1 1 JOHN 

dibens(ah)antracen 0.260 0.065 mg/kg TS 1 1 JOHN 

benso(ghi)perylen 0.750 0.188 mg/kg TS 1 1 JOHN 

indeno(123cd)pyren 0.716 0.179 mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa 16 11.9  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa cancerogena 7.36  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa övriga 4.52  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa L 0.193  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa M 3.58  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa H 8.11  mg/kg TS 1 1 JOHN 
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Er beteckning Skr3 
 0,4-0,8 
 
Labnummer O10333150 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 83.5 4.17 % 2 1 JOHN 

alifater >C5-C8 <10  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C5-C16 <30  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 2 1 JOHN 

aromater >C8-C10 0.512  mg/kg TS 2 1 JOHN 

aromater >C10-C16 1.05  mg/kg TS 2 1 JOHN 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 2 1 JOHN 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 2 1 JOHN 

aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 2 1 JOHN 

bensen <0.010  mg/kg TS 2 1 JOHN 

toluen <0.050  mg/kg TS 2 1 JOHN 

etylbensen <0.050  mg/kg TS 2 1 JOHN 

summa xylener <0.050  mg/kg TS 2 1 JOHN 

TEX, summa <0.10  mg/kg TS 2 1 JOHN 

       

naftalen 0.421 0.105 mg/kg TS 2 1 JOHN 

acenaftylen <0.100  mg/kg TS 2 1 JOHN 

acenaften 0.554 0.138 mg/kg TS 2 1 JOHN 

fluoren 0.346 0.086 mg/kg TS 2 1 JOHN 

fenantren 2.34 0.585 mg/kg TS 2 1 JOHN 

antracen 0.413 0.103 mg/kg TS 2 1 JOHN 

fluoranten 4.21 1.05 mg/kg TS 2 1 JOHN 

pyren 3.41 0.854 mg/kg TS 2 1 JOHN 

bens(a)antracen 2.86 0.714 mg/kg TS 2 1 JOHN 

krysen 3.52 0.880 mg/kg TS 2 1 JOHN 

bens(b)fluoranten 3.20 0.801 mg/kg TS 2 1 JOHN 

bens(k)fluoranten 1.11 0.278 mg/kg TS 2 1 JOHN 

bens(a)pyren 2.08 0.521 mg/kg TS 2 1 JOHN 

dibens(ah)antracen 0.380 0.095 mg/kg TS 2 1 JOHN 

benso(ghi)perylen 1.01 0.253 mg/kg TS 2 1 JOHN 

indeno(123cd)pyren 0.886 0.221 mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa 16 26.7  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa cancerogena 14.0  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa övriga 12.7  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa L 0.975  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa M 10.7  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa H 15.0  mg/kg TS 2 1 JOHN 
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Er beteckning Skr6 
 0-0,4 
 
Labnummer O10333151 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 89.8 4.49 % 1 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  mg/kg TS 1 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 1 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 1 1 JOHN 

alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 1 1 JOHN 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 1 1 JOHN 

aromater >C10-C16 <1.24  mg/kg TS 1 1 JOHN 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 1 1 JOHN 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 1 1 JOHN 

aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 1 1 JOHN 

       

naftalen <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

acenaftylen <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

acenaften <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

fluoren <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

fenantren <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

antracen <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

fluoranten 0.459 0.115 mg/kg TS 1 1 JOHN 

pyren 0.421 0.105 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(a)antracen 0.171 0.043 mg/kg TS 1 1 JOHN 

krysen 0.688 0.172 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(b)fluoranten 0.595 0.149 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(k)fluoranten 0.226 0.056 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(a)pyren 0.194 0.048 mg/kg TS 1 1 JOHN 

dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 1 1 JOHN 

benso(ghi)perylen 0.128 0.032 mg/kg TS 1 1 JOHN 

indeno(123cd)pyren 0.147 0.037 mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa 16 3.03  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa cancerogena 2.02  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa övriga 1.01  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa L <0.150  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa M 0.88  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa H 2.15  mg/kg TS 1 1 JOHN 
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Er beteckning Skr11 
 1,5-2 
 
Labnummer O10333152 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 91.5 4.57 % 2 1 JOHN 

alifater >C5-C8 <10  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C5-C16 <30  mg/kg TS 2 1 JOHN 

alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 2 1 JOHN 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 2 1 JOHN 

aromater >C10-C16 <1.24  mg/kg TS 2 1 JOHN 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 2 1 JOHN 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 2 1 JOHN 

aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 2 1 JOHN 

bensen <0.010  mg/kg TS 2 1 JOHN 

toluen <0.050  mg/kg TS 2 1 JOHN 

etylbensen <0.050  mg/kg TS 2 1 JOHN 

summa xylener <0.050  mg/kg TS 2 1 JOHN 

TEX, summa <0.10  mg/kg TS 2 1 JOHN 

       

naftalen <0.100  mg/kg TS 2 1 JOHN 

acenaftylen <0.100  mg/kg TS 2 1 JOHN 

acenaften <0.100  mg/kg TS 2 1 JOHN 

fluoren <0.100  mg/kg TS 2 1 JOHN 

fenantren <0.100  mg/kg TS 2 1 JOHN 

antracen <0.100  mg/kg TS 2 1 JOHN 

fluoranten <0.100  mg/kg TS 2 1 JOHN 

pyren <0.100  mg/kg TS 2 1 JOHN 

bens(a)antracen <0.080  mg/kg TS 2 1 JOHN 

krysen <0.080  mg/kg TS 2 1 JOHN 

bens(b)fluoranten <0.080  mg/kg TS 2 1 JOHN 

bens(k)fluoranten <0.080  mg/kg TS 2 1 JOHN 

bens(a)pyren <0.080  mg/kg TS 2 1 JOHN 

dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 2 1 JOHN 

benso(ghi)perylen <0.080  mg/kg TS 2 1 JOHN 

indeno(123cd)pyren <0.080  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa 16 <0.720  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa cancerogena <0.280  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa övriga <0.440  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa L <0.150  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa M <0.25  mg/kg TS 2 1 JOHN 

PAH, summa H <0.320  mg/kg TS 2 1 JOHN 
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Er beteckning Skr8 
 0,2-0,7 
 
Labnummer O10333153 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
TS_105°C 87.7 4.38 % 1 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  mg/kg TS 1 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <20  mg/kg TS 1 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <20  mg/kg TS 1 1 JOHN 

alifater >C16-C35 <20  mg/kg TS 1 1 JOHN 

aromater >C8-C10 <0.480  mg/kg TS 1 1 JOHN 

aromater >C10-C16 <1.24  mg/kg TS 1 1 JOHN 

metylpyrener/metylfluorantener <1.0  mg/kg TS 1 1 JOHN 

metylkrysener/metylbens(a)antracener <1.0  mg/kg TS 1 1 JOHN 

aromater >C16-C35 <1.0  mg/kg TS 1 1 JOHN 

       

naftalen <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

acenaftylen <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

acenaften <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

fluoren <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

fenantren 0.230 0.057 mg/kg TS 1 1 JOHN 

antracen <0.100  mg/kg TS 1 1 JOHN 

fluoranten 0.584 0.146 mg/kg TS 1 1 JOHN 

pyren 0.476 0.119 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(a)antracen 0.256 0.064 mg/kg TS 1 1 JOHN 

krysen 0.438 0.110 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(b)fluoranten 0.511 0.128 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(k)fluoranten 0.187 0.047 mg/kg TS 1 1 JOHN 

bens(a)pyren 0.273 0.068 mg/kg TS 1 1 JOHN 

dibens(ah)antracen <0.080  mg/kg TS 1 1 JOHN 

benso(ghi)perylen 0.212 0.053 mg/kg TS 1 1 JOHN 

indeno(123cd)pyren 0.195 0.049 mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa 16 3.36  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa cancerogena 1.86  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa övriga 1.50  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa L <0.150  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa M 1.29  mg/kg TS 1 1 JOHN 

PAH, summa H 2.07  mg/kg TS 1 1 JOHN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 
1 Paket OJ-21H. 

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner, >C8-C10, >C10-C16 och >C16-C35*. 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. 
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten; summa PAH L, summa PAH M och summa PAH H. 
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
 

2 Paket OJ-21A. 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner, >C8-C10, >C10-C16 och >C16-C35*.  
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. 
* summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. 
 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, 
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten; summa PAH L, summa PAH M och summa PAH H. 
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. 
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren 
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,              
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen) 
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008. 
 
 

 
 

 Godkännare 
JOHN Johan Nilsson, Kemist 

 

 
 

 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, 
samma MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 
 
 

 
 

                                                        
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på 
ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Analysrapport
Arbetsnummer 10-16837

Rapportdatum 20 September 2010
Projektnummer 12199649 001
Kund
Platsadress Birger 32, Varberg
Provtagningsdatum 31 August 2010
Analysdatum 1 September 2010 - 20 September 2010

Se bilaga för resultat i ovannämt projekt
Denna rapport inkluderar resultaten för provet vi mottog på 01/09/2010.

Resultaten är granskade och godkända av

Piers Taverner
Extractions Manager

WSP Environmental Sweden, Stockholm-Globen
Magnus Dalenstam
SE-121 88 Stockholm-Globen
Sweden

WSP Environmental Laboratories
The Laboratory, 4/5 Lakeview, Lakeview Drive, Sherwood Park, Nottingham, NG15 0ED, UK.

Kemisk analys utföres i överenstämmelse med in-house tekniska tillvängagångssätt och i enlighet med granskade 
kvalitetskontrollförfaranden. Results are expressed on a dry weight basis (dried at below 30 C) for all soil analyses. 
Några indikerade åsikter eller tolkningar är utanför räckvidden av vår UKAS-ackreditering. 

secf12595
Textruta
WSP EnvironmentalCamilla FribergLaholmsvägen 10302 48 Halmstad



Jord

Arbetsnummer: 10-16837
Platsadress: Birger 32, Varberg
Rapportdatum: 20/09/2010

Provnummer 187329 187330 187331 187332 187333 187334 187335 187336 187337 187338
Provdatum 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010

Prov ID Skr 1 Skr 2 Skr 4 Skr 5 Skr 6 Skr 8 Skr 9 Skr 9 Skr 10 Skr 11
Annat ID

Provdjup (m) 0.3-1 0.1-0.5 0.4-0.8 0.7-1 0-0.4 1.5-2 0.05-0.5 0.5-1 0.4-0.7 0.3-0.8
Fasställande LOD Enheter MetodID
Fast beskrivning 101 Sand Silt Silt Sandy with Clay Sandy with Clay Sandy Sand and Stones Sand Silt Loam
Torr substans 0.1 % 101 87 92 91 89 92 90 94 93 85 96
Fuktighet 0.1 % 101 13 7.7 8.8 11 8.4 10 5.7 7.4 15 4.4
Antimon (total) 1 mg/kg TS 411 * < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 --- < 1.0 1.2
Arsenik 2.5 mg/kg TS 406M7 < 2.5 < 2.5 < 2.5 < 2.5 32 < 2.5 < 2.5 --- < 2.5 < 2.5
Barium 0.5 mg/kg TS 406M7 24 85 65 140 69 43 44 --- 62 430
Beryllium (total) 0.2 mg/kg TS 406M7 < 0.2 0.6 0.8 0.5 8.8 < 0.2 < 0.2 --- 0.4 3.6
Kadmium 0.25 mg/kg TS 406M7 < 0.25 < 0.25 < 0.25 < 0.25 17 < 0.25 < 0.25 --- 0.29 0.81
kobalt (total) 1 mg/kg TS 406M7 2.5 8.4 6.0 5.9 9.9 4.4 3.7 --- 3.4 13
Krom (total) 1 mg/kg TS 406M7 < 1.0 20 6.9 14 27 3.8 3.7 --- 4.8 13
Koppar (total) 2.5 mg/kg TS 406M7 25 32 21 26 220 15 25 --- 31 100
Järn (total) 100 mg/kg TS 406M7 4500 16000 10000 13000 25000 12000 5300 --- 9200 22000
Mangan (total) 2 mg/kg TS 406M7 93 340 210 330 290 140 160 --- 180 770
Molybden (total) 1 mg/kg TS 406 * < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 18 1.1 < 1.0 --- < 1.0 < 1.0
Nickel 2.5 mg/kg TS 406M7 4.2 15 10 12 23 4.0 7.2 --- 6.1 35
Bly 2.5 mg/kg TS 406M7 5.8 29 11 22 230 < 2.5 6.2 --- 59 240
Fosfor 10 mg/kg TS 406M7 450 990 1000 820 270 660 680 --- 1100 1800
Vanadin 0.5 mg/kg TS 406M7 9.1 42 23 23 40 17 6.0 --- 19 46
Zink 5 mg/kg TS 406M7 43 250 73 110 300 190 57 --- 140 740
Kvicksilver 0.1 mg/kg TS 406M7 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 2.8 < 0.1 < 0.1 --- 0.2 0.2
Naftalen 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- < 0.1 --- --- --- < 0.1 --- 0.1
Acenaftylen 0.1 mg/kg TS 408 * --- --- --- < 0.1 --- --- --- 0.2 --- 0.1
Acenaften 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- < 0.1 --- --- --- < 0.1 --- < 0.1
Fluoren 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- < 0.1 --- --- --- 0.1 --- < 0.1
Fenantren 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.2 --- --- --- 2.7 --- 0.3
Antracen 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- < 0.1 --- --- --- 0.3 --- < 0.1
Fluoranten 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.5 --- --- --- 3.8 --- 0.5

* UKAS ISO17025 ackrediterad, M MCERTS ackrediterad Sida 2 av 6



Jord

Arbetsnummer: 10-16837
Platsadress: Birger 32, Varberg
Rapportdatum: 20/09/2010

Provnummer 187329 187330 187331 187332 187333 187334 187335 187336 187337 187338
Provdatum 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010

Prov ID Skr 1 Skr 2 Skr 4 Skr 5 Skr 6 Skr 8 Skr 9 Skr 9 Skr 10 Skr 11
Annat ID

Provdjup (m) 0.3-1 0.1-0.5 0.4-0.8 0.7-1 0-0.4 1.5-2 0.05-0.5 0.5-1 0.4-0.7 0.3-0.8
Fasställande LOD Enheter MetodID
Pyren 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.4 --- --- --- 2.9 --- 0.4
Benzo(a)antracen 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.2 --- --- --- 0.9 --- 0.2
Krysen 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.3 --- --- --- 1.6 --- 0.3
Benzo(k)fluoranten 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.1 --- --- --- 0.7 --- 0.2
Benzo(b)fluoranten 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.2 --- --- --- 1.2 --- 0.3
Benzo(a)pyren 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.2 --- --- --- 1.3 --- 0.3
Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.1 --- --- --- 1.0 --- 0.3
Dibenzo(a,h)antracen 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- < 0.1 --- --- --- 0.1 --- < 0.1
Benzo[ghi]perylen 0.1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 0.1 --- --- --- 0.8 --- 0.3
Total PAH L 1 mg/kg TS 408 * --- --- --- < 1.0 --- --- --- < 1.0 --- < 1.0
Total PAH M 1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 1.1 --- --- --- 9.7 --- 1.2
Total PAH H 1 mg/kg TS 408 M* --- --- --- 1.2 --- --- --- 7.5 --- 2.0

* UKAS ISO17025 ackrediterad, M MCERTS ackrediterad Sida 3 av 6
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Arbetsnummer: 10-16837
Platsadress: Birger 32, Varberg
Rapportdatum: 20/09/2010

Provnummer
Provdatum

Prov ID
Annat ID

Provdjup (m)
Fasställande LOD Enheter MetodID
Fast beskrivning 101 
Torr substans 0.1 % 101 
Fuktighet 0.1 % 101 
Antimon (total) 1 mg/kg TS 411 *
Arsenik 2.5 mg/kg TS 406M7 
Barium 0.5 mg/kg TS 406M7 
Beryllium (total) 0.2 mg/kg TS 406M7 
Kadmium 0.25 mg/kg TS 406M7 
kobalt (total) 1 mg/kg TS 406M7 
Krom (total) 1 mg/kg TS 406M7 
Koppar (total) 2.5 mg/kg TS 406M7 
Järn (total) 100 mg/kg TS 406M7 
Mangan (total) 2 mg/kg TS 406M7 
Molybden (total) 1 mg/kg TS 406 *
Nickel 2.5 mg/kg TS 406M7 
Bly 2.5 mg/kg TS 406M7 
Fosfor 10 mg/kg TS 406M7 
Vanadin 0.5 mg/kg TS 406M7 
Zink 5 mg/kg TS 406M7 
Kvicksilver 0.1 mg/kg TS 406M7 
Naftalen 0.1 mg/kg TS 408 M*
Acenaftylen 0.1 mg/kg TS 408 *
Acenaften 0.1 mg/kg TS 408 M*
Fluoren 0.1 mg/kg TS 408 M*
Fenantren 0.1 mg/kg TS 408 M*
Antracen 0.1 mg/kg TS 408 M*
Fluoranten 0.1 mg/kg TS 408 M*

187339
31/08/2010

Skr 12

0.5-1

Silt
83
17

< 1.0
47
190
0.5
0.95
8.0
21
69

22000
640

< 1.0
18
110
1000
34
400
0.1
---
---
---
---
---
---
---

* UKAS ISO17025 ackrediterad, M MCERTS ackrediterad Sida 4 av 6



Jord

Arbetsnummer: 10-16837
Platsadress: Birger 32, Varberg
Rapportdatum: 20/09/2010

Provnummer
Provdatum

Prov ID
Annat ID

Provdjup (m)
Fasställande LOD Enheter MetodID
Pyren 0.1 mg/kg TS 408 M*
Benzo(a)antracen 0.1 mg/kg TS 408 M*
Krysen 0.1 mg/kg TS 408 M*
Benzo(k)fluoranten 0.1 mg/kg TS 408 M*
Benzo(b)fluoranten 0.1 mg/kg TS 408 M*
Benzo(a)pyren 0.1 mg/kg TS 408 M*
Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.1 mg/kg TS 408 M*
Dibenzo(a,h)antracen 0.1 mg/kg TS 408 M*
Benzo[ghi]perylen 0.1 mg/kg TS 408 M*
Total PAH L 1 mg/kg TS 408 *
Total PAH M 1 mg/kg TS 408 M*
Total PAH H 1 mg/kg TS 408 M*

187339
31/08/2010

Skr 12

0.5-1

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---

* UKAS ISO17025 ackrediterad, M MCERTS ackrediterad Sida 5 av 6



Vatten

Arbetsnummer: 10-16837
Platsadress: Birger 32, Varberg
Rapportdatum: 20/09/2010

Provnummer 187340 187341 187342 187343 187344
Provdatum 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010 31/08/2010

Prov ID GV13 GV11 GV5 GV9 GV1
Annat ID

Provdjup (m) 0 0 0 0 0
Fasställande LOD Enheter MetodID
Aluminium 0.01 mg/l 506 < 0.01 < 0.01 0.03 0.05 0.02
Arsenik 0.001 mg/l 506 0.005 0.005 0.004 0.003 0.004
Barium 0.003 mg/l 506 0.15 0.12 0.11 0.12 0.11
Kadmium 0.0003 mg/l 506 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
Calcium 0.1 mg/l 522 * 94 94 130 70 160
kobalt 0.003 mg/l 506 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Krom 0.003 mg/l 506 < 0.003 0.016 0.023 0.014 0.018
Koppar 0.003 mg/l 506 < 0.003 0.006 0.005 0.007 0.004
Järn 0.04 mg/l 506 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
Bly 0.003 mg/l 506 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
Kalium 0.2 mg/l 522 * 14 18 31 10 23
Magnesium 0.1 mg/l 522 * 11 16 11 9.5 12
Mangan 0.003 mg/l 506 1.8 0.99 1.7 0.53 0.84
Kvicksilver 0.00005 mg/l 506 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005 < 0.00005
Molybden 0.005 mg/l 506 < 0.005 < 0.005 0.023 0.011 0.050
Nickel 0.003 mg/l 506 0.005 0.006 0.005 0.004 0.007
Natrium 0.2 mg/l 522 * 39 53 49 48 34
Zink 0.004 mg/l 506 0.006 0.021 0.004 0.014 0.005

* UKAS ISO17025 ackrediterad, M MCERTS ackrediterad Sida 6 av 6
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  WSP 
Projekt  Camilla Friberg 
Bestnr 10139920   
Registrerad 2010-09-01 Laholmsvägen 10 
Utfärdad 2010-09-08 302 48 Halmstad 
    
 
 

Analys av vatten    
 

Er beteckning GV 1 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333563 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
dekantering* ja   1 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 2 1 JOHN 

aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 2 1 JOHN 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 2 1 JOHN 

       

naftalen 0.015 0.005 µg/l 2 1 JOHN 

acenaftylen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

acenaften 0.022 0.006 µg/l 2 1 JOHN 

fluoren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

fenantren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(a)antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^krysen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(a)pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^dibens(ah)antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

PAH, summa 16 0.037  µg/l 2 1 JOHN 

^PAH cancerogena <0.035  µg/l 2 1 JOHN 

PAH, summa övriga 0.037  µg/l 2 1 JOHN 
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Er beteckning GV 5 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333564 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
dekantering* ja   1 1 JOHN 

alifater >C5-C8 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C5-C16 <20  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 3 1 JOHN 

aromater >C8-C10 0.06  µg/l 3 1 JOHN 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 3 1 JOHN 

bensen <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

toluen 0.39 0.12 µg/l 3 1 JOHN 

etylbensen <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

summa xylener <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

       

naftalen 0.032 0.010 µg/l 3 1 JOHN 

acenaftylen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

acenaften <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

fluoren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

fenantren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

antracen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

fluoranten <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

pyren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(a)antracen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^krysen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(a)pyren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^dibens(ah)antracen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

PAH, summa 16 0.032  µg/l 3 1 JOHN 

^PAH cancerogena <0.035  µg/l 3 1 JOHN 

PAH, summa övriga 0.032  µg/l 3 1 JOHN 
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Er beteckning GV 9 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333565 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
dekantering* ja   1 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 2 1 JOHN 

aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 2 1 JOHN 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 2 1 JOHN 

       

naftalen 0.012 0.004 µg/l 2 1 JOHN 

acenaftylen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

acenaften <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

fluoren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

fenantren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(a)antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^krysen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(a)pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^dibens(ah)antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

PAH, summa 16 0.012  µg/l 2 1 JOHN 

^PAH cancerogena <0.035  µg/l 2 1 JOHN 

PAH, summa övriga 0.012  µg/l 2 1 JOHN 
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Er beteckning GV 11 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333566 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
dekantering* ja   1 1 JOHN 

alifater >C5-C8 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C5-C16 <20  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 3 1 JOHN 

aromater >C8-C10 0.07  µg/l 3 1 JOHN 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 3 1 JOHN 

bensen <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

toluen 0.49 0.15 µg/l 3 1 JOHN 

etylbensen <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

summa xylener <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

       

naftalen 0.028 0.008 µg/l 3 1 JOHN 

acenaftylen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

acenaften <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

fluoren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

fenantren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

antracen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

fluoranten <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

pyren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(a)antracen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^krysen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(a)pyren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^dibens(ah)antracen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

PAH, summa 16 0.028  µg/l 3 1 JOHN 

^PAH cancerogena <0.035  µg/l 3 1 JOHN 

PAH, summa övriga 0.028  µg/l 3 1 JOHN 
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Er beteckning GV 13 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333567 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
dekantering* ja   1 1 JOHN 

alifater >C5-C8 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C5-C16 <20  µg/l 3 1 JOHN 

alifater >C16-C35 <10  µg/l 3 1 JOHN 

aromater >C8-C10 <0.30  µg/l 3 1 JOHN 

aromater >C10-C16 <0.775  µg/l 3 1 JOHN 

bensen <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

toluen <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

etylbensen <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

summa xylener <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

       

naftalen 0.014 0.004 µg/l 3 1 JOHN 

acenaftylen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

acenaften <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

fluoren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

fenantren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

antracen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

fluoranten <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

pyren 0.064 0.019 µg/l 3 1 JOHN 

^bens(a)antracen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^krysen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^bens(a)pyren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^dibens(ah)antracen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

^indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

PAH, summa 16 0.078  µg/l 3 1 JOHN 

^PAH cancerogena <0.035  µg/l 3 1 JOHN 

PAH, summa övriga 0.078  µg/l 3 1 JOHN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 
1 Provberedning. 

 

2 Paket OV-21H. 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. 
 
Mätning utförs med GC-MS.  
  
2010-07-01: Metoden är reviderad map aromatfraktionerna enligt version 2009/2010 ur spimfabs kvalitets manual. 
 

3 Paket OV-21A. 
Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner. 
Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH, cancerogena och övriga. 
 
Mätning utförs med GC-MS.  
         
2010-07-01: Metoden är reviderad map aromatfraktionerna enligt version 2009/2010 ur spimfabs kvalitets manual. 
 

 
 

 Godkännare 
JOHN Johan Nilsson, Kemist 

 

 
 

 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, 
samma MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på 
ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
 
 

                                                        
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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  WSP 
Projekt  Camilla Friberg 
Bestnr 10139920   
Registrerad 2010-09-01 Laholmsvägen 10 
Utfärdad 2010-09-24 302 48 Halmstad 
    
 
 

Denna rapport med nummer T1010888 ersätter tidigare utfärdad rapport. Tidigare 
utsänd rapport bör kastas. 
 
 

Analys av vatten    
 

Er beteckning GV 4 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333561 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
filtrering 0,45µm; metaller* ja   1 1 JOHN 

dekantering* ja   1 1 JOHN 

As 1.0 0.1 µg/l 2 1 JOHN 

Ba 78.8 7.9 µg/l 2 1 JOHN 

Cd <0.50  µg/l 2 1 JOHN 

Co 1.85 0.18 µg/l 2 1 JOHN 

Cr <5.0  µg/l 2 1 JOHN 

Cu 2.3 0.2 µg/l 2 1 JOHN 

Hg <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

Mo 8.1 0.8 µg/l 2 1 JOHN 

Ni 1.7 0.2 µg/l 2 1 JOHN 

Pb <1.0  µg/l 2 1 JOHN 

Sn <1.0  µg/l 2 1 JOHN 

V <5.0  µg/l 2 1 JOHN 

Zn <2.0  µg/l 2 1 JOHN 

       

alifater >C5-C8 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C5-C16 <20  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C16-C35 72 22 µg/l 2 1 JOHN 

       

naftalen 0.032 0.010 µg/l 2 1 JOHN 

acenaftylen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

acenaften 0.047 0.014 µg/l 2 1 JOHN 

fluoren 0.033 0.010 µg/l 2 1 JOHN 

fenantren 0.024 0.007 µg/l 2 1 JOHN 

antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

fluoranten 0.016 0.005 µg/l 2 1 JOHN 

pyren 0.016 0.005 µg/l 2 1 JOHN 

^bens(a)antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^krysen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(a)pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^dibens(ah)antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

PAH, summa 16 0.168  µg/l 2 1 JOHN 
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Er beteckning GV 4 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333561 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
^PAH cancerogena <0.035  µg/l 2 1 JOHN 

PAH, summa övriga 0.168  µg/l 2 1 JOHN 

       

diklormetan <2.0  µg/l 3 1 JOHN 

1,1-dikloretan 0.24 0.10 µg/l 3 1 JOHN 

1,2-dikloretan <1.0  µg/l 3 1 JOHN 

1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 3 1 JOHN 

triklormetan <0.30  µg/l 3 1 JOHN 

tetraklormetan <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

hexakloretan <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

cis-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

trikloreten <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

tetrakloreten <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

vinylklorid <1.0  µg/l 3 1 JOHN 

       

monoklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,2-diklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,3-diklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,4-diklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,2,3-triklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,2,4-triklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,3,5-triklorbensen <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

1,2,3,4-tetraklorbensen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

1245/1235-tetraklorbensen <0.020  µg/l 3 1 JOHN 

pentaklorbensen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

hexaklorbensen <0.0050  µg/l 3 1 JOHN 

       

2-monoklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

3-monoklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

4-monoklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3-diklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,4+2,5-diklorfenol <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

2,6-diklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

3,4-diklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

3,5-diklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,4-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,5-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,6-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,4,6-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

3,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,4,5-tetraklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,4,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,5,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

pentaklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

       

bensen <0.20  µg/l 4 1 JOHN 

toluen <0.50  µg/l 4 1 JOHN 

etylbensen <0.10  µg/l 4 1 JOHN 

summa xylener <0.150  µg/l 4 1 JOHN 

styren <0.20  µg/l 4 1 JOHN 

MTBE <0.20  µg/l 4 1 JOHN 
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Er beteckning GV 4 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333561 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
PCB 28 <0.0011  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 52 <0.0011  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 101 <0.0008  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 118 <0.0011  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 138 <0.0012  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 153 <0.0011  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 180 <0.0010  µg/l 4 1 JOHN 

summa PCB <0.0037  µg/l 4 1 JOHN 

       

o,p'-DDT <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

p,p'-DDT <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

o,p'-DDD <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

p,p'-DDD <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

o,p'-DDE <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

p,p'-DDE <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

       

aldrin <0.0050  µg/l 4 1 JOHN 

dieldrin <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

endrin <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

isodrin <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

telodrin <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

       

alfa-HCH <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

beta-HCH <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

gamma-HCH (lindane) <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

       

heptaklor <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

cis-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

trans-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

alfa-endosulfan <0.010  µg/l 4 1 JOHN 
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Er beteckning GV 6 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333562 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
filtrering 0,45µm; metaller* ja   1 1 JOHN 

dekantering* ja   1 1 JOHN 

As <1.0  µg/l 2 1 JOHN 

Ba 45.9 4.6 µg/l 2 1 JOHN 

Cd <0.50  µg/l 2 1 JOHN 

Co 0.67 0.07 µg/l 2 1 JOHN 

Cr <5.0  µg/l 2 1 JOHN 

Cu 1.4 0.1 µg/l 2 1 JOHN 

Hg <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

Mo 2.5 0.2 µg/l 2 1 JOHN 

Ni 1.7 0.2 µg/l 2 1 JOHN 

Pb <1.0  µg/l 2 1 JOHN 

Sn <1.0  µg/l 2 1 JOHN 

V <5.0  µg/l 2 1 JOHN 

Zn <2.0  µg/l 2 1 JOHN 

       

alifater >C5-C8 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C8-C10 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C10-C12 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C12-C16 <10  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C5-C16 <20  µg/l 2 1 JOHN 

alifater >C16-C35 22 6 µg/l 2 1 JOHN 

       

naftalen 0.034 0.010 µg/l 2 1 JOHN 

acenaftylen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

acenaften <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

fluoren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

fenantren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(a)antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^krysen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(b)fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(k)fluoranten <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^bens(a)pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^dibens(ah)antracen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

benso(ghi)perylen <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

^indeno(123cd)pyren <0.010  µg/l 2 1 JOHN 

PAH, summa 16 0.034  µg/l 2 1 JOHN 

^PAH cancerogena <0.035  µg/l 2 1 JOHN 

PAH, summa övriga 0.034  µg/l 2 1 JOHN 

       

diklormetan <2.0  µg/l 3 1 JOHN 

1,1-dikloretan <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,2-dikloretan <1.0  µg/l 3 1 JOHN 

1,2-diklorpropan <1.0  µg/l 3 1 JOHN 

triklormetan <0.30  µg/l 3 1 JOHN 

tetraklormetan <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,1,1-trikloretan <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,1,2-trikloretan <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

hexakloretan <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

cis-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

trans-1,2-dikloreten <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

trikloreten <0.10  µg/l 3 1 JOHN 
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Er beteckning GV 6 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333562 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
tetrakloreten <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

vinylklorid <1.0  µg/l 3 1 JOHN 

       

monoklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,2-diklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,3-diklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,4-diklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,2,3-triklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,2,4-triklorbensen <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

1,3,5-triklorbensen <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

1,2,3,4-tetraklorbensen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

1245/1235-tetraklorbensen <0.020  µg/l 3 1 JOHN 

pentaklorbensen <0.010  µg/l 3 1 JOHN 

hexaklorbensen <0.0050  µg/l 3 1 JOHN 

       

2-monoklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

3-monoklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

4-monoklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3-diklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,4+2,5-diklorfenol <0.20  µg/l 3 1 JOHN 

2,6-diklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

3,4-diklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

3,5-diklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,4-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,5-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,6-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,4,6-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

3,4,5-triklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,4,5-tetraklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,4,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

2,3,5,6-tetraklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

pentaklorfenol <0.10  µg/l 3 1 JOHN 

       

bensen <0.20  µg/l 4 1 JOHN 

toluen <0.50  µg/l 4 1 JOHN 

etylbensen <0.10  µg/l 4 1 JOHN 

summa xylener <0.150  µg/l 4 1 JOHN 

styren <0.20  µg/l 4 1 JOHN 

MTBE 6.70 2.68 µg/l 4 1 JOHN 

       

PCB 28 <0.0011  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 52 <0.0011  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 101 <0.0008  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 118 <0.0011  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 138 <0.0012  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 153 <0.0011  µg/l 4 1 JOHN 

PCB 180 <0.0010  µg/l 4 1 JOHN 

summa PCB <0.0037  µg/l 4 1 JOHN 

       

o,p'-DDT <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

p,p'-DDT <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

o,p'-DDD <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

p,p'-DDD <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

o,p'-DDE <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

p,p'-DDE <0.010  µg/l 4 1 JOHN 
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Er beteckning GV 6 
 2010-08-31 
 
Labnummer O10333562 

Parameter Resultat Osäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign 
       

aldrin <0.0050  µg/l 4 1 JOHN 

dieldrin <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

endrin <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

isodrin <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

telodrin <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

       

alfa-HCH <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

beta-HCH <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

gamma-HCH (lindane) <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

       

heptaklor <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

cis-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

trans-heptaklorepoxid <0.010  µg/l 4 1 JOHN 

alfa-endosulfan <0.010  µg/l 4 1 JOHN 
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. 
 

 Metod 
1 Provberedning. 

 

2 ENVIPACK; metaller, alifatfraktioner, PAH 
  
Bestämning av metaller. 
Mätning utförs med ICP-MS, ICP-AES och AAS-AMA. 
Dricksvatten surgörs innan analys, 
alla andra vatten uppsluts med HNO3 + H2O2. 
 
               
Bestämning av alifatfraktioner. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA), enligt metod baserad på 
US EPA 550 & 610. Proven extraheras med hexan. 
Mätning utförs med HPLC med fluorescens- & UVdetektion. 
 
 

3 ENVIPACK; klorfenoler, klorbensener, klorerade alifater. 
 
Bestämning av klorfenoler, enligt metod baserad på CSN EN 12673. 
Mätning utförs med GC-MS. 
 
Bestämning av mono-, di- & triklorbensener, enligt metod baserad på US EPA 624 & 610. 
Mätning utförs med head-space GC-MS. 
 
Bestämning av tetra-, penta- & hexaklorbensener, enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468. 
Proven extraheras med hexan och renas från svavel. 
Mätning utförs med GC-ECD på två kolonner med olika polaritet. 
 
Bestämning av klorerade alifater, enligt metod baserad på US EPA 624 & 610. 
Mätning utförs med head-space GC-MS.   
 
Ej ackrediterat för bestämning av 1,2-diklorpropan. 
 

4 ENVIPACK; BTEX, styren, MTBE, PCB, klorerade pesticider. 
 
Bestämning av monocykliska aromatiska kolväten (BTEX), enligt metod baserad på US EPA 601 & 624. 
Bestämning av styren och MTBE (metyltertbutyleter). 
Mätning utförs med head-space GC-MS. 
 
Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB (7 kongener), enligt metod baserad på metod DIN 38407  
samt DIN EN 26468. 
Bestämning av klorerade pesticider, enligt metod baserad på CSN EN ISO 6468. 
Provet extraheras med hexan och renas med florisil. 
Mätning utförs med GC-ECD på två kolonner med olika polaritet eller med GC-MS. 
 
Ej ackrediterat för bestämning av MTBE (metyltertbutyleter). 
 

 
 

 Godkännare 
JOHN Johan Nilsson, Kemist 

 

 
 

 Utf1 
1 För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska 

                                                        
1
 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). 
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 Utf1 
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, 
samma MLA som SWEDAC är signatär till. 
Laboratorierna finns lokaliserade i;  
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,  
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,  
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.  
 
Kontakta ALS Täby för ytterligare information. 
 
 
 

 
 
Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på 
ungefär 95%. 
 
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 
ytterligare information kontakta laboratoriet. 
 
 
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. 
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. 
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se 
 
 
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.  
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Icke teknisk sammanfattning 
Detta tillägg till program-MKB redovisar hur ett genomförande av pågående detaljplan1 skiljer sig från tidigare 
miljöbedömningar gjorda i MKB:n upprättad till planprogram för Svärdfisken 29, som godkändes av kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 2 april 2013.  

Pågående detaljplan utgör etapp 2 i det planprogram för fastigheterna Svärdfisken 292 och 33 som Varbergs kommun 
tog fram för området mellan järnvägen och Birger Svenssons väg med avsikten att få till en förändrad 
markanvändning från industriändamål till bostads-, kontors- och centrumändamål. Programmet godkändes av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 april 2013. Till programmet har WSP på uppdrag av exploatören HSB Göta genom 
Ventilo AB tagit fram en Miljökonsekvensbeskrivning för berört programförslag.  

Programmet följdes upp av ett fortsatt planarbete i enlighet med programmet, Detaljplan, Svärdfisken 29 m fl, 
(programområdets etapp 1) som vann laga kraft 2015-07-21 samt nu pågående detaljplan (programområdets etapp 2 
inkl Vagabonds fastighet) med genomfört samråd under juni/juli 2017.  

Pågående detaljplan, som omfattar delar av Svärdfisken 33 och 35 samt hela 34, har till syfte att skapa bostäder, 
kontor och ge plats för centrumändamål utefter del av Birger Svenssons väg. Planområdet är ca 2 ha stort. I och med 
den ändrade markanvändningen förädlas nuvarande industrimark till stadsmässiga kvarter för blandad bebyggelse 
med avsikt att uppnå en tydligare och inbjudande entré till staden. Till följd av att järnvägen ska sänkas i tunnel/tråg 
och ett nytt resecentrum planeras i närheten så ingår planområdet i den pågående stadsutvecklingen av stadskärnan 
norrut. Birger Svenssons väg kommer i den stadsutvecklingen ges karaktär av stadsgata. 

Järnvägsplanen för Varbergstunneln har fastställts och tillhörande detaljplan för järnvägen har antagits. Trafikverket 
beräknar att Varbergstunneln börjar byggas under 2019 och kommer att vara färdigställd 2024. Eftersom pågående 
detaljplan ligger i direkt anslutning till järnvägsplanen och antas vinna laga kraft innan järnvägen har sänkts i tåg förbi 
planområdet, så har planhandlingarna utgått från att planen ska kunna genomföras både med och utan sänkningen.  

Under samrådet för pågående detaljplan framhöll länsstyrelsen att MKB:n tillhörande programmet inte hade 
uppdaterats att följa efterkommande detaljplaner eller pågående detaljplan och därför behövde ses över.  

Detta tillägg till programMKB:n3 ersätter därför följande delar ;  

 Buller (s14-20)  

 Farligt gods järnväg, Seveso (s20-28 inkl tabell) 

 Dagvatten (s32-34 nollalternativet t o m bedömning av miljöpåverkan),  

 Miljökvalitetsmål (s40),  

 Uppföljning och rekommendationer (s41- 42).  

Samt innebär en komplettering gällande;  

 Vibrationer/stomljud  

 Utredningar som anges under rubrik referenser 

I övrigt gäller de angivna konsekvenserna som finns redovisade i program-MKB:n. 

                                                      
1 Detaljplan för bostäder, kontor och centrumändamål för Svärdfisken 33, 34 samt 35 
2 Fastigheten Svärdfisken 29 har ombildats och har fastighetsbeteckningen Delfinen 2.  
3 Miljökonsekvensbeskrivning för Svärdfisken 29 och 33, WSP 2013-03-11 
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Tillägget till MKB omfattar nollalternativet (nuläget, dvs befintlig bebyggelse med nuvarande spårlägen) samt fas 1 och 
2. Fas 1 innebär genomförande av planförslaget med nuvarande spårlägen och omfattar i jämförelse med 
nollalternativet även en utbyggnad av Vagabonds kontorsbyggnad och parkering i ett våningsplan.  

Fas 2 innebär genomförande av planförslaget efter färdigställandet av Varbergstunneln med nedsänkning av 
järnvägen i tråg och möjliggör även en utbyggnad av Vagabonds parkering i två våningsplan samt med en 
överliggande kontorsdel. 

 

Fig 1, Denna detaljplan omfattar det rödstreckade området som gränsar mot järnvägen i väster samt Birger Svenssons väg i öster. Det 
lilaprickade området utgör utökningen i relation till tidigare programområde och utgörs av Vagabonds fastighet i söder.  Fotomontage: White 

 
Till grund för framtagandet av detta tillägg till MKB ligger pågående detaljplan där syftet är att pröva lämpligheten av 
förändrad markanvändning från industriändamål till bostäder, kontor- och centrumändamål. Planområdet är ca 2 ha 
stort (se fig 1). 
 
Utifrån de beskrivna områdena med potentiell miljöpåverkan innebär en utveckling av planförslaget i både fas 1 och 2 
en förbättring i bedömningen av miljöpåverkan gällande dagvatten och Natura 2000-området, Getteröns naturreservat. 
Planläggning för bostäder innebär att marken måste saneras till Känslig markanvändning (KM) och risken för att 
föroreningar lakas ur marken och når recipienten minskar således jämfört med nollalternativet där inga 
saneringsåtgärder vidtas. Kommunens ställda krav på nivå av föroreningshalter för dagvattnet innan vattnet når det 
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allmänna dagvattensystemet innebär också en förbättring gentemot nollalternativet och nuläget, då det inte finns 
några reningsåtgärder idag.  

Även i fråga om bullerpåverkan från väg- och järnvägstrafik i både fas 1 och 2 innebär planförslaget förbättringar 
gentemot befintlig bebyggelse på östra sidan om Birger Svenssons väg då bullernivåerna bibehålls eller minskas med 
1 dBA ekvivalent ljudnivå vid en framräkning till 2030. Däremot skulle nollalternativet med framtidsprognos år 2030 ge 
det sämsta scenariot. Den planerade bebyggelsen i sig kommer skärma av buller från järnvägstrafiken, men tråget 
innebär en ännu större avskärmning av buller från järnvägstrafiken för de befintliga bostäderna. 

Gällande riskfrågor från järnvägen så visar genomförda beräkningar på en sammanvägd bedömning att både individ- 
och samhällsrisk i fas 1 och i fas 2 är låg. Detta även om individrisknivån är mycket hög i spårets närområde (upp till 
30 meter). För nollalternativet och fas 1 ligger exploateringen ca 50 meter från spårområdet. Även om avståndet till 
järnvägsspåren minskar i fas 2 så innebär nedläggningen av spåren i tråg att en stor del av de uppställda 
olycksscenarierna reduceras i relation till konsekvens mot omgivningen. Främst vad gäller mekanisk påverkan vid 
urspårning, men även vid brand, explosion och gasutsläpp.  

För att området ska kunna bebyggas så att människors hälsa och säkerhet inte riskeras måste fortsatt planarbete ta 
hänsyn till att förebygga de risker som kan uppstå ifrån järnväg, trafikbuller och vibrationer/stomljud. Bland annat ska 
mark inom 30 meter från spårkant i fas 2 endast användas för ytparkering eller annan aktivitet som inte uppmuntrar till 
annat än tillfällig vistelse. För parkeringshus inom dessa 30 metrar görs bedömning att placeringen är acceptabel med 
hänsyn till risk förutsatt att fasad mot spårområdet utförs tät och i obrännbara material, samt att utrymningsmöjlighet 
sker bort från riskkällan. 

Den största miljöpåverkan i samband med en utveckling enligt planförslaget är påverkan från trafikbuller då en 
framskrivning till år 2030 ökar trafikmängderna på Birger Svenssons väg och järnvägen. För planerad 
bostadsbebyggelse kan dock riktvärdena4 för buller både vid utbyggnad enligt fas 1 och fas 2 uppnås under 
förutsättning att man arbetar med genomgående lägenheter med bostadsrum mot ljuddämpad sida, samt små 
bostäder med boarea under 35 kvm. Även kraven på uteplats, där ekvivalent ljudnivå inte överskrider 50 dBA eller 
maximal ljudnivå 70 dBA uppfylls för övervägande delen av innergården i fas 1 och fas 2.  

Risken är liten för störande komfortvibrationer överstigande riktvärdet i både fas 1 och fas 2. I nollalternativet 
konstateras inga överskridanden. Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagning av angivna riktvärden 
anses mycket få människor uppleva vibrationer i nivå med riktvärdet som störande. Riktvärdena anges i Svensk 
Standard SS 460 48 61 och bör tillämpas vid nyetableringar och vid ny bebyggelse. Då genomförda mätningar och 
beräkningar visar på nivåer där mycket få människor anses uppleva störningar avseende vibrationer bedöms den 
samlade miljöpåverkan bli liten. 

Vad gäller stomljudsöverföring är denna i hög grad avhängig av hur Trafikverket kommer att installera spåren i 
kommande tråg samt hur överföringsfunktionen mellan betongtråget och omgivande mark kommer att utföras. 
Generellt kan konstateras att stomljud blir problematiskt i närområdet av banvallen samt om både byggnad och 
banvall är grundlagda på berg. En bedömning av stomljudet är därmed svår att göra utan givna förutsättningar och 
därför inte möjlig utan behöver diskuteras i samråd med Trafikverket samt i fortsatt projektering då det finns åtgärder 
att diskutera. 

Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna som acceptabla då gällande riktvärden för vibrationer och trafikbuller 
bedöms kunna uppfyllas, då detaljplanen säkerställer avstånd till järnvägen ur risksynpunkt samt då föreslagna 

                                                      
4 SFS 2017:359, dvs ändring i förordning SFS 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande. 
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dagvattenlösningar innebär klara förbättringar. Särskild uppmärksamhet ska dock ägnas trafikbullersituationen samt 
stomljudsöverföring i fortsatt projektering. 

Inledning 

Läsanvisning  

Detta tillägg till program MKB:n5 är utformad med en inledning, innehållande läsanvisning med alternativprecisering 
samt syfte och bakgrund till varför ett tillägg görs inför granskningen av denna detaljplan. 

Läsanvisningen är tänkt att tydliggöra hur program-MKB:n samt detta tillägg till program-MKB:n fungerar ihop 
gentemot pågående detaljplan. Här anges vilken text som ersätts respektive utgör kompletterande information. De 
utredningar som tillkommit genom pågående detaljplan är bilagda till detaljplanen. 

Program MKB:n5 baserades på ett nollalternativ (nuläget, dvs befintlig bebyggelse med nuvarande spårlägen), 
programalternativ 1 (en utveckling enligt planprogrammet med nuvarande spårlägen) samt programalternativ 2 (en 
utveckling enligt planprogrammet med järnvägen nedlagd i tråg.) 

Denna detaljplan (etapp 2 av programmet) utgår från samma nollalternativ (nuläget med befintlig bebyggelse och 
nuvarande spårlägen),”fas 1” (utgör planförslaget och nuvarande spårlägen) samt ”fas 2 ” (utgör planförslaget efter 
färdigställandet av Varbergstunneln med nedsänkning av järnvägen i tråg). Planförslaget skiljer sig något i de två 
faserna då ytor blir tillgängliga för parkering närmast spårområdet då järnvägen är nedlagd i tråg vilket även öppnar 
för möjligheten att Vagabond i fas 2 kan öka byggrätten. 

Tidigare program-MKB med så kallat Programalternativ 1 och 2 överensstämmer därför med fas 1 och 2 gällande 
järnvägen dvs före respektive efter järnvägens nedsänkning i tråg. Däremot är det geografiska området begränsat till 
pågående detaljplan.  

 

Program MKB Nollalternativ Programalternativ 1 Programalternativ 2 

Tillägg till MKB Nollalternativ Fas 1 Fas 2 

Denna detaljplan Nuvarande spårlägen Fas 1 Fas 2 

Tabell 1.  Översättningstabell 

 

                                                      
5 Miljökonsekvensbeskrivning för Svärdfisken 29 och 33, WSP Halmstad 2013-03-11, uppdragsnummer 10177328 
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Figur 2. Fas 1, innebär att ett nytt kvarter för framförallt 
bostadsändamål, men som även inrymmer kontor och centrum 
närmast Birger Svenssons väg skapas. Därtill utgör fas 1 en 
utbyggnad av Vagabonds kontorsbyggnad och parkering i ett 
våningsplan 

Figur 3. Fas 2 utgör en utbyggnad av Vagabonds parkering i två 
våningsplan samt överliggande kontorsdel till följd av ökade ytor för 
parkering närmast spårområdet och det nya tråget. 

Detta tillägg till program-MKB:n ersätter texterna och tabeller i program-MKB för denna detaljplan avseende; 

 Buller (s14-20) 

 Farligt gods järnväg, Seveso (s20-28 inkl tabell) 

 Dagvatten (s32-34 nollalternativet t o m bedömning av miljöpåverkan) 

 Miljökvalitetsmål (s40)  

 Uppföljning och rekommendationer (s41- 42) 

samt innebär en komplettering gällande; 

 Vibrationer/stomljud 

 Kompletterande referenser 

I övrigt gäller de angivna konsekvenserna som finns redovisade i program-MKB:n. Uppdateringar har gjorts i 
tabellerna under uppföljning och rekommendationer. Även de ämnesområden som inte har uppdaterats i detta 
tillägg till MKBn, har i tabellen tagits med, för att förtydliga den samlade miljöpåverkan från denna detaljplan. Detta 
utan att respektive ämnesområden i program-MKBn har uppdaterats. 

Efter inledningen följer avgränsningen för detta tillägg till program-MKB:n. Därpå följer de olika ämnesområdena. 
Varje ämnesområde beskrivs i de flesta fall med en inledande text t ex riktlinjer eller andra förutsättningar därefter en 
beskrivning av konsekvenserna för respektive skede, Nollalternativ, fas 1 och fas 2 och sist en samlad bedömning av 
miljöpåverkan. Detta tillägg till program-MKB avslutas med en uppdaterad tabell innehållande uppföljning och 
rekommendationer. 
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Bakgrund 

Varbergs kommun har tagit fram ett planprogram för fastigheterna Svärdfisken 296 och 33 som godkändes av 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 april 2013. Programförslaget redovisar en förändrad markanvändning från 
industriändamål till bostads-, kontors- och centrumändamål. Programområdet består i stort sett av bebyggda och 
asfalterade ytor beläget mellan järnvägen och Birger Svenssons väg strax norr om centrala Varberg. WSP har 2013-
01-24 på uppdrag av exploatören HSB Göta genom Ventilo AB tagit fram en Miljökonsekvensbeskrivning för berört 
programförslag. 

Programmet följdes upp av ett fortsatt planarbete i enlighet med programmet, Detaljplan, Svärdfisken 29 m fl, 
(programområdets etapp 1) som vann laga kraft 2015-07-21 samt denna detaljplan (programområdets etapp 2 inkl 
Vagabonds fastighet) med genomfört samråd under juni/juli 2017.  

Under samrådet för denna detaljplan framhöll länsstyrelsen att MKB:n tillhörande programmet inte har uppdaterats att 
följa efterkommande detaljplaner eller pågående detaljplan och behöver ses över. Länsstyrelsen menar att 
detaljplanen kan komma att innebära betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas. Vidare lyfts att 
program-MKB:n är en bra grund att utgå ifrån och bör kompletteras och uppdateras med ny kunskap.  

Av dessa skäl görs detta tillägg till program-MKB:n innehållande kompletteringar och uppdateringar av konsekvenser 
knutna till ett genomförande av planförslaget för programområdets etapp 2 inkl Vagabonds fastighet, dvs denna 
detaljplan. 

Den lagakraftvunna detaljplanen7 för programområdets etapp 1 har efter genomförd fastighetsbildning tilldelats 
kvartersnamnet Delfinen.  

Syfte 

Denna detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av förändrad markanvändning från industriändamål till bostäder, 
kontor- och centrumändamål i enlighet med programmet. 

Tillägget till program-MKB:n har till syfte att beskriva de miljökonsekvenser som kan uppstå för människor och miljön 
till följd av ett genomförande av detaljplanen och där förändringar skett i bedömningen från tidigare programskede.  

  

                                                      
6 Fastigheten Svärdfisken 29 har ombildats och har fastighetsbeteckningen Delfinen 2.  
7 Detaljplan, Svärdfisken 29 m fl, vann laga kraft 2015-07-21 
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Avgränsning av MKB 
Tillägget till MKB:n omfattar etapp 2 av tidigare programområde samt intilliggande Vagabonds fastighet i söder. Se 
figur nedan. 

 

 
Figur 4. Gul streckad begränsningslinje redovisar det geografiska området för detta MKB-tillägg och utökningen (Vagabond) omfattas av gul yta. 
Röd heldragen begränsningslinje visar tidigare avgränsning för program–MKB:n. 

Buller 
En trafikbullerutredning8 med en samlad bedömning av bullersituationen utifrån väg och järnvägstrafik har tagits fram. 
Då flygbuller och industribuller beräknas med andra bullermått och tidsparametrar är det svårt att addera dessa till 
väg- och tågbullret. Resultaten från Soundcons beräkningar visar därför påverkan från det adderade bullret från väg- 
och tågtrafiken, för de olika scenarierna. 

Nya riktlinjer 

Trafikbullerutredningen av Soundcon utgår från riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid 
bostadsbyggnader enligt ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader”, som trädde i kraft den 1 juni 
2015.  

                                                      
8 Soundcon, Svärdfisken etapp 2, trafikbullerutredning, 2017-01-18 
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Sedan trafikbullerutredningen togs fram har nya riktvärden för trafikbuller antagits genom förordning (2017:359). 
Dessa trädde i kraft 1 juli 2017 och ska tillämpas på detaljplaner som påbörjats den 2 januari 2015 eller senare, vilket 
innefattar denna detaljplan. 

Nya riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation: 
 
3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
 
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 
och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359) 
 
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 
 
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden,  
och 
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
 
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 
dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

Trafikbullerberäkning 

En bullerutredning har upprättats enligt PBL 4 kap 33a§, av Soundcon, 2017-01-18.  
 
Trafikbullerberäkningar har gjorts för nollalternativet både i nuläget, samt för prognos år 2030. För fas 1, benämnd 
”Utan tunnel, med ny DP” har beräkningar gjorts för prognos år 2030. För fas 2, benämnd ”med tunnel, med ny DP” 
har också beräkningar gjorts för prognos år 2030.  
 
Som underlag för trafikbullerutredningen har en trafikmätning på Birger Svenssons väg gjorts under 2016. För 
framtidsprognosen har trafiken räknats upp enligt det som kallas ”mellanscenario 2030” i Trafiknätsanalys Varberg 
2030 (ÅF) där sedan beräknad tillkommande trafik räknats in. 

Uppgifter angående trafikdata för järnvägen har hämtats från Trafikverket och Miljökonsekvensbeskrivningen för 
Varbergstunneln. 

Trafikverket har i detaljplanesamrådet efterfrågat prognoser fram till år 2040, men då prognoser för år 2040 saknas för 
det kommunala vägnätet, kan en samlad bedömning av väg- och järnvägsbuller inte göras för detta.  

Nollalternativ 

Befintlig bostadsbebyggelse öster om Birger Svenssons väg har i dagsläget en ekvivalent ljudnivå på 55-59 dBA vid 
fasad. För dessa innebär nollalternativet vid prognosår 2030 att ekvivalent ljudnivåer vid fasad ökar något om spåren 
ligger kvar i befintligt läge och ingen ny detaljplan vinner laga kraft (bilaga 4, Soundcon 2017-01-18). 
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Figur 5. Till vänster redovisas bilaga 1 från trafikbullerutredningen med 
sammanlagda bullervärden för nollalternativet idag. 

Figur 6. Till höger redovisas bilaga 4 från trafikbullerutredningen med 
beräknade bullervärden för nollalternativ vid prognosår 2030.  

Fas 1 med ny detaljplan och nuvarande spårlägen 

För ny bebyggelse inom aktuell detaljplan innebär situationen mellan järnvägen samt Birger Svenssons väg att väg- 
och tågbuller kommer från varsin sida om bebyggelsen. Detta ställer krav på sluten kvartersbebyggelse för att arbeta 
med ljuddämpade sidor, samt för att skapa en innergård som gemensam uteplats där riktvärden för uteplats klaras. 

Bullerutredningen visar att de ekvivalenta ljudnivåerna inom planområdet blir som högst på fasader ut mot Birger 
Svenssons väg där de uppgår till som högst 62 dBA, samt på fasader vända mot järnvägen där de ekvivalenta 
ljudnivåerna från tågtrafiken blir som högst 62 dBA i fas 1. Detta innebär att inom hela kvarteret klaras riktlinjer för 
buller för lägenheter upp till 35 kvm, då det inte finns några krav på maximala bullervärden för dessa. 

Inom delar av kvarteret, där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids, är det även möjligt att arbeta med genomgående 
lägenheter med hälften av bostadsrummen mot innergården.  

För byggnader längs Birger Svenssons väg uppfyller man högst 55 dBA ekvivalent nivå respektive 70 dBA maximal 
ljudnivå på fasader mot innergården förutom på översta våningsplanen (våning 4-5) där den ekvivalenta nivån ligger 
på 57 dBA på översta våningsplanet och maximala nivåerna ligger på 73-76 dBA på de två översta våningsplanen. 
Fasaderna vända mot öppningarna in mot innergården har en maximal ljudnivå på mellan 71-76 dBA. För de översta 
våningsplanen på byggnaden längs Birger Svenssons väg samt vid öppningar i kvarteret innebär detta att man i fas 1 
behöver arbeta med små lägenheter som inte överskrider 35 kvm. Alternativt kan de översta våningsplanen användas 
för kontorsändamål för att inte överskrida riktlinjerna enligt förordningen om trafikbuller. Se närmare beskrivning i 
bilaga 7-9 i trafikbullerutredningen. 
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Figur 7. Utdrag från bilaga 7 i trafikbullerutredningen, fas 1.  

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivån. Av bullerutredningen framgår att gemensamma uteplatser på 
innergården behöver kunna erbjudas dessa bostäder och är möjliga att få till (se figur 7).  

Befintliga bostäder på östra sidan Birger Svenssons väg påverkas positivt ur bullersynpunkt av byggnaderna inom den 
nya detaljplanen. Den ekvivalenta ljudnivån blir i stort sett oförändrad eller sjunker med 1 dBA. De maximala 
ljudnivåerna från tågtrafiken reduceras med flera decibel vid flertalet av de studerade bostäderna jämfört med 
nollalternativet. Se närmare beskrivning i bilaga 6-9 i trafikbullerutredningen.  
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Figur 8. Bilderna ovan visar ekvivalenta ljudnivåerna på fasader i olika vinklar, för fas 1. Övre bilden har de bullerutsatta fasaderna mot järnvägen 
och den nedre bilden åt Birger Svenssons väg. 

 

Fas 2 med ny detaljplan och järnvägen nedlagd i tråg 

För fas 2 är situationen till stor del densamma som för fas 1, med buller från två sidor om planområdet.  

Nedläggning av järnvägstrafiken i tråg förbättrar bullersituationen för byggnaden närmast Birger Svenssons väg. Trots 
att den ekvivalenta ljudnivån ökar 2 dBA för de tre nedersta våningarna så överskrids inte 55 dBA. Den ekvivalenta 
ljudnivån för de två översta våningsplanen förbättras genom en minskning med 4-5 dBA ner till 49 dBA resp 52 dBA. I 
och med detta uppfylls i stort sett riktlinjer för ljuddämpad sida på fasad mot innergård. Undantaget är översta 
våningsplanet, där den maximala ljudnivån från tågtrafiken är beräknad till 72 dBA. 

För byggnad närmast järnvägen innebär nedläggningen i tråg att riktvärden för ljuddämpad sida klaras i sin helhet på 
fasad mot innergården. För fasad mot järnvägen innebär tråget en förbättring för lägenheter på de nedre 
våningsplanen, medan de övre våningsplanen får högre ekvivalenta ljudnivåer uppåt 65 dBA som högst.(se figur 8) 
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För fas 2 är det nödvändigt att höjden på trågväggen till Varbergstunneln ökas till + 5 meter över stadens nollplan (dvs 
ca 1,5 meter över marknivån) i form av en stödmur/gnistskydd/bullerskydd. Detta för att få en god ljudmiljö och för att 
klara riktlinjerna för en gemensam uteplats på innergården. 

Då föreslagen byggrätt för bostäder har måttliga husdjup och utgör en relativt traditionell byggnadsform bedöms att 
kravet enligt förordningens 4§ på minst hälften av bostadsrummen mot bullerskyddad sida kan lösas. Därtill kan 
lägenheter under 35 kvm byggas då där den ekvivalenta ljudnivån inte överskrider 65 dBA. 

De maximala ljudnivåerna från tågtrafiken är höga på de övre våningsplanen i fasad mot järnvägen i fas 2, se figur 9. 
För att uppnå gällande riktlinjer inomhus från trafikbuller kommer konstruktioner med höga ljudkrav krävas för 
yttervägg, fönster och eventuella friskluftsdon i dessa bostäder. Alternativet är kontorsändamål i dessa lägen. 

 

 
 

Figur 9. Utdrag från bilaga 10 i trafikbullerutredningen, fas 2.  

 

Befintliga bostäder på östra sidan av Birger Svenssons väg påverkas positivt ur bullersynpunkt av byggnaderna inom 
den nya detaljplanen. Den ekvivalenta ljudnivån är i stort sett oförändrad eller sjunker med 1 dBA. De maximala 
ljudnivåerna från tågtrafiken reduceras med flera decibel vid flertalet av de studerade bostäderna jämfört med fas 1 
och ytterligare en reducering i jämförelse med nollalternativet. Se närmare beskrivning i bilaga 6, 9 och 12 i 
trafikbullerutredningen.  
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Figur 10. Bilderna ovan visar ekvivalenta ljudnivåerna på fasader i olika vinklar, för fas 2. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Med hänvisning till de nya riktvärdena9 visar bullerutredningen att nya bostäder enligt planförslaget kan uppnå 
riktvärdena för buller både vid utbyggnad enligt fas 1 och fas 2. En förutsättning är dock att man arbetar med 
genomgående lägenheter med bostadsrum mot ljuddämpad sida, samt små bostäder med boarea under 35 kvm.  

Kraven på uteplats där ekvivalent ljudnivå inte överskrider 50 dBA uppfylls för övervägande delen av innergården 
både för fas 1 och fas 2 (se figur 7 för fas 1 respektive figur 9 för fas 2). 

För befintlig bebyggelse öster om Birger Svenssons väg är nollalternativet med framtidsprognos år 2030 det sämsta 
scenariot. Både fas 1 och framförallt fas 2 innebär förbättring vad gäller bullerpåverkan från väg- och järnvägstrafik. 
Den planerade bebyggelsen i sig kommer skärma av buller från järnvägstrafiken, men tråget innebär en ännu större 
avskärmning av buller från järnvägstrafiken för de befintliga bostäderna. 

 
 
  

                                                      
9 SFS 2017:359, dvs ändring i förordning SFS 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggande. 
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Farligt gods, järnväg och Seveso  
En riskutredning10 har gjorts för att möta upp mot länsstyrelsens krav på beaktande av riskhanteringsprocessen vid 
markanvändning intill farligt gods-led. I denna redogörs för förutsättningarna och vilka metoder som ligger till grund för 
resultatet. Riskbedömningen har upprättas som ett underlag för beslutsfattande om lämpligheten med planerad 
markanvändning med avseende på närhet till farligt gods-led. Riskutredningen biläggs planhandlingarna och nedan 
sammanfattas riskvärderingarna för nollalternativ, fas 1 och 2. 

Riskbedömning 

I riskbedömningen belyses risker förknippade med urspårning och transport av farligt gods på Västkustbanan. De 
risker som har beaktats är plötsligt inträffade skadehändelser (olyckor) med livshotande konsekvenser för tredje man, 
d.v.s. risker som påverkar personers liv och hälsa. Egendomsskador, eventuella skador på naturmiljön eller skador 
orsakade av långvarig exponering för avgaser eller buller har inte beaktats. 

Arbetet med att ta fram riskbedömningen har genomförts med kvantitativa metoder vilka är helt numeriska och 
således beskriver risker med kvantitativa termer enligt följande tillvägagångssätt; 

1. Riskuppskattning 

a) Kvantitativ uppskattning av sannolikheten för riskerna (baserat på bland annat statistik för 
järnvägstransporter av farligt gods och förväntat antal omkomna per år) 

b) Kvantitativ uppskattning av konsekvenser för riskerna (beräkningar med bland annat datamodeller). 

2. Beräkning av individ- samt tidig överslagsräkning för grupprisk inom planområdet 

Det är nödvändigt att använda sig av båda riskmåtten, individrisk och samhällsrisk, vid uppskattning av risknivån i ett 
område så att risknivån för den enskilde individen tas i beaktande (individperspektiv), samtidigt som hänsyn tas till hur 
stora konsekvenserna kan bli med avseende på antalet personer som samtidigt påverkas (samhällsperspektiv). 

3. Riskvärdering (riskerna jämförs med etablerade kriterier för värdering av risk). Riskbedömningen sker delvis som en 
jämförandestudie för nuläges- och spåromläggningsalternativ. Exploatering av planområdet planeras ske i två faser.  

Konsekvenserna av olika skadescenarier uppskattas utifrån litteraturstudier, datorsimuleringar och handberäkningar. 

4. Om risknivån bedöms som ej acceptabel, identifieras och föreslås riskreducerande åtgärder. 

5. Dokumentation och internkontroll 

 

I riskbedömningen redovisas individrisknivå och samhällsrisk för 1km2. De kriterier som återfinns i riskvärderingen för 
bedömning av om risknivån är acceptabel eller ej redovisas i figur 10. Den övre gränsen markeras med röd streckad 
linje, och den undre med grön. 

 

                                                      
10 Detaljerad riskbedömning för detaljplan, transport av farligt gods på järnväg, Svärdfisken 33-35, Varbergs kommun, 2017-09-29 
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Figur 10. Föreslagna kriterier att utgå ifrån gällande individrisk samt samhällsrisk enligt ”Värdering av risk, statens räddningsverk, 1997. 

 

Nollalternativ 

I riskbedömningen som gjorts har endast fas 1 med nuvarande spårlägen samt fas 2 med nedläggning i tråg 
redovisats. Dock kan det förväntas att individrisken för nollalternativet är likvärdig med fas 1 då riskbidraget mot 
planområdet är detsamma. Grupprisken inom planområdet kan antas vara lägre för nollalternativet än för fas 1 då 
persontätheten är lägre. Räddningsverket föreslår i Värdering av risk11 avseende individrisk, att som övre gräns för ett 
område där risker kan anses vara små är 10-7 per år. Då individrisken för fas 1 bedöms som liten är rimligen även 
individrisken för nollalternativet liten detsamma gäller även vid en framräkning till 2030. Personer som uppehåller sig 
inom området utsätts främst för risker genererade av farligt godstransporter på järnväg. Med tanke på den låga 
persontätheten i området kan det utifrån beräknad grupprisk för fas 1 antas att grupprisken för nollalternativet är inom 
acceptabel nivå vilket även bedöms gälla för år 2030. 

Fas 1 med ny detaljplan och nuvarande spårlägen  

Riskvärdering för individrisknivå för aktuellt område med avseende på järnvägen redovisas nedan där de vågräta 
linjerna markerar övre och undre gräns för ALARP-området12. Ur figuren kan utläsas att oacceptabel risk råder inom 
25 meter från spår. Den höga risknivån beror på att det stora antalet tågpassager föranleder en hög frekvens för 
urspårning. Acceptabel individrisk återfinns bortom 30 meter förutsatt att mängden farligt gods som transporteras på 
sträckningen inte ökar mer än 30 %. Bortom 40 meter är risken acceptabel även vid stora ökningar i godstrafiken 
(~1000%). 

                                                      
11 Värdering av risk, Räddningsverket Karlstad, 1997 
12 As Low As Reasonably Practicable – Område där risker kan accepteras om alla rimliga åtgärder är vidtagna, om riskreduktion ej är praktiskt 
genomförbart eller om kostnaderna för riskreduktion överstiger nyttan. 
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Figur 11. Individrisknivå avseende på farligt gods-transporter med nuvarande spårutformning 

Samhällsrisknivån för aktuellt område längs järnvägen i fas 1 är acceptabel. Detta enligt genomförda beräkningar på 
samhällsrisknivån baserat på ett område om 1 km2 med centrum vid spåren mitt framför planområdet. Anledningen är 
att stora delar i det avgränsade området har en mycket låg persontäthet, vilket resulterar i att mindre skadeutfall är 
mer vanligt förekommande även för olyckor med stort påverkansområde. En annan anledning till att samhällrisken är 
låg är att avståndet mellan spåren och ytor där människor (boende och arbetstagare) förväntas vistas är större än 50 
meter. 

 
Figur 12. Samhällsrisknivå med avseende på farligt-godstransporter med nuvarande spårutformning. 
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Fas 2 med ny detaljplan och järnvägen nedlagd i tråg 

En nedläggning i tråg kan påverka riskbilden på ett positivt sätt:  

 Verka avskärmande vid bränder och jetflammor, samt begränsa pölutbredning.  
 Förhindra/försvåra gasspridning (främst tung gas)  
 Begränsa konsekvensen vid explosion  

Nedan illustreras individrisknivån för aktuellt område längs järnvägen. De vågräta linjerna markerar övre och undre 
gräns för ALARP-området. 

Individrisken är genomgående att betrakta som låg även då den återfinns inom ALARP upp till 20 meter från spårkant 
även vid en ökande farligt godstransport om 30 %. Bortom 40 meter är risken acceptabel även vid stora ökningar i 
godstrafiken (~1000%).  

Den stora skillnaden mot individrisken för nuvarande spårlägen härrör från nedläggningen i tråg vilket förhindrar att 
urspårande tåg påverkar tredje man. 

 
Figur 13. Individrisknivå med avseende på farligt gods-transporter vid spåromläggning/nedläggning i tråg. 

Samhällsrisknivån i fas 2 är snarlik den för fas 1 med nuvarande spårlägen bortsett från att olyckor med ett fåtal 
omkomna är vanligare. Detta är ett resultat av att spåren förflyttas närmare planområdet.  

Risken är trots detta att betrakta som låg även i fas 2 även om ALARP-området berörs i viss utsträckning. Troligtvis 
överskattas riskbidraget från den typ av olyckor som föranleder att så är fallet eftersom ingen hänsyn har tagits till 
trågets förmåga att skärma av och minska infallande strålning mot omgivningen i händelse av pölbrand. 
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Figur 14. Samhällsrisknivå med avseende på farligt gods-transporter vid spåromläggning/nedläggning i tråg. 

Bedömning av miljöpåverkan 

Vad det gäller riskbilden är det egentligen ingen miljöpåverkan som bedömts i avsnittet utan snarare hälsoeffekterna 
som är aktuella i samtliga redovisade alternativen. Förutsättningarna för nuvarande spårlägen respektive 
omläggningsalternativet skiljer sig främst i två avseenden: avstånd till bebyggelse och nedläggning i tråg.  

Ett minskande avstånd mellan spår och bebyggelse innebär generellt att de olyckor som genererar mindre 
konsekvensområden (främst pölbrand och mekanisk påverkan vid urspårning) ges större inverkan i riskbilden. 
Resultatet av spårflytten i fas 2 visar sig när graferna för samhällsrisk jämförs genom en aningen förhöjd risk vilken 
vandrar upp i ALARP-området. Anledningen är att avståndet till bebyggelse med nuvarande spårlägen är så pass stort 
att konsekvensen vid pölbrand är försumbar men som ökar med ett kortare avstånd.  

I och med att spåren förläggs i ett par meter djupt tråg förbi planområdet utgår risk för mekanisk påverkan eftersom 
tåget inte kan lämna spårområdet. Tråget har även viss effekt på olyckor med farligt gods genom att begränsa 
påverkan mot omgivningen på olika sätt. Utöver mekanisk påverkan vid urspårning, även vid brand, explosion och 
gasutsläpp. I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till detta med anledning att den faktiska effekten är svår att 
kvantifiera vilket ger en större marginal ur riskhänseende.  

För planförslaget i nuvarande spårlägen görs bedömningen att inga särskilda krav på riskreducerande åtgärder 
behöver vidtas. Detta beror i stort av att spåren är belägna långt från planområdet. Individrisknivån är mycket hög i 
spårets närområde (upp till 30 meter), men detta påverkar inte möjligheten att exploatera enligt förslag.  

Vid fas 2 uppstår en aningen förhöjd samhällsrisk till följd av att riskkällan förflyttas närmare planområdet och de 
bebyggda ytor som finns i omgivningen i övrigt. Även om samhällsrisken till viss del syns i lägre ALARP betraktas 
risken som låg och genomgående tillfredsställande. Krav på åtgärder ska därför ställas i relation till 
kostnadseffektivitet vilket redovisas i bedömningarna i tabell 2.  
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Nedanstående funktionskrav är hämtade ur Länsstyrelsen i Hallands läns riktlinjer för riskanalys av farligt gods i 
Hallands län. I rapporten ställs diverse funktionskrav som följd av varierande förutsättningar. I tabellen nedan 
diskuteras dessa generella funktionskrav utifrån projektets förutsättningar i syfte att uppnå en bra nivå på åtgärder. 

Tabell 2, sammanställning av funktionskrav hämtade ur Länsstyrelsen i Hallands läns riktlinjer för riskanalys av farligt gods i Hallands län i 
jämförelse med projektets förutsättningar och bedömning av åtgärder. 

 

Den sammanvägda bedömningen är att individ- och samhällsrisk både i fas 1 och i fas 2 är låg. Detta beror till stor del 
på att mekanisk påverkan eliminerats till följd av skyddsavstånd respektive nedläggning i tråg, samt att persontätheten 
i omgivningen är låg till följd av bedriven verksamhet.  

Av denna anledning kan mark inom 30 meter från spårkant användas för ytparkering eller annan aktivitet som inte 
uppmuntrar till annat än tillfällig vistelse.  

Den låga risknivån innebär även att föreslaget parkeringshus i planområdets norra del bedöms acceptabel. 
Parkeringshus bedöms kunna uppföras förutsatt att fasad mot spårområdet utförs tät och i obrännbara material, samt 
att utrymningsmöjlighet bort från riskkällan säkerställs.  
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Dagvatten 
En dagvattenutredning13 har tagits fram som underlag till denna detaljplan. Syftet är att visa hur dagvatten kan 
fördröjas och vilka volymer som behöver fördröjas inom planområdet, för de olika faserna, i syfte att uppnå en hållbar 
dagvattenhantering och inte påverka nedströms liggande områden mer än vad som görs idag.  

I utredningen har även en föroreningsanalys av dagvattnet tagits fram, med hänsyn till den känsliga recipienten för 
dagvatten från aktuellt planområde. Åtgärder har även föreslagits för att rena vatten till följd av detta. 

Dimensioneringsförutsättningar för fördröjning och föroreningsanalys 

I dagvattenutredningen redovisas nuvarande samt förväntade framtida dagvattenflöden från planområdet. Dessa har 
beräknats utifrån plankartan. För att ta hänsyn till att regnintensiteten förväntas öka i och med framtida 
klimatförändringar, har en säkerhetsfaktor på 1,25 inkluderats vid beräkningarna, enligt rekommendation i Svenskt 
Vattens publikation P110. Även avrinningskoefficienterna har hämtats från Svenskt Vattens P110. 

Enligt krav från VIVAB14 ska utflödet av dagvatten från planområdet strypas till 50 % av flödet från ett 10-årsregn. Den 
tillgängliga volymen för utjämning av dagvattenflödena inom tomtmark föreslås dimensioneras med avseende på ett 
20-årsregn. 

Varbergs och Falkenbergs kommuner har tagit fram gemensamma dagvattenanvisningar med riktvärden 
(målsättningsvärden) för föroreningar i dagvattnet. Enligt dagvattenanvisningarna ska dagvatten från område med 
flerfamiljshus genomgå rening innan det når en mycket känslig recipient.  

Recipienten för dagvattnet är Getteröns naturreservat, vilken är klassat som riksintresse för naturvård samt 
internationellt utpekat som värdefullt våtmarksområde och Natura 2000-område.  

För att göra en översiktlig bedömning av hur mycket föroreningar området genererar, har databasen Stormtac 
använts. Närmare redovisning av detta finns i dagvattenutredningen som biläggs planhandlingarna. 

Nedan sammanfattas dagvattenutredningens resultat för de olika scenarierna/faserna, inklusive förslag på åtgärder. 

Nollalternativ 

Planområdet utgörs idag till stor del av tak- och asfaltytor, dvs hårdgjorda ytor. Inom området finns ingen fördröjning 
av dagvattnet utan dagvattnet direktavleds ut till och belastar det kommunala dagvattenledningsnätet. Det finns två 
befintliga anslutningspunkter för dagvatten i Birger Svenssons väg, vilka båda ansluter till en 300 mm betongledning i 
vägen, därtill finns en anslutningspunkt i norra delen av planområdet. 

Norr om programområdet ligger MONARK-området som är ansluten till samma dagvattenledningar som 
programområdet planeras att anslutas till. Inom MONARK-området har det vid kraftiga skyfall uppstått 
marköversvämningar på grund av att dess dagvattenledningar är överbelastade. Problemet härrör inte uteslutande 
från programområdet utan bidrag sker även längre upp i dagvattennätet. För att avhjälpa problemen har 
kapacitetshöjande åtgärder, i form av uppdimensionering av ledningsnätet ned mot järnvägen, vidtagits. I samband 
med detaljplanen för etapp 1 av programområdet har även ett magasin projekterats, för flödesutjämning av dagvatten 
från programområdet. Dagvattnet från etapp 1 kopplas vidare norrut parallellt med järnvägen till anslutningspunkt till 
befintlig dagvattenledning vilket har minskat risken för marköversvämningar på MONARK-området.  

                                                      
13 Dagvattenutredningen Svärdfisken Etapp 2, Norconsult 2017-02-28 
14 Vatten och Miljö i Väst AB, ett kommunalt bolag för Varberg och Falkenbergs kommuner avseende bl a vattenfrågor. 
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Befintligt dagvattenflöde inom denna detaljplan har beräknats enligt Rationella metoden i Svenskt Vattens publikation 
P110 (Svenskt Vatten, 2016). I tabellen nedan visas befintligt flöde från planområdet. Avrinningskoefficienterna har 
hämtats från Svenskt Vattens P110. Dagvattenflödet har beräknats för ett regn med 10 minuters varaktighet, med 
återkomsttiden 10 och 20 år. Regnintensiteten uppgår till 228 l/s,ha för 10-årsregnet och till 287 l/s,ha för 20-
årsregnet. 
 

 
Markanvändning 

 
Area 
(ha) 

 
Avrinnings- 
koefficient 

 
Red. Area 

(ha) 

Flöde 10- 
årsregn 

(l/s) 

Flöde 20- 
årsregn 

(l/s) 
Tak 0,7 0,9 0,6 140 175 
Asfalt 1,2 0,8 1,0 225 285 
Grönyta 0,1 0,1 0,02 5 5 
Totalt 2,0 0,8 1,6 370 460 

Tabell 3. Befintliga dagvattenflöden enligt dagvattenutredning 2017-10-04, Norconsult. 

Nederbördsmängden förväntas öka i framtiden till följd av klimatförändringarna, vilket leder till ökade flöden från 
planområdet. I nollalternativet görs inga åtgärder för omhändertagande av de ökade dagvattenmängderna, vilket 
innebär att ingen ökad rening eller fördröjning sker, jämfört med dagsläget. Nollalternativet är därför ett sämre 
alternativ än de åtgärder som föreslås i fas 1 och 2. 

Fas 1 med ny detaljplan och nuvarande spårlägen 

Förväntade framtida dagvattenflöden från planområdet har beräknats utifrån plankartan. Hårdgöringsgraden har 
bedömts förbli ungefär samma som nollalternativet. Fas 1 innebär även att marksanering genomförs vilket minskar 
risken för föroreningar till dagvattnet. För att ta hänsyn till att regnintensiteten förväntas öka i och med framtida 
klimatförändringar, har en säkerhetsfaktor på 1,25 inkluderats vid beräkningarna. Detta innebär att avrinningen från 
planområdet kan förväntas öka i framtiden. Det ökade dagvattenflödet från planområdet utgörs i princip endast av 
klimatfaktorn, dvs att nederbördsmängden förväntas öka i framtiden. De ökade mängderna ska inte belasta det 
kommunala dagvattensystemet mer än i dag, då fördröjning av dagvatten inom planområdet tar höjd för 
klimatförändringarna. I dagvattenutredningen redogörs för vilka fördröjningsvolymer som krävs för fas 1, se mer om 
beräknade flöde och volymer i dagvattenutredningen (s10). 

Dagvatten från tak och gårdar föreslås ledas till s.k. regnrabatter för fördröjning och rening. Regnrabatter anläggs 
normalt så att dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor kan magasineras och infiltreras effektivt inom ca ett dygn 
efter nederbördstillfället.  

Flödesutjämning av dagvatten från kvartersgatumark och parkeringsytor föreslås i första hand ske i rörmagasin.  

Dagvattenutredningen redovisar att det finns plats för den fördröjning som krävs. 

Enligt föroreningsanalysen i dagvattenutredningen så överskrider värdena för bly, kadmium, koppar samt suspenderat 
material kommunens målsättningsvärden. Rännstensbrunnar för uppsamling av dagvatten från kvartersgatumark och 
parkeringsytor föreslås därför förses med sandfång. Studier har visat att sandfång reducerar bly, koppar, zink, krom 
och kadmium samt suspenderat material med ca 10 %.  

Dagvattnet genomgår ytterligare rening om rörmagasinen förses med brunnsutformning med erforderlig avskiljning av 
olja och andra föroreningar. I dessa föreslås utlopp från rörmagasin ske via ett vertikalt rör, vars nedre öppning 
anläggs på en nivå som är belägen lägre än utloppsledningens vattengångsnivå. I brunnen tillåts således tungmetaller 
och andra föroreningar med hög densitet avsättas på botten medan olja och andra föroreningar med låg densitet flyter 
upp till ytan. 
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Sammanfattningsvis innebär förslaget att dagvatten från takytor och gårdar genomgår effektiv rening i regnrabatter 
och dagvatten från gatumark och parkeringsytor renas genom avskiljning med sedimentation och separation, vilket 
innebär att reningskraven i kommunens dagvattenanvisningar kan uppnås. 

Figur 15. Principskiss utlopp fördröjnigsmagasin Figur 16. regnrabatt i Oslo. Källa: Norconsult  

Fas 2 med ny detaljplan och järnvägen nedlagd i tråg 

Även fas 2 förutsätter att marksanering genomförs vilket minskar risken för förorenat dagvattnet. I fas 2 ökar flödet av 
dagvatten något, till följd av större ytor för parkeringsändamål. Detta gör att det krävs något ökade volymer i form av 
rörmagasin för fördröjning av dagvatten, se närmare redogörelse i dagvattenutredningen. 

Dagvattenutredningen redovisar att beräknade dagvattenflöden kan fördröjas. 

För fas 2 föreslås samma reningsåtgärder som för fas 1.  

Bedömning av miljöpåverkan 

Enligt beräkningar för nollalternativet genererar planområdet idag stora mängder dagvatten. I fas 1 och 2 genereras 
något högre flöden, framförallt till följd av säkerhetsfaktorn vid beräkning för att ta höjd för klimatförändringar. De 
åtgärder som genomförts för att minska effekterna av kraftiga skyfall inom etapp 1 av programområdet samt strax norr 
om utanför programområdet har förbättrat situationen.  

Dagvattenutredningen visar att beräknade framtida volymer dagvatten kan fördröjas inom området. Genom att en del 
av nederbörden fördröjs lokalt genom rörmagasin och regnrabatter i fas 1 och 2 minskar belastningen på befintligt 
dagvattensystem, jämfört med nollalternativet då inga fördröjnings- eller reningsåtgärder utförs.  

Recipienten av dagvattnet, Getteröns naturreservat och Natura 2000 området, bedöms påverkas positivt av 
utbyggnad av fas 1 och fas 2. Detta beror på två orsaker:   

Planförslaget föreslår uppförande av bostäder, vilket innebär att marken måste saneras till Känslig markanvändning. 
Risken för att föroreningar lakas ur marken och når recipienten minskar således jämfört med nollalternativet där inga 
saneringsåtgärder vidtas. 

Till följd av den föroreningsanalys som gjordes i dagvattenutredningen, föreslås även att ytterligare reningsåtgärder 
ska vidtas i samband med fördröjningen av dagvattnet från planområdet. Detta innebär en förbättring gentemot 
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nollalternativet och nuläget, då det idag inte finns några reningsåtgärder för dagvattnet innan det når det allmänna 
dagvattensystemet. 

 

Vibrationer och stomljud 

Gällande riktlinjer  

Riktvärdet för nya bostäder inom planområden är normalt 0,4 mm/s vägt rms-värde.  

Svensk Standard SS 460 48 61 anger följande riktvärden som bör tillämpas vid nyetableringar och vid ny bebyggelse. 
Riktvärden nedan avser vägd svängningshastighet. Dessa riktvärden överensstämmer även med riktvärden för 
spårburen linjetrafik. 

 

Tabell 4, Svensk Standard SS 460 48 61 anger följande riktvärden som bör tillämpas vid nyetableringar och vid ny bebyggelse. Riktvärden nedan 
avser vägd svängningshastighet. Dessa riktvärden överensstämmer även med Trafikverkets riktlinjer i TDOK 2014:1021, Buller och vibrationer från 
väg och järnväg gällande från 2016-01-01, samt Naturvårdsverket och tidigare Banverkets riktlinjer för spårburen linjetrafik Dnr. S02-4235/SA60 
daterad 2006-02-01 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagning av angivna riktvärden anses mycket få människor 
uppleva vibrationer under 0,4 mm/s rms som störande. Komfortvibrationer i skicket 0,4 – 1,0 mm/s benämns ”Måttlig 
störning”. Här ger vibrationerna i vissa fall anledning till klagomål. Komfortvibrationer över 1,0 mm/s rms, benämnt 
”Sannolik störning”, är kännbara och upplevs av många som störande. 

Förstärkningsfaktorer vid grundläggning och bjälklag samt områdets resonansfrekvens 

I nedanstående tabell 5 och 6 ges tumregler för förstärkningsfaktorer från mätpunkter i marken till uppskattade nivåer i 
byggnader vid olika typer av grundläggning och bjälklag. 

Vibrationsnivåerna är beroende av en mängd faktorer varför detta skall ses som en förenklad och grov uppskattning 
av förväntade bjälklagsvibrationer. Erfarenhet visar att pålgrundläggning ger lägre vibrationsnivåer i byggnader än 
platta på eller i mark. Generellt är de horisontella svängningarna lägre i grundläggningsnivå eller i samma 
storleksordning som de vertikala. De horisontella svängningarna förstärks ofta uppe i byggnaden. De vertikala kan 
både öka och minska i nivå med ökad höjd på byggnaden. 

Veka långa träbjälklag kan ge kraftig förstärkning av vibrationen, och då speciellt om störfrekvensen överensstämmer 
med bjälklagets resonansfrekvens. 

 
Tabell 5 Uppskattade överföringsfaktorer för övergången mellan mark och grund. 
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Tabell 6 Uppskattad förstärkningsfaktor för olika bjälklagstyper. 

 

Diagram 1.  Energitäthetsspektra för tågens tidssignaler som visar att det dominerande frekvensområdet på uppmätta vibrationer, 38-40 Hz, dvs det 
frekvensområde som bör undvikas i kommande konstruktioners resonansfrekvenser. 

Nollalternativ 

Vad gäller befintliga spår som ej kommer att byggas om så kommer vibrationssituationen att i stort förbli oförändrad. 
Enligt genomförda mätningar från PM15 i en markmätpunkt nära banvallen (ca 30 m) uppmättes markvibrationer som 
visar på en relativt hög vibrationsrespons från tågtrafiken. Det mest representativa värdet som uppmättes under 
mätperioden är 0,985 mm/s rms i markmätpunkten och den dominerande frekvensen på uppmätta vibrationer låg 
mellan ca 38-40 Hz. Beräkningar av förväntade bjälklagsvibrationer i aktuell markmätpunkt (ca 30 m från spår) anger 
det högst predikterade värdet på 0,3 mm/s rms (beräknat på pålad grundläggning) vilket visar att riktvärdet på 0,4 
mm/s rms går att hållas. För ett nollalternativ med befintlig verksamhet och bebyggelse konstateras i den 
kompletterande mätningen16 där mätningar genomfördes i befintlig bebyggelse, Ventilohuset (77m från banvallen) och 
Vagabond kontorsbyggnad (93m från banvallen), att det inte finns risk för överskridande av riktvärdet. De högst 
uppmätta värdena som registrerats under mätperioden i dessa byggnader 2017-10-06 till 2017-10-13 visar på 
komfortvibrationer på max 0,15 mm/s rms. Därmed konstateras att gällande riktvärde på 0,4 mm/s rms underskrids 
med marginal i ett nollalternativ.  

Fas 1 med ny detaljplan och nuvarande spårlägen 

För en utbyggnad enligt fas 1 innebär det att vibrationssituationen i stort förblir oförändrad såsom i nollalternativet. 
Eftersom kompletterande PM16 visar att vibrationsstörningarna i befintliga byggnader klart understiger gällande 
riktvärden bör man kunna dra slutsatsen att det inte befaras vara en uppenbar risk att det uppstår vibrationsstörningar 
överstigande riktvärdet för tillkommande bebyggelse inom samma avstånd eller inom ett något kortare avstånd. 
Ventilohuset är grundlagt med betongplintar och platta på mark och Vagabondhuset har en delad grundläggning med 
plintar på berg och platta på mark och undergrunden inom planerat byggnadsområde består huvudsakligen av 
friktionsjord och fyllnadsmaterial. Planerad bebyggelse kommer att uppföras på samma undergrund och kan som 
                                                      
15 PM 2017-03-03, reviderad 2017-11-24 
16 PM 2017-10-27 
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närmast placeras på ett avstånd av 50 meter från banvallen. Val av grundläggning kan påverka situationen positivt. 
Det finns därför anledning att inför en kommande byggnation ändå studera möjligheterna att minimera risken samt 
optimalt utnyttja åtgärder för att minska vibrationspåverkan från angränsande järnväg.  

Åtgärder som exempelvis: 

- Pålgrundläggning för låsning av grunden i lager med lägre vibrationsamplitud, ex spetsbärande pålar. 

- Möjlighet till snedpålning för att minska de horisontella sidorörelserna. 

- Styva bjälklagskonstruktioner. 

- Byggnadskonstruktioner med hög sidostyvhet. 

- Undvika bärande konstruktionsdetaljer som har sin resonans i området runt 38-40 Hz 

I ovanstående bedömning gäller en bankroppstyp som motsvarar den befintliga. 

Då dominerande frekvens ligger inom det hörbara området bör åtgärder övervägas för att eliminera stomljud, 
framförallt de lägre våningsplanen i kommande byggnader. 

Fas 2 med ny detaljplan och järnvägen nedlagd i tråg 

Vibrationssituationen i fas 2 kommer genom att spåren och banvallen förläggs i tråg innebära att banvallen blir styvare 
och tyngre. Ur vibrationssynpunkt innebär detta vanligtvis att vibrationsamplituderna minskar. Hur stor denna 
minskning blir beror på en mängd parametrar, bl.a hur tråget grundläggs. 

I normala fall ger en förändrad banvall av föreslagen typ (tråg eller tunnel) en bra vibrationsdämpande effekt varför 
sannolikheten bedöms som liten för uppkomst av störande komfortvibrationer, nivåer över 0,4 mm/s rms i kommande 
byggnader. 

Vad gäller stomljudsöverföring är denna avhängig av hur Trafikverket kommer att installera spåren i kommande tråg. 
Denna fråga bör utredas i samråd med Trafikverket. Det finns möjlighet att stomljudsisolera banan i kritiska områden.  

Bedömning av miljöpåverkan 

Genomförda PM visar att risken är liten för störande komfortvibrationer som överstiger gällande riktvärde om 0,4 mm/s 
rms för både fas 1 och fas 2. I nollalternativet konstateras inga överskridanden. Fas 1 med befintliga spårlägen är det 
alternativ som är svårast att bedöma eftersom det både omfattar planerad bebyggelse utan risk för ett överskridande 
samt att nivåerna skulle kunna öka närmare spårområdet. De befintliga moderna fastigheterna som mätningen i 
kompletterande PM avser ligger ca 75-95 m från dagens spårdragning. Det längre avståndet kan ha inverkan men 
med bakgrund av tidigare mätning, se PM 2017-03-03, konstaterades det att på avståndet 30 m från spåret 
underskrids riktvärdet 0,4 mm/s rms. 

Enligt den bedömning som gjorts i samband med framtagning av angivna riktvärden anses mycket få människor 
uppleva vibrationer under 0,4 mm/s rms som störande. Komfortvibrationer i skicket 0,4 – 1,0 mm/s benämns ”Måttlig 
störning”. Här ger vibrationerna i vissa fall anledning till klagomål. Komfortvibrationer över 1,0 mm/s rms, benämnt 
”Sannolik störning”, är kännbara och upplevs av många som störande. Svensk Standard SS 460 48 61 anger 
riktvärden som bör tillämpas vid nyetableringar och vid ny bebyggelse. Då genomförda mätningar och beräkningar 
visar på nivåer där mycket få människor anses uppleva störningar avseende vibrationer bedöms den samlade 
miljöpåverkan bli liten. 

Vad gäller stomljudsöverföring är denna i hög grad avhängig av hur Trafikverket kommer att installera spåren i 
kommande tråg samt hur överföringsfunktionen mellan betongtråget och omgivande mark kommer att utföras. 
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Generellt kan konstateras att stomljud blir problematiskt i närområdet av banvallen samt då både byggnad och banvall 
är grundlagda på berg. Däremot finns det stomljudsisolerande åtgärder såsom exempelvis ballastmattor (typ 
gummimatta) som dämpar vibrationerna, vanliga åtgärder vid byggnation över exempelvis tunnelbana. Bedömningen 
av stomljudet är därmed svår att göra utan givna förutsättningar och därför inte möjlig utan behöver diskuteras i 
samråd med Trafikverket samt i fortsatt projektering.   

Miljömål 

Miljömål Påverkan Förebyggande åtgärder 

Begränsad 
klimatpåverkan 

Liten påverkan. Transporterna till och från 
planområdet kommer att öka med nya bostäder 
och kontor samt centrumändamål Däremot 
ligger planområdet mycket väl till med närhet till 
staden samt goda kollektivtrafikförbindelser för 
både buss och tåg. 

Miljömålet bedöms inte påverkas märkbart 
eftersom trafiken på Birger Svenssons väg 
sedan program MKBn togs fram har minskat 
från 11 000 fordonsrörelser/dygn till 8700 
fordonsrörelser/dygn. Även prognosen för 
framtida ökning har förändrats; program MKBn 
anger 16 000 fordonsrörelser/dygn år 2020, 
medan bullerutredningen (WSP, 2017-01-18) 
anger 10 900 fordonsrörelser/dygn år 2030.  

Utifrån detta är bedömningen att MKB:ns 
ställningstagande fortfarande är aktuell, vilket 
innebär att planen inte bedöms medverka till att 
MKN för luft överskrids. 

Föreskriv miljöanpassad 
uppvärmningsform för den nya 
bebyggelsen. Alternativt 
fjärrvärmeanslutning. 

 

Prioritera gång- och cykel genom vägar 
och cykelparkeringar i samband med 
planeringen av planområdet. 

Frisk luft Liten påverkan (se ovanstående) (se ovanstående) 

Bara naturlig 
försurning 

Berörs ej Berörs ej 

Giftfri miljö Positiv påverkan. Marken inom området är i 
dagsläget förorenad. I samband med 
exploatering ska marken saneras ner till KM 
(känslig markanvändning) vilket är positivt.  

Marksanering säkerställs i detaljplanen 

Skyddade ozonskikt Berörs ej - 

Säker strålmiljö Berörs ej - 
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Miljömål Påverkan Förebyggande åtgärder 

Ingen övergödning Påverkan på recipienten, våtmarken på 
Getterön, finns. Men p g a att avvattning från 
stora landarealer, t ex jordbruksmark och 
reningsverk,  även sker till samma recipient 
bedöms påverkan från planområdet vara 
försvinnande liten. 

Ny bebyggelse avses anslutas till 
kommunalt VA-nät  

Ökad fördröjning, inklusive rening av 
dagvatten föreslås vilket förbättrar 
situationen och minskar påverkan på 
recipienten. 

Levande sjöar och 
vattendrag 

Berörs ej - 

Grundvatten av god 
kvalitet 

Berörs ej - 

Hav i Balans, 
levande kust och 
skärgård 

Påverkan är så liten att den bedöms 
ovidkommande. 

- 

Myllrande våtmarker Föroreningar från parkeringsytor kan spridas till 
våtmarken på Getterön, befintligt 
dagvattensystem leds mot våtmarken. Jämfört 
med dagsläget med förorenad industrimark 
inom fastigheterna som ska saneras bedöms 
ett genomförande av planförslaget ger en 
positiv inverkan på miljön.  

Uppsamling av dagvatten och fördröjning 
med rening minskar risken för förorening i 
våtmarken på Getterön. 

 

Levande skogar Berörs ej - 

Ett rikt 
odlingslandskap 

Positiv påverkan. I samband med en utveckling 
av redan ianspråktagna ytor centralt i staden 
kan odlings- och åkermarker i större 
utsträckning sparas från exploatering när 
staden växer. 

 

Storslagen fjällmiljö Berörs ej - 

God bebyggd miljö Påverkan blir positiv för stadsutvecklingen 
eftersom området idag kan beaktas som relativt 
outnyttjad markanvändning med närhet till 
mycket goda kollektivtrafikförbindelser och 
service i staden. Bebyggelsen måste däremot 

Riskförebyggande åtgärder ska 
säkerställas i detaljplan.  

Bebyggelsen måste utformas genom 
tillämpning av riktvärden för buller. Detta 
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Miljömål Påverkan Förebyggande åtgärder 

utformas för att förebygga påverkan från 
trafikbuller och risk från järnväg. 

innebär arbeta med lägenheter <35 kvm, 
samt genomgående lägenheter.  

För parkeringshus inom 30 meter från 
spårlägen ställs krav på obrännbar, tät 
fasad utan fönster, samt utrymningsväg åt 
motsatt sida. 

Ett rikt djur och 
växtliv 

Ingen påverkan. Eftersom planområdet idag 
saknar naturvärden kan en utveckling av 
planområdet bli till det bättre. Ingen påverkan 
har bedömts på Getteröns Natura 2000-
/fågelskyddsområde. 

Gröna gårdar, omgivande ytor och tak kan 
lokalt gynna växt och djurliv och därmed 
öka förutsättningarna för något naturvärde.  

 

Uppföljning och rekommendationer 
Uppföljning av rekommenderade riktlinjer för bebyggelseutveckling sker i ett detaljplaneskede och vid handläggningen 
av bygglov. 

I tabellerna nedan sammanfattas vad som i fortsatt planering ska beaktas enligt framtaget tillägg till MKB. Även de 
ämnesområden som inte har uppdaterats i detta tillägg till MKBn, har i tabellen nedan tagits med, för att förtydliga den 
samlade miljöpåverkan från denna detaljplan. Detta utan att respektive rubriker i program-MKBn har uppdaterats. 

Nedan sammanfattas vad som bör regleras utifrån riskbild och störning i ett fortsatt arbete med detaljplan: 

Förebyggande av Fas 1 Fas 2 

Risker från järnväg Byggrätt för kontor och bostäder tillåts inte 
närmare än 30 m från närmaste järnvägsspår 
på Västkust-/Viskadalsbanan.  

Ytor inom 30 meter från järnvägsspår 
utformas så de inte uppmuntrar till annat än 
tillfällig vistelse. 

Byggrätt för kontor och bostäder tillåts inte 
närmare än 30 m från närmaste ombyggt 
järnvägsspår till tråg/tunnel på Västkust-
/Viskadalsbanan.  

Ytor inom 30 meter från järnvägsspår 
utformas så de inte uppmuntrar till annat än 
tillfällig vistelse. 

Parkeringshus som placeras inom 30 meter 
från järnvägsspår i tråg/tunnel ska utföras i 
obrännbart material med tät fasad utan 
fönster mot spårområdet. 
Utrymningsmöjlighet från parkeringshus ska 
finnas bort från riskkällan. 
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Förebyggande av Fas 1 Fas 2 

Vatten och risk för 
översvämning 

Säkerställande av anläggning för lokal 
fördröjning av dagvatten. 

Lägsta golvnivå för bostäder är +4,5 meter 
över stadens nollplan. 

Källarplan ska uppföras i material och 
konstruktion som är vattentäta av hänsyn till 
risk för förhöjda vattennivåer. Garagenedfart 
ska placeras på >+3 meter över stadens 
nollplan. 

Säkerställande av anläggning för lokal 
fördröjning av dagvatten. 

Lägsta golvnivå för bostäder är +4,5 meter 
över stadens nollplan. 

Källarplan ska uppföras i material och 
konstruktion som är vattentäta av hänsyn till 
risk för förhöjda vattennivåer. Garagenedfart 
ska placeras på >+3 meter över stadens 
nollplan. 

Buller Gällande riktvärden uppfylls genom att arbeta 
med små lägenheter <35 kvm i kombination 
med genomgående lägenheter med 
bostadsrum mot ljuddämpad sida. Eventuellt 
kan de övre våningsplanen för byggnad längs 
Birger Svenssons väg behöva utgöra kontor i 
fas 1.  

Gällande riktvärden uppfylls genom att arbeta 
med små lägenheter <35 kvm i kombination 
med genomgående lägenheter med 
bostadsrum mot ljuddämpad sida. 

Markföroreningar Lovplikt i detaljplanen på att marken ska 
saneras innan startbesked får ges. 

Med hänsyn till eventuell förekomst av 
klorerade lösningsmedel (TRI) ska byggnader 
uppföras radonsäkert och marklov krävs för 
alla schakt och sprängningsarbeten. 

Lovplikt i detaljplanen på att marken ska 
saneras innan startbesked får ges. 

Med hänsyn till eventuell förekomst av 
klorerade lösningsmedel (TRI) ska byggnader 
uppföras radonsäkert och marklov krävs för 
alla schakt och sprängningsarbeten. 

Dagvatten En dagvattenutredning som redogör för hur 
dagvatten kan omhändertas inom 
planområdet har tagits fram parallellt med 
planhandlingarna. Utredningen utgår från de 
krav på fördröjning på kvartersmark som 
VIVAB ställer. 

Ytor för dagvattenfördröjning i form av 
regnrabatter och underjordiska rörmagasin 
finns inom planområdet. 

Rening av dagvatten föreslås i form av 
infiltration av takvatten i regnrabatter, samt 
sandfilter i gatubrunnar. 

En dagvattenutredning som redogör för hur 
dagvatten kan omhändertas inom 
planområdet har tagits fram parallellt med 
planhandlingarna. Utredningen utgår från de 
krav på fördröjning på kvartersmark som 
VIVAB ställer. 

Ytor för finns dagvattenfördröjning i form av 
regnrabatter och underjordiska rörmagasin 
finns inom planområdet. 

Rening av dagvatten föreslås i form av 
infiltration av takvatten i regnrabatter, samt 
sandfilter i gatubrunnar. 
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Förebyggande av Fas 1 Fas 2 

Riksintresse för 
järnväg 

Tillfällig användning för industri i 10 år i 
området närmast planerat spårläge 
säkerställs för att medge ombyggnad av 
västkustbanan till tråg/tunnel genom Varberg. 

Uppförda byggnader för bostadsändamål och 
kontor läggs inte närmare än 30 meter från 
ombyggd järnväg i tunnel/tråg. Parkeringshus 
samt parkering och andra 
komplementbyggnader kan tillåtas inom den 
zonen, dock inget som uppmuntrar till 
stadigvarande vistelse. 

Markområde med tillfällig användning industri 
övergår till användning bostäder och kontor, 
respektive kontor, när ny tunnel/tråg är 
utbyggd. Underjordiska konstruktioner 
tillhörande järnvägsanläggningen tillåts inom 
detta område. 

 

Nedan sammanfattas vad som bör värderas och tas hänsyn till gällande risk och störning i ett bygglovskede, 
byggnadskonstruktion och markarbete: 

Förebyggande av Fas 1 Fas 2 

Risker från järnväg För att undvika att vistelseytor uppkommer inom 30 m 
från närmaste järnvägsspår kan t ex parkeringsplatser 
läggas inom området. 

 

För att undvika att vistelseytor uppkommer inom 30 m 
från närmaste järnvägsspår kan t ex parkeringsplatser 
läggas inom området. 

Parkeringshus som placeras inom 30 meter från 
järnvägsspår i tråg/tunnel ska utföras i obrännbart 
material med tät fasad utan fönster mot spårområdet. 
Utrymningsmöjlighet från parkeringshus ska finnas bort 
från riskkällan. 

Vatten och risk för 
översvämning 

Bostäder ska ha färdigt golv på över +4,5 meter över 
stadens nollplan. 

Källare ska anpassas för höga vattenstånd genom 
vattentät betong och utan fönster 

Nedfarter till parkeringsgaragen placeras på högpunkter, 
över +3 meter över stadens nollplan. 

Bostäder ska ha färdigt golv på över +4,5 meter över 
stadens nollplan. 

Källare ska anpassas för höga vattenstånd genom 
vattentät betong och utan fönster 

Nedfarter till parkeringsgaragen placeras på högpunkter, 
över +3 meter över stadens nollplan. 

Buller Byggnadstekniska konstruktioner, väggar, dörrar och 
fönster som skapar en tyst innemiljö kan krävas vid fasad 
mot järnväg samt Birger Svensson väg för att klara krav 
på buller i inomhusmiljö.  

Små lägenheter <35 kvm kan placeras mot samtliga 
fasader där inte 65 dBA överskrids. Vid fasader där 60 
dBA överskrids mot järnväg och Birger Svenssons väg 
ska lägenheter göras genomgående med placering av 

Byggnadstekniska konstruktioner, väggar, dörrar och 
fönster som skapar en tyst innemiljö kan krävas vid fasad 
mot järnväg samt Birger Svensson väg för att klara krav 
på buller i inomhusmiljö.  

Små lägenheter <35 kvm kan placeras mot samtliga 
fasader där inte 65 dBA överskrids. Vid fasader där 60 
dBA överskrids mot järnväg och Birger Svenssons väg 
ska lägenheter göras genomgående med placering av 
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Förebyggande av Fas 1 Fas 2 

hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida 
(innergården). 

hälften av bostadsrummen mot ljuddämpad sida 
(innergården). 

Miljökvalitetsnormer för 
Vatten 

Reningsåtgärder i enlighet med dagvattenutredningen 
ska anläggas för att uppfylla Varbergs kommuns riktlinjer 
för känslig recipient av dagvatten. 

Vid mark/schaktarbete bör åtgärder vidtas för att 
minimera urlakning av föroreningar till recipienten. 

Reningsåtgärder i enlighet med dagvattenutredningen 
ska anläggas för att uppfylla Varbergs kommuns riktlinjer 
för känslig recipient av dagvatten. 

Vid mark/schaktarbete bör åtgärder vidtas för att 
minimera urlakning av föroreningar till recipienten. 

Dagvatten Fördröjning anläggs i enlighet med dagvattenutredning. 

Skötsel av fördröjningsmagasin. 

Fördröjning anläggs i enlighet med dagvattenutredning. 

Skötsel av fördröjningsmagasin. 

Markföroreningar Eventuellt schakt och länsvatten ska kontrolleras om det 
innehåller markföroreningar och/eller klorerade 
lösningsmedel. Om det påträffas ska det anmälas till 
berörd myndighet. 

Eventuellt schakt och länsvatten ska kontrolleras om det 
innehåller markföroreningar och/eller klorerade 
lösningsmedel. Om det påträffas ska det anmälas till 
berörd myndighet. 

Vibration/stomljud Risk för stomljud från tågtrafik i tråg ska beaktas vid 
grundläggning och val av konstruktion. 

Risk för stomljud från tågtrafik i tråg ska beaktas vid 
grundläggning och val av konstruktion. 

 

 

Referenser  
Nedan angivna utredningar är bilagda Detaljplan för bostäder, kontor och centrumändamål för Svärdfisken 33, 34 
samt 35. 

 Dagvattenutredning, Norconsult 2017-02-28, kompletterad med föroreningsanalys 2017-10-04 

 Detaljerad riskbedömning för detaljplan-transport av farligt gods på järnväg, WSP 2016-06-03, reviderad 
2017-09-29 

 Trafikbullerutredning, Svärdfisken etapp 2, Varberg, 2017-01-18, Soundcon 

 PM Kontrollmätning av komfortstörande trafikvibrationer inför planerad byggnation, WSP 2017-03-03 
reviderad 2017-11-24  

 PM Kompletterande kontrollmätning av komfortstörande trafikvibrationer inför planerad bbyggnation.WSP 
2017-10-27. 
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