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Inledning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, definierar begreppet risk på följande sätt:
”Risk kan rent tekniskt förstås som en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska
inträffa och de (negativa) konsekvenser händelsen i fråga kan anses leda till.”
I denna riskanalys har möjliga risk‐ och störningskällor inom Kulturbyn Kronan i Luleå identifierats
och bedömts utifrån definitionen ovan.
Riskanalysen har gjorts på en översiktlig nivå. Det viktigaste har varit att belysa och beskriva de risker
som förekommer idag samt risker som kan uppträda på längre sikt och vilka tänkbara konsekvenser
de kan medföra. Riskanalysen visar på vilket sätt riskkällorna påverkar planeringen av framtida
markanvändning, före och efter åtgärder.
Denna riskanalys har tagits fram av Annika Ohls och Lars‐Erik Gunnars på MAF Arkitektkontor AB, på
uppdrag av Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret. En intern granskning har utförts av AnneLie
Granljung på MAF. Externa granskare har varit Nelli Flores Nilsson och Maria Hildén på Luleå
kommun.

Bakgrund
Kronanområdet tillhörde tidigare luftvärnsregemente 7. Efter att den militära verksamheten flyttats
övertog Luleå kommun den statliga marken. Kommunen antog en fördjupad översiktsplan för Kronan
2004. Sedan dess har efterfrågan på bostäder och verksamhetsområden ökat, vilket medför att
utgångsläget för planeringen har förändrats. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett program för
detaljplan för en del av Kronanområdet ‐ Kulturbyn Kronan.
Kulturbyn Kronan saknar idag detaljplan, vilket innebär att markens lämplighet för olika slags
markanvändning inte har blivit formellt prövad. Idag finns ett flertal olika verksamheter inom
området som kan betecknas som miljöstörande eller kan innebära olycksrisker. Samtidigt är hela
Kronanområdet utpekat som ett framtida expansionsområde för tätorten, för både bostäder och
verksamheter. (Källa: Fördjupad översiktsplan för Kronan).
Målet med kommunens planering är att underlätta utvecklingen av Kulturbyn med nya
verksamheter, bebyggelse och service. Störande verksamheter kan innebära ett hinder för att bygga
ut verksamheter, skola och bostäder inom både Kulturbyn och Kronanområdet som helhet. Därför
måste risker för olika störningar och olyckor utredas mer noggrant inför kommunens fortsatta
detaljplanering.

Syfte och mål
Syftet med denna riskanalys är att belysa nuvarande och framtida risker för miljö och för människors
hälsa och säkerhet, samt att bedöma vilka risker som är acceptabla och vilka som bör åtgärdas.
Förslag på riskreducerande åtgärder ska tas fram.
Målet med riskanalysen är att skapa möjligheter för en effektiv markanvändning. Riskanalysen ska
kunna användas som underlag för kommunens arbete med planprogram för Kulturbyn Kronan.
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Metod
Möjliga riskobjekt/riskkällor i utredningsområdet har identifierats genom platsbesök/inventering och
intervjuer med verksamhetsutövare. Det handlar bl a om risker och störningar från olika
verksamheter, från trafik och transporter inom området, samt övriga miljö‐ och hälsorisker, t ex
förorenad mark.
De identifierade riskobjekten och riskkällorna har sedan analyserats avseende läge och omfattning.
En grov bedömning av riskernas sannolikhet och konsekvens har gjorts och förslag på olika
riskreducerandeåtgärder har tagits fram. Resultatet av riskanalysen presenteras i text och
tabellformat i denna rapport.

Avgränsningar
Riskhanteringsprocessen består av tre delar, där riskanalys utgör den första delen. De andra två
delarna i processen är riskvärdering och riskreduktion. Detta uppdrag har främst behandlat den
första delen, riskanalysen.
I detta uppdrag ingår ingen värdering av de identifierade riskerna i form av beräkning av riskvärden.
Endast en översiktlig bedömning av riskerna har gjorts för att kunna föreslå riskreducerande åtgärder
för de risker som uppfattas som mest relevanta.
I uppdraget ingår inte heller några kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder.
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Riskanalys
Områdesbeskrivning
Kulturbyn Kronan är belägen mellan Lulsundet och Skurholmen, inom det före detta
militärområdet/LV7‐området i Luleå. Norr om området finns Ormbergets friluftsområde.
Nordost om området har ett nytt bostadsområde, ”Östra kronan” nyligen etablerats. Nya bostäder
ska byggas på Lulsundsberget, strax öster om Svartövägen. Luleå kommun har även planer på att
anlägga bostäder på Kronanbacken, norr om området.

Kulturbyn Kronan

Figur 1. Lägesbeskrivning Kronanområdet i Luleå

Riskinventering
Riskinventeringen har resulterat i att ett antal riskkällor (risker och störande verksamheter) har
identifierats. Här nedanför ges en beskrivning av dessa riskkällor, dess omfattning och karaktär.
Byggnadernas nummer återfinns även på kartan i figur 2. Rekommenderade skyddsavstånd är
hämtade från Boverkets rapport ”Bättre plats för arbete”. (Boverket 2004).
Redovisningen av riskkällor omfattar även i viss mån verksamheter eller objekt som avförts som
risker på grund av ringa omfattning eller liten sannolikhet för risk eller störning. Dessa finns inte med
i sammanställningen i tabell 1.
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Figur 2. Kulturbyn Kronan, Översiktskarta med byggnadsnummer

A6 Hundgård
Verksamhet: Jägarförbundets anställda använder denna hundgård när de har sina hundar med på
jobbet. Hundgården används lite då och då och endast under arbetstid. Den består av fyra
sammanbyggda ”hundkojor” med tillhörande rastgårdar och har plats för fyra hundar.
Risker och störningar: Eventuellt mindre störningar i form av hundskall.
B2 Creative Bike
Verksamhet: Ungdomsverksamhet där man bl a bygger cyklar genom att återanvända äldre
kasserade cyklar. Svetsning (MIG‐svets med icke brandfarlig gas), sprutlackering (huvudsakligen
vattenbaserad färg), metallbearbetning. Små mängder av brandfarliga ämnen, t ex färger och
lösningsmedel. Verksamheten sker i första hand inomhus. Endast vid tillfällig utrymmesbrist håller
man till utomhus.
Risker och störningar: I händelse av brand kan kompressorn (150 l) innebära en eventuell
explosionsrisk. Eventuellt bullerstörningar från metallbearbetning, sågning o dyl.
Skyddsavstånd: Rekommenderat skyddsavstånd för bilverkstad med omlackeringsverksamhet är 100
meter. Verksamheten kan dock inte anses vara av den omfattningen och därför bör 50 meter räcka.
Åtgärdsförslag: Se sammanställning i tabell 1.
C2 Studio Kronan
Verksamhet: Kontor, ljudstudio, studior och lokaler som hyrs ut vid filminspelningar, verkstad för
kulissbyggen, m.m. Förutom Filmpool Nord inhyser byggnaden flera olika hyresgäster/verksamheter
inom film och mediebranschen. Till hösten 2009 kommer huset att vara fullt uthyrt.
Risker och störningar: Verksamheten bedöms inte utgöra några nämnbara risk‐ eller störningskällor.
Däremot är verksamheten känslig för yttre störningskällor, samt i behov av större fria ytor utanför
huset. Under delar av året bedrivs filminspelning i Studio Kronan. Filminspelningar är ljudkänsliga och
själva studion är därför ljuddämpad.
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Framtida expansionsbehov: Media och film är en tillväxtbransch och Filmpool Nord står inför ett
expansivt skeende med ett ökat lokalbehov som följd. För eventuella framtida etableringar av t ex
ljusföretag o s v med stort ytbehov samt tillfälliga kontorsplatser för mindre företag, krävs utbyggnad
av nya lokaler. Det kan också finnas ett framtida behov av större ytor för studioverksamhet och lager.
C5 Brändö Schakt AB
Verksamhet: Garage/kallförråd och verkstad för uppställning och visst underhåll av driftsfordon
(hjullastare). Förvaring av tomma s.k. farmartankar förekommer, men ingen förvaring av drivmedel
eller tankning sker på platsen. Vinter‐ och sommarförvaring av traktordäck sker på annan plats.
Ibland förvaras svetstuber i lokalen. Varningsskyltar saknas dock. Anläggningen är inhägnad.
Risker och störningar: Viss explosionsrisk i samband med brand. Eventuellt buller och
luftföroreningar från fordon och från verkstaden. Möjlig förekomst av markföroreningar, från t ex
läckage av olja.
Skyddsavstånd: Störningsgraden från verksamheten bedöms kunna jämföras med den från en
bilverkstad utan omlackeringsverksamhet, för vilken rekommenderat skyddsavstånd är 50 meter.
Åtgärdsförslag: Se sammanställning i tabell 1.
C5 Bröderna Johansson Åkeri AB
Verksamhet: Garage för uppställning av fyra hjullastare. Fordonsunderhåll sker endast i liten skala.
Ingen förvaring av drivmedel. Förvaring av små mängder fordonsolja, o dyl. Anläggningen är
inhägnad.
Risker och störningar: Viss explosionsrisk i samband med brand. Eventuellt buller och
luftföroreningar från fordon. Möjlig förekomst av markföroreningar, från t ex läckage av olja.
Skyddsavstånd: Störningsgraden från verksamheten bedöms kunna jämföras med den från en
bilverkstad utan omlackeringsverksamhet, för vilken rekommenderat skyddsavstånd är 50 meter.
Åtgärdsförslag: Se sammanställning i tabell 1.
C7 Båtreparationer
Verksamhet: Reparation av båtar i Socialförvaltningens regi. Anläggningen är inhägnad.
Risker och störningar: Eventuellt förekommande buller och luftföroreningar i mindre omfattning.
Snickeri‐ och målararbeten utförs till största delen inomhus. Alla maskiner finns inomhus och ger inte
upphov till några störningar utomhus.
C7 Luleå hunddagis
Verksamhet: Hunddagiset har plats för 12 hundar. Hundarna vistas på hunddagiset vardagar mellan
kl. 07.00 och kl. 18.00. Hundarna rastas med promenader varje för‐ och eftermiddag samt i en
gemensam rastgård utomhus. Anläggningen är inhägnad.
Risker och störningar: Eventuellt mindre störningar i form av hundskall.
D1, D3, samt D4 Återvinningsmarknaden (ÅVM)
Verksamhet: Godsmottagning och verkstad för återvinning. Möbelbutik och byggbutik, lager av
byggmaterial. Måleri och svetsverkstad. Garage för fordon och bl a elbilar. Anläggningen är inhägnad.
Risker och störningar: Eventuellt buller och luftföroreningar från verkstaden och från transporter.
Skyddsavstånd: Det finns inget rekommenderat skyddsavstånd för denna typ av verksamhet. Med
hänsyn till möjliga risker och störningar bedöms ett skyddsavstånd på minst 50 meter behövas.
Åtgärdsförslag: Se sammanställning i tabell 1.
D2 Återvinningscentralen (ÅVC)
Verksamhet: Hantering och mellanlagring av hushållsavfall och farligt avfall. Här kan hushållen i Luleå
lämna in t ex grovavfall, trädgårdsavfall, elektronik samt vitvaror. I Miljöstationen lämnas farligt avfall
som kemikalier, spillolja, färgrester, lim, lösningsmedel, bekämpningsmedel, spillolja, lysrör,
bilbatterier, elektronikavfall, m.m. Avfallet transporteras sedan vidare till materialåtervinning,
energiutvinning (förbränning) eller sortering. Anläggningen är inhägnad med plank och grindar.
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Tillstånd: Mellanlagring av farligt avfall och annat avfall än farligt avfall
Risker och störningar: Buller och utsläpp till luft orsakat av trafik till och från verksamheten, främst
dagtid. Hantering av farligt avfall, ÅVC tar inte emot några explosiva varor.
Skyddsavstånd: Rekommenderat skyddsavstånd för mellanlager för farligt avfall är 200 meter och för
miljöstation 50 meter (Boverkets ”Bättre plats för arbete”). Närmaste bostäder ligger ca 350 meter
sydost om anläggningen. Från och med 2010 kommer allt farligt avfall att lämnas in över disk och
hanteras av utbildad personal. Den förbättrade hanteringen medför en högre säkerhet. Om
miljöstationen dessutom flyttas längre in mot mitten av återvinningscentralen, bör skyddsavståndet
kunna minskas.
Åtgärdsförslag: Se sammanställning i tabell 1.
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Figur 3. Del av Kulturbyn Kronan, ÅVC och ÅVM, m.m.

H1 + H3 konstnärsateljéer m.m.
Verksamhet: Konstnärsateljéer, brännugnar för glas och keramik.
Risker och störningar: Buller och utsläpp till luft från transporter kan eventuellt förekomma. All
verksamhet sker inomhus och bedöms inte ge upphov till några betydande risker eller störningar.
H5 Konstnärernas kollektivverkstad (KKV), konstnärsateljéer, Sunderby Tryckeri
Verksamhet: Utomhus: stenverkstad och en liten masugn för järngjutning (som inte används så ofta).
Inomhus: snickeri, svets, bronsgjuteri, brännugn för keramik, grafikverkstad, m.m. Tryckeri‐
verksamhet i källaren, bl a storbildsutskrifter, banderoller, utställningsskärmar, skyltar, m.m.
Konstnärsateljéer på övervåningen. Verksamheten utomhus pågår från maj till september.
Risker och störningar: Buller från verksamheten och transporter. Luftföroreningar i form av
stoftutsläpp/stendamm. Risk för intrång och skada i samband med utomhusverksamhet. Eventuell
explosionsrisk i händelse av brand (förvaring av gasbehållare).
Skyddsavstånd: Det finns inget rekommenderat skyddsavstånd för denna typ av verksamhet. Om
inga åtgärder görs för att minska riskerna kan ett skyddsavstånd på ca 50 meter behövas.
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Övrigt: KKV har ett omfattande ventilationssystem för brännugn och bronsgjutning. Verksamheterna
har behov av större förrådsutrymmen.
Åtgärdsförslag: Se sammanställning i tabell 1.
Logementsgatan 3, ”Logementet”
Verksamhet: Tekniska förvaltningen, Teknisk service (Luleå kommuns drift och underhåll) har funnits
på området sedan 1989. Tankning och underhåll av fordon, förvaring av drivmedel. Diesel och bensin
förvaras i tank ovan jord i norra delen av området. Svetsutrustning finns i verkstaden med förvaring
av svetsgasbehållare, dock inga större mängder. Varningsskyltar finns. Lager och förvaring av drift‐
och underhållsmateriel, förråd, m.m. Anläggningen är inhägnad. Alla lokaler är låsta och larmade. Det
finns inget stöldbenäget gods utomhus. Verksamheten ger inte upphov till några betydande
luftföroreningar eller damning.
Hus A (närmast Bensbyvägen) innehåller kontor, matsal och omklädningsrum för ca 80 personer,
garage för lastbilar och lätta fordon, verkstäder, bl a en snickarverkstad.
Hus B (närmast Lulsundsberget) innehåller en verkstad för fordonsreparationer, plåtverkstad, samt
en vattenmätarverkstad.
Risker och störningar: Ev. explosionsrisk i händelse av brand. Buller från verksamheten och fordon.
Övrigt: Problem med intrång och skadegörelse på fordon har tidigare förekommit. Inget framtida
expansionbehov föreligger då befintliga ytor och utrymmen anses tillräckliga.
Skyddsavstånd: Det finns inget rekommenderat skyddsavstånd för denna typ av verksamhet. En
jämförelse kan möjligtvis göras med riktvärden för bilverkstad – 50 meter, bensinstation – 100 meter,
eller för ett större garage – 200 meter. Med hänsyn till olika risker och störningar i samband med
Logementets verksamhet, bedöms ett skyddsavstånd på 50‐150 meter behövas.
Åtgärdsförslag: Se sammanställning i tabell 1.
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Figur 4. Del av Kulturbyn Kronan, ÅVC och ÅVM, m.m.
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Skjutbanan
Verksamhet: Skidskyttebana samt bågskyttebana. Inga kraftigare vapen än salongsgevär (kaliber 22)
är tillåtna.
Risker och störningar: Eventuella bullerstörningar. Då skjutning sker under dagtid och med
finkalibriga vapen borde inte bullernivån innebära några allvarliga störningar. Skaderisker i form av
skottskador. Eventuella markföroreningar.
Övrigt: Den nya skjutbanan anlades 2002. De gamla skjutbanorna i området (Gamla skidskyttebanan,
Eldexercisbanan, Långhållsskjutbanan, samt korthållsbanan) har sanerats med avseende på
markföroreningar (främst bly). Efter genomförd sanering klarar marken i området Naturvårdsverkets
krav för en multifunktionell användning, d v s föroreningsnivåerna i marken ligger under riktvärden
för känslig markanvändning (KM). Riktvärden för buller från skjutfält och skjutbanor anges i
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15). Gällande
säkerhetsföreskrifter anges i tillståndet för skjutbanan. Tillståndet för skidskyttebanan gäller till dess
att planerad bostadsbebyggelse påbörjas i området.
Åtgärdsförslag: Se sammanställning i tabell 1.
AGA gasterminal
AGA:s gasterminal (gasverket) ligger i områdets sydvästra del, vid korsningen Bensbyvägen‐
Svartövägen.
Verksamhet: Den tidigare gasterminalen används numera endast för omlastning (lastning och
lossning av gastransporter) och lagring av acetylengas. Förvaring av gasbehållare sker till största
delen utomhus. All hantering och försäljning av gas har flyttats till Bergnäset.
Risker och störningar: Enligt Räddningstjänsten föreligger stor risk för explosioner och olyckor. I
händelse av brand kan anläggningen ge upphov till omfattande problem. Rekommenderat
skyddsavstånd bör därför beaktas.
Skyddsavstånd: Rekommenderat skyddsavstånd 300 meter, Småindustri.
Åtgärdsförslag: Se sammanställning i tabell 1.
Återvinningsstation (ÅVS)
Utanför grindarna till ÅVC, strax öster om infarten ligger en återvinningsstation för källsortering av
hushållsavfall, t ex kartong, glas, o dyl. Där kan avfall lämnas även utanför ÅVC:s öppettider.
Eventuella bullerstörningar kan tänkas uppkomma vid lämning av avfall under kvällar och nätter. En
tänkbar åtgärd är t ex inbyggnad av återvinningsstationen eller bullerdämpande design av
insamlingskärl och kärl för returglas.
Övriga risker
Kraftledning
Den stora kraftledningen som sträcker sig genom området i NV‐SO riktning ska flyttas. En ny
kraftledning har förlagts under mark och de gamla kraftledningsstolparna ska rivas.
Förråd och upplag inom området
Ett flertal obevakade förrådsbyggnader i varierande storlek finns utspridda över området.
Verksamhet och innehåll i dessa förråd är inte kända. Förråden (B4) ligger inom området för
detaljplan Lulsundsberget och ska rivas. Även förråden öster om ÅVC (F1) ska rivas.
Kompanivägen, Kronbacksvägen och Bensbyvägen
Eventuella risker och störningar från omgivande större gator och trafikleder, t ex
trafiksäkerhetsrisker, trafikbuller och luftföroreningar, behandlas inte i denna riskanalys.
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Risk för förorenad mark och vatten
Miljöskadliga ämnen kan förorena mark och vattendrag eller grundvatten genom läckage eller via
avrinning av dagvatten från hårdgjorda ytor. På Kronans återvinningscentral sker mellanlagring av
avfall i containrar och farligt avfall lagras under tak på ytor som inte är kopplade till avlopp eller
dagvatten. Risken för oönskade utsläpp till mark och vatten bedöms därför som liten.
Områden med förorenad mark
Förutom de gamla skjutbanorna, som nu är sanerade avseende markföroreningar, finns det andra
områden inom Kronanområdet som kan tänkas innehålla förorenad mark. Dessa områden beskrivs i
ett examensarbete från 2005 ” Kartläggning av markföroreningar på forna LV7‐området i Luleå”, av
Martina Kangas & Lisa Stridsman (LTU 2005). Rapporten berör flera markområden, bl a området strax
väster om byggnad C5 och D3, kring den gamla smörj‐ och spolhallen. I examensarbetet
rekommenderas mer grundliga undersökningar av de identifierade områdena. Detta bör bli aktuellt
vid eventuella nybyggnadsplaner.
I samband med pågående arbete med detaljplan för Kulturbyn Kronan har en miljögeoteknisk
undersökning genomförts. Provtagningar av jord har tagits från 10 punkter som valts ut som
intressanta att titta på ur miljösynpunkt. Proverna har tagits i utfyllnadsmassor utanför befintliga
verksamheter, samt i östra delen av området där en ny förskola planeras.
De kemiska analyserna av jordproverna visar på förekomst av bly och förhöjda värden av krom. Hög
blyhalt förekommer i en provpunkt, prov 6 (se rapporten ”Kartläggning av markföroreningar på forna
LV7‐området i Luleå”). I samma prov har även organiska föroreningar, PAH och DDT påvisats. Krom
förekommer i flera av provpunkterna.
Slutsatserna som kan dras av den miljögeotekniska undersökningen är att det krävs fortsatta
undersökningar. Dels för att ta reda på varifrån föroreningarna kommer och dels för att undersöka
hur de förekommer och hur de har spridits i fyllnadsmassorna. Dessutom är det viktigt att ta reda på i
vilken form kromet förekommer för att kunna bedöma hur farliga markföroreningarna är.
Åtgärdsförslag: För att minska riskerna och för att undvika att känsliga verksamheter lokaliseras till
områden där markföroreningar förekommer, bör fortsatta miljögeotekniska undersökningar göras
inför fortsatt planering och planläggning av Kronan området. Det är viktigt att ta reda på om framtida
markanvändning begränsas av förekommande markföroreningar. Se sammanställning i tabell 1.
Risk för intrång
För samtliga verksamheter inom Kronanområdet finns en viss risk att de drabbas av intrång,
inbrott, skadegörelse och liknande. Inhägnader i form av staket eller plank minskar risken. Den
kan minskas ytterligare med hjälp av övervakning.
Risk för brand
Enligt Räddningsverket beror sannolikheten för att en brand ska uppstå i hög grad på
verksamhetsutövarens försiktighetsåtgärder. Effekter och spridning av branden beror i sin tur på
verksamhetens läge, terräng och höjdskillnader, samt avstånd till närliggande bebyggelse och
verksamheter.
Sammantaget kan man säga att ju fler verksamhetsutövare och ju närmare de ligger varandra
desto större risk föreligger att en brand inträffar och att konsekvenserna blir stora. Det är därför
viktigt att brandfarliga ämnen förvaras och hanteras på rätt sätt, enligt föreskrifter och eventuella
tillstånd.
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Risk för bullerstörningar från ventilation
Buller från ventilation kan eventuellt förekomma i anslutning till verksamheterna inom området.
Riskanalysen har inte utrett sådana störningar i detalj men detta bör beaktas i samband med
planering av nybyggnad i närheten av verksamheter.

Riskreducerande åtgärder
I tabell 1 ges en sammanställning av de riskkällor som bedömts som mest relevanta, tillsammans med
förslag på riskreducerande åtgärder. Tabellen innehåller också en grov uppskattning av
sannolikheten för att olika risker och störningar ska inträffa, tillsammans med en uppskattning av
graden av eventuella konsekvenser. De risker eller störningar som kan förväntas uppkomma i väldigt
liten omfattning eller som inte ger upphov till några betydande konsekvenser har inte tagits med i
sammanställningen.

Rekommenderade skyddsavstånd
Att planera för skyddsavstånd eller skyddszoner kring riskkällor/verksamheter kan vara ett bra sätt
att minska risker och störningar. Detta gör det möjligt att planera för bebyggelse intill en störande
verksamhet samtidigt som verksamheten kan fortsätta.
I Boverkets rapport ”Bättre plats för arbete. Allmänna råd 1995:5” (utgåva 2004) har Boverket
tillsammans med Naturvårdsverket, Räddningsverket och Socialstyrelsen redovisat en gemensam syn
på planering av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Rapporten redovisar risker
samt rekommenderade skyddsavstånd för olika slags verksamheter.
Enligt Stellan Svedström på Boverket har rapporten ”Bättre plats för arbete” brister vad gäller
riktvärden för skyddsavstånd från olika verksamheter. Detta beror dels på att teknik och
materialanvändning inom de olika verksamheterna förbättrats sedan boken skrevs (1995) och dels
för att många tolkar och använder dessa rekommendationer alltför bokstavligt utan att tillräckligt
motivera dem.
När det är gäller små verksamheter (som de flesta verksamheterna på Kronan ju är) anser Boverket
att det är det sunda förnuftet som ska vägleda och att riktlinjerna ska ses mer som varningar.
Samtidigt ska man komma ihåg att syftet med skyddsavstånden är att befintliga verksamheter ska
kunna finnas kvar och utvecklas och att den möjligheten inte bör planeras bort.
Ovanstående resonemang ligger till grund för uppskattningar och antaganden gällande föreslagna
skyddsavstånd (se tabell 1). Därför anger i vissa fall åtgärdsförslagen ett kortare skyddsavstånd än
det rekommenderade . Skyddsavstånd och skyddszoner för risker och störningar, t ex. brand och
explosion, bör utformas i samråd med Räddningsverket.
Den riskreducerande effekten som planering av skyddsavstånd medför kan även uppnås genom
andra riskreducerande åtgärder vid riskkällan eller vid skadeobjektet, t ex inhägnader och
bullerplank.
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Förslag på åtgärder vid riskkällan
•

•
•

•

Planera med ett skyddsavstånd eller en skyddszon runt riskkällan. Mindre känsliga
verksamheter kan förläggas närmare riskkällan. I tabell 1 föreslås skyddsavstånd för t ex
bullerstörningar samt emissioner, lukt och damm. Skyddszoner bör utformas utifrån bedömd
sannolikhet och omfattning, d v s hur ofta störningen sker och hur mycket det bullrar,
dammar eller luktar.
Flytt av riskkälla: Verksamhet, eller del av verksamhet, som ger upphov till risk eller störning
flyttas till annan plats. Vid störning av trafikbuller kan trafikreglering eller vägomläggning
övervägas.
Inbyggnad av verksamheter utomhus kan minska eventuella risker och störningar.
Utbredning av buller kan motverkas genom inbyggnad och bullervallar eller plank, men även
av åtgärder på maskiner. Damning kan motverkas genom sopning eller vattenbegjutning av
markytor.
Förhindra skadeobjekt, d v s förhindra allmänheten att komma för nära källan (förhindra
intrång, skadegörelse och olycksfall) med hjälp av inhägnader: staket, plank, murar
bullerplank, skyddsvallar, o dyl. Om inhägnaderna bedöms bli alltför dominerande i
landskapsbilden kan det lösas med nedsänkta ytor eller med skyddsvallar och planteringar
utanför murarna.

Förslag på åtgärder vid skadeobjekt
•
•

•
•

Den verksamhet som riskerar att störas eller skadas flyttas till annan plats.
Planera in en skyddszon mellan riskkälla och planerade känsliga verksamheter eller
skadeobjekt.
Planera in verksamheter som inte störs av riskkällan och som utgör skyddszoner i sig.
Förebyggande planering: Med hjälp av planering leda bort allmänheten, ”skadeobjektet”, d v
s undvika att planera allmänna ytor intill riskkällor.
Skapa attraktiva allmänna platser och stråk på säkert avstånd från riskkällan.

Sammanställning av risker och åtgärdsförslag
Enligt definitionen i inledningen är ”Risk” möjligheten att något icke önskvärt (något olyckligt eller
obehagligt) ska inträffa. Begreppet kan ses som ett mått på de negativa konsekvenserna av en
framtida händelse.
Risken kan således definieras som en funktion av sannolikheten för att en viss händelse inträffar och
konsekvensen av att denna händelse inträffar. Sannolikhet x konsekvens = riskvärde. I denna
riskanalys har inte riskvärdet beräknats. Endast en översiktlig bedömning av sannolikhet och
konsekvens har gjorts i sammanställningen av riskanalysen (se tabell 1).
I sammanställningen behandlas skadeobjekt i form av effekt eller påverkan på naturmiljö (N) men
framförallt påverkan för tredje part som kan utsättas för personskada (P), såsom närboende,
förbipasserande eller obehöriga. Materiella skador (M) kan också uppstå på närliggande byggnader,
verksamheter eller utrustning, framförallt i händelse av brand. Analysen behandlar även risk för
intrång och skadegörelse och liknande, med materiell skada och eventuella personskador som följd.
I resonemanget förutsätts att samtliga verksamhetsutövare i området följer föreskrivna lagar, regler
och skyddsåtgärder och att det finns skyddsrutiner för utrustning.
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Slutsatser
De största riskkällorna bedöms vara verksamheter som ger upphov till buller, antingen från
verksamheten eller från trafik och transporter till och från verksamheten. Buller kan orsaka besvär
för boende och för känsliga verksamheter och därför bör bullerdämpande åtgärder göras.
Risker för olyckor och skadegörelse i samband med oönskat intrång bör också uppmärksammas och
åtgärdas. Det är viktigt att befintliga inhägnader, staket och grindar ses över och vid behov
kompletteras med övervakning.
Risken för explosioner i samband med bränder i anslutning till olika verksamheter bedöms vara
relativt låg. Sannolikheten för att en brand ska uppkomma bedöms som liten. Däremot kan
konsekvenserna av en brand bli mycket stora om närliggande verksamheter eller bostäder påverkas.
Samma resonemang gäller för risker kopplade till skjutbanan. Sannolikheten för en olyckshändelse
ska inträffa uppskattas som liten, men om något händer kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. En
skjutbana i ett område där många människor rör sig eller i närheten av bostäder bedöms som
olämplig.
Detta uppdrag har utförts i form av en översiktlig riskanalys. Om det i ett senare skede av
kommunens planering uppstår behov av ytterligare fördjupning, bör en riskvärdering göras. Detta
innebär att riskvärden beräknas för de identifierade riskerna och redovisas i en riskmatris med
sannolikhet, konsekvens och riskvärde. En riskvärdering är en förutsättning för att tydliggöra vilka
riskkällor som är viktigast att åtgärda samt motivera föreslagna riskreducerande åtgärder och
skyddsavstånd på ett mer detaljerat sätt.
Det är också mycket viktigt att vidtagna åtgärder följs upp och utvärderas.
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