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Förord 
Sista året på Samhällsbyggnadsprogrammet vid Luleå tekniska universitet ska studenten 
skriva ett examensarbete. Ämnet ska vara inom den inriktning som studenten har valt. 
Examensarbetet har skrivits i samverkan med Tekniska förvaltningen i Arvidsjaur kommun 
där jag gjorde min praktik. 

Under min praktik började jag med en utredning om transport av farligt gods genom 
Arvidsjaur, vilket senare blev mitt examensarbete. 

Jag vill tacka Mårten Enoksson, Tekniska förvaltningen i Arvidsjaur kommun och Majvor 
Sellbom, Miljö- och byggenheten i Arvidsjaur kommun. De har delat med sig av sina 
kunskaper och stöttat mig under arbetets gång. 
 

Februari 2015 
Erik Johansson 
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Sammanfattning 
Detta arbete skrevs på Arvidsjaur kommun. Arbetet gick ut på inventera olycksrisker, ta reda 
på vad som transporteras, vilken väg det transporteras, vilken väg som är lämpligast, vilka 
åtgärder som krävs och vad de skulle kosta. En stor del av arbetet har varit att samla in all 
nödvändig information vad gäller farligt godstransporter, olycksstatistik och trafikflöden. 
Detta arbete ska senare vara till hjälp för kommunen vid frågor om Farligt godstransporter 
genom samhället. 

Informationsinsamlingen skede genom informationssökning på internet och bland annat 
besöktes myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida och trafikverkets karta 
med flödes statistik. Kontakt har också tagits med åkerier och mackar i samhället för att höra 
hur mycket de transporterar och tar emot. Länsstyrelsen har också kontaktats via mail vid 
frågor om deras riktlinjer. 

Anledningen till att utredningen genomfördes var att det 2012 skedde en brand i en tankbil 
en mil utanför Arvidsjaur, och då kom det upp funderingar kring vad konsekvenserna skulle 
blivit om det skett på Storgatan inne i centrala Arvidsjaur. 

Slutsatser som har tagits är att det körs väldigt lite transporter av farligt gods genom 
Arvidsjaur, en stor del har leveranser inne i centrala Arvidsjaur. Få olyckor har skett och 
risken för att en olycka ska ske är väldigt liten, ännu mindre är risken att en transport av 
farligt gods ska vara inblandad och att godset ska påverkas i en olycka. Både Järnvägsgatan 
och Storgatan är bra alternativ till rekommenderad väg för farligt gods. Tung trafik påverkar 
mycket då skyddsavståndet påverkas av mängden lastbilar. För att uppfylla länsstyrelsen i 
Norrbottens riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för 
transport av farligt gods i Norrbottens län kommer man inte att kunna leda transporter av 
farligt gods och tung trafik på samma väg då årsdygnstrafiken för lastbilar blir för stor. 
Järnvägsgatan är det billigaste alternativet för farligt gods. 
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1. Bakgrund och Syfte 

Bakgrund 

I kursen Examensarbete, Samhällsbyggnad kurskod Y0009B på Luleå tekniska universitet ska 
studenten skriva ett examensarbete. Grunden för arbetet ska vara det ämne som studenten 
har valt att inrikta sig mot. Examensarbetet skrivs på uppdrag av Martin Lindmark, 
utbildningsansvarig för Samhällsbyggnadsprogrammet. 

Efter att Storgatan byggts om har allt mer tung trafik förflyttats från Storgatan till 
Järnvägsgatan. Två cirkulationsplatser har planerats längs Järnvägsgatan var av en har byggts 
och enligt kommunens översikts- och tillväxtplan bör även frågan om det är lämpligt att göra 
Järnvägsgatan till huvudled utredas i samband med detta. 

I dagsläget är Storgatan rekommenderad väg genom Arvidsjaur för transporter med farligt 
gods. Efter en brand i en tankbil en mil utanför Arvidsjaur så kom det upp funderingar kring 
vad konsekvenserna skulle blivit om det skett på Storgatan inne i centrala Arvidsjaur. Då 
riskavståndet från vägen till byggnader och oskyddade trafikanter är för kort behövs 
skyddsåtgärder eller en alternativ väg. I kommunens översikts- och tillväxtplan står det att 
kommunen ser stora problem med att farligt gods transporteras genom centrala Arvidsjaur 
och att Järnvägsgatan i framtiden bör rekommenderas vid transport av farligt gods istället 
för Storgatan. 

I dag så väljer vissa transporter att köra Järnvägsgatan eller Sten Laestadius väg istället för 
Storgatan då Storgatan har blivit svårare att köra med större fordon. 

Att leda transporter vars slutmål inte är Arvidsjaur runt samhället skulle öka trevnaden, 
säkerheten för boende och oskyddade trafikanter samt minska buller och avgaser inne i 
centrum. 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera problem samt att studera och föreslå 
åtgärder för att leda transporter av farligt gods på ett säkert sätt genom Arvidsjaur. 

Frågeställningar 
• Vilken väg är mest lämplig att köra farligt gods på? 
• Vart krävs åtgärder? 
• Vilka åtgärder krävs? 
• Vilka risker finns? 
• Vad kostar åtgärderna? 

 



Rekommenderad väg för farligt gods genom Arvidsjaur 
Erik Johansson 

7 

Uppdragsgivare 
Martin Lindmark, Examinator LTU Luleå 
Mårten Enoksson, Tekniska förvaltningen, Arvidsjaur kommun. 
Majvor Sellbom, Miljö- och byggenheten, Arvidsjaur kommun. 
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2. Avgränsning och metod 

Avgränsningar 
I denna studie kommer endast förflyttningen med fordon genom Arvidsjaur att undersökas. 
Lastning, lossning samt sådan förvaring och hantering av farligt gods som har samband med 
transport kommer inte att undersökas. Transport på järnväg kommer inte heller undersökas. 

Kartan i figur 2.1 visar de tre vägarna som är aktuella för denna undersökning. 

 

 

Metod 
En litteraturundersökning gjordes för att samla information inför arbetet. Data har samlats 
in via Geosecma och egna fältundersökningar. Kartorna har ritats i Geosecma. 

Figur 2.1 De tre inringade vägarna utgör området som undersöks, och är de vägar som går genom och runt 
Arvidsjaur. I ordning från norr till söder: Sten Laestadius väg, Storgatan och Järnvägsgatan. 
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3. Farligt gods 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina kemiska 
eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid 
transport. Till exempel kan farligt gods ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller 
frätande egenskaper. Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, 
svavelsyra, arsenik, radioaktiva ämnen, fyrverkerier och sprayburkar. 

Inom lagstiftningen för transport av farligt gods innefattar begreppet transport inte bara den 
fysiska förflyttningen av gods med transportmedel utan även lastning och lossning, förvaring 
och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen. Endast den fysiska förflyttningen 
kommer att undersökas i denna utredning. 

Kommunen har enligt plan- och bygglagen lagstiftat ansvar för att vid samhällsplanering ta 
hänsyn till riskerna med transporter med farligt gods. 

I Sverige gäller den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt 
gods på väg, ADR. På engelska: "European Agreement Concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road". På franska: "Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route". ADR-S är benämningen på de 
föreskrifter som gäller i Sverige för transport av farligt gods på väg och i terräng och 
innehåller både internationella och nationella bestämmelser. 

Farligt gods är uppdelat i nio olika klasser. På sida 10 i tabell 3.1 beskrivs de olika klasserna 
och vad de kan orsaka för konsekvenser. 

Dagens transporter genom Arvidsjaur 
Storgatan är i dagsläget rekommenderad väg för transporter av farligt gods.  

Efter att kontakt har tagits med de lokala åkerierna och försäljarna av bränsle har det 
kommit fram att det körs ungefär 15 transporter av farligt gods till och genom Arvidsjaur per 
vecka. Utöver dessa kan man räkna på att det är några som vi inte känner till. Detta göra att 
det är ungefär 2-3 per dag. Det mesta av godset är bränsle (92 %) och gasol (8 %). 
Åtminstone 7 av transporterna måste in i samhället för att leverera till bensinmackarna. 
Åkerierna Utterströms och Lidéns kör vanligtvis Järnvägsgatan eller Sten Laestadius väg, vid 
enstaka tillfällen har de leveranser inne i centrala Arvidsjaur. Varken Utterströms och Lidéns 
levererar till mackarna, utan mackarna får sina leveranser från sina egna leverantörer. Ett av 
åkerierna föredrar Järnvägsgatan då de har sin verksamhet längs vägen. 
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Tabell 3.1 Kortfattad beskrivning av respektive farligt gods-klass samt möjliga konsekvenser 

Klass Kategori Beskrivning Konsekvenser 
1 Explosiva 

ämnen och 
föremål 

Sprängämnen, tändmedel, 
ammunition, etc. 

Orsakar tryckpåverkan, brännskador och 
splitter. Stor mängd massexplosiva ämnen 
ger skadeområde med 100 m radie (orsakat 
av tryckvåg). Personer kan omkomma både 
inomhus och utomhus. Övriga explosiva 
ämnen och mindre mängder massexplosiva 
ämnen ger enbart lokala konsekvenser. 

2 Gaser Inerta gaser (kväve, argon etc.) 
oxiderande gaser (syre, ozon, 
etc.), brandfarliga gaser 
(acetylen, gasol etc.) och giftiga 
gaser (klor, svaveldioxid etc.). 

Förgiftning, brännskador och i vissa fall 
tryckpåverkan till följd av giftigt gasmoln, 
jetflamma, gasmolnsexplosion eller BLEVE. 
Konsekvensområden över hundratals 
meter. Omkomna både inomhus och 
utomhus. 

3 Brandfarliga 
vätskor 

Bensin och diesel (majoriteten av 
klass 3) transporteras i tankar 
som rymmer maximalt 50 ton. 

Brännskador och rökskador till följd av 
pölbrand, värmestrålning eller giftig rök. 
Konsekvensområden för brännskador 
utbreder sig vanligtvis inte mer än omkring 
20 m från en pöl. Rök kan spridas över 
betydligt större område. Bildandet av 
vätskepöl beror på vägutformning, 
underlagsmaterial och diken etc. 

4 Brandfarliga 
fasta ämnen 

Kiseljärn (metallpulver), karbid 
och vit fosfor. 

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

5 Oxiderande 
ämnen. 
Organiska 
peroxider 

Natriumklorat, väteperoxider, 
kaliumklorat, ammoniumnitrat, 
etc. 

Tryckpåverkan och brännskador. 
Självantändning, explosionsartat 
brandförlopp vid kontakt med brännbart 
organiskt material. Konsekvensområden 
för tryckvågor uppemot 100 m.  

6 Giftiga 
ämnen. 
Smittförande 
ämnen 

Arsenik-, bly- och 
kvicksilversalter, 
bekämpningsmedel, etc. 

Giftigt utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till kontakt med själva 
olycksfordonet eller dess omedelbara 
närhet. 

7 Radioaktiva 
ämnen 

Medicinska preparat. Vanligtvis 
små mängder. 

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

8 Frätande 
ämnen 

Saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, 
natrium- och kaliumhydroxid 
(lut). 

Utsläpp av frätande ämne. Dödliga 
konsekvenser begränsade till närområdet. 
Personskador  
kan uppkomma på längre avstånd 

9 Övriga farliga 
ämnen och 
föremål 

Gödningsämnen, asbest, 
magnetiska material etc. 

Utsläpp. Konsekvenserna vanligtvis 
begränsade till kontakt med själva 
olycksfordonet eller dess omedelbara 
närhet.  

 (Länsstyrelsen Norrbotten, 2014) 
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4. Problembeskrivning 

Generella Problem och brister 

Kommunen har tre alternativ att rekommendera för transport av farligt gods. Det finns 
problem och brister som är generella för alla tre alternativ och problem och brister som är 
specifika för de olika alternativen. 

Boendemiljö 

Mycket focus ligger på boendemiljö för att transport av farligt gods ska påverka boende och 
oskyddade trafikanter i området kring den rekommenderade vägen så lite som möjligt. 
Buller, vibrationer och avgaser från transportfordonen kan påverka boendemiljön negativt. 
Då avstånden från vägen till bostäder på flera sträckor av vägarna är korta ökar riskerna vid 
brand och explosioner. Utsläpp i samband med transporter av farligt gods kan förorena 
marken i bostadsområden. 

Miljö 

Att förhindra spridningen av farliga ämnen vid utsläpp till följd av olycka är viktigt, då detta 
kan leda till att brandfarliga-, frätande- och giftiga ämnen sprids till mark och vatten. Extra 
viktigt är det vid skyddsområdet för vattentäkten vid Sten Laestadius väg då ett utsläpp där 
skulle kunna förorena vattentäkten. Via dagvattnet och dagvattenledningarna kommer 
ämnena kunna sprida sig till vattendrag och mark kring vägarna och längre bort från vägarna.  

Trafiksäkerhet 

Då de flesta olyckor med farligt gods börjar som ”vanliga” trafikolyckor så är ett sätt att 
förhindra farligt gods olyckor att hindra att ”vanliga” olyckor sker. Att frånskilja oskyddade 
trafikanter minskar risken för olyckor, samt ökar trevnaden för oskyddade trafikanter. 
Föremål vid sidan av vägen kan göra olyckan allvarligare. 

Tillgänglighet 

Då transporttiden har stor betydelse kan ett stort antal stop vid övergångställen, mycket 
trafik, trångt byggd väg, lång väg göra att transporter väljer att köra en annan väg. Om dessa 
problem finns på den rekommenderade vägen kan detta göra att transporterna körs på de 
andra vägarna som då kan sakna nödvändiga skyddsåtgärder. 

Beskrivning av sträckorna och deras specifika problem och brister 

De olika alternativen har delats upp i 3-5 sträckor vardera. Detta för att kunna beskriva de 
specifika problemen och bristerna för de olika sträckorna. I bilaga 1 beskrivs det tydligare 
vart dagvattnet från vägarna rinner. 
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Sten Laestadius väg 

Sten Laestadius väg har delats upp i fyra delar (se figur 4.1) och går norr om centrala 
Arvidsjaur, hastigheten är 70 kilometer i timmen på sträcka 1, 3 och 4 och 50 kilometer i 
timmen på sträcka 2. Alla sträckor är huvudled. Inom 150 meter från vägen bor det cirka 500 
personer. Vägen är längre än de två andra alternativen vilket kan göra att transporter väljer 
att köra någon av de andra vägarna även om den skulle rekommenderas. Vägen har problem 
med bärighet och slitage som skulle öka om mängden tung trafik ökade på vägen. 

 

 

  

Figur 4.1 Karta över sträck uppdelning av Sten Laestadius väg, där lila är sträcka 1, grön är sträcka 2, blå är 
sträcka 3 och beige är sträcka 4. 
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Sträcka 1 

Denna sträcka är 1900 meter lång och går över vattendrag och myrmark. Dagvattnet från 
vägen rinner ut i vattendraget Västra ringlet och skogen. Vid utsläpp av farligt gods skulle 
ämnen kunna spridas med dagvattnet till vatten, mark och genom mark till vatten. På den 
här sträckan rinner vattnet ner i dikena på delar av sträckan. Det förekommer brunnar med 
egna utlopp. Vissa sträckor rinner vattnet ner i ledningar och vidare ut i markerna runt 
vägen. Trottoar finns på norra sidan av vägen längs hela sträckan. 

Sträcka 2 

Denna sträcka är 1700 meter och har 500 personer boendes inom 150 meter från vägen. Då 
det finns risk för brand och explosioner vid olycka med farligt gods borde det finnas ett 
skyddsavstånd från vägen till bostäder. En ökad mängd tung trafik här skulle kunna orsaka 
problem med buller, vibrationer och avgaser. Farligt gods kan spridas med dagvattnet och 
genom mark till vattendrag och mark i området. På den här sträckan rinner vattnet ner i 
dikena på delar av sträckan. Det förekommer brunnar med egna utlopp. Vissa sträckor rinner 
vattnet ner i ledningar och vidare ut i markerna runt vägen. Trottoar finns på norra sidan av 
vägen längs hela sträckan. 

Sträcka 3 

Denna sträcka är 500 meter och går inom skyddsområdet för vattentäkten. Utsläpp till mark, 
vatten, genom mark till vatten och dagvatten till vatten skulle kunna påverka vattentäkten. 
På den här sträckan rinner vattnet ner i dikena på hela sträckan. Beredskapsplan för olyckor 
inom området borde finnas. Trottoar finns på norra sidan av vägen längs hela sträckan. 

Sträcka 4 

Denna sträcka är 1300 meter lång med enstaka hus, Larstjärnarna, golfbanor och industrier 
längs sträckan. Farligt gods kan spridas med dagvattnet och genom mark till vattendrag och 
mark i området. På den här sträckan rinner vattnet ner i dikena på delar av sträckan. Vissa 
sträckor rinner vattnet ner i ledningar och vidare ut i markerna runt vägen. Trottoar finns på 
norra sidan av vägen längs hela sträckan. 
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Storgatan 

Storgatan har delats upp i 5 delar (se figur 4.2) och går genom centrala Arvidsjaur, 
hastigheten är 50 kilometer i timmen förutom på sträcka 1 och 5 där hastigheten är 70 
kilometer i timmen. Hela vägen är huvudled. Inom 150 meter från Storgatan bor cirka 1200 
personer, det finns skola, vårdcentral, äldreboende, kontor, hotell och handel.  

 

 

Sträcka 1 

Denna sträcka är 500 meter, i början några industrier och senare några enstaka bostadshus. 
På den här sträckan rinner vattnet ner i dikena på sidan av vägen, ner i brunnar och vidare ut 
i markerna intill vägen. 

Sträcka 2 

Figur 4.2 Karta över sträck uppdelning av Storgatan, där lila är sträcka 1, grön är sträcka 2, blå är sträcka 3, 
beige är sträcka 4 och orange är sträcka 5. 
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Sträckan är 1100 meter lång och går genom centrala Arvidsjaur vägen är väldigt trång och 
det förekommer parkeringar längs vägen, detta kan vara ett problem för större fordon som 
då väljer en annan väg. Det finns många oskyddade trafikanter längs vägen och som korsar 
vägen som fordon måste stanna för. Detta kan göra att vägen upplevs som långsam vilket 
gör att transporter kan välja en annan väg. Då byggnaderna längs sträckan är väldigt nära 
vägen finns det en risk att ett eventuellt antänt utsläpp kan göra att det börjar brinna i 
byggnaderna längs vägen. Brandskyddade fasader kan vara nödvändigt. En ökad mängd tung 
trafik här skulle kunna orsaka problem med buller, vibrationer och avgaser. Utsläpp kan 
spridas med dagvattnet från vägen då det rinner ner i ledningar och vidare ut i Västra ringlet 
och Nyborgstjärn. 

Sträcka 3 

Denna sträcka är 750 meter och går förbi Nyborgstjärnen, det finns boende längs sträckan. 
Då det finns risk för brand och explosioner vid olycka med farligt gods borde det finnas ett 
skyddsavstånd från vägen till bostäder. En ökad mängd tung trafik här skulle kunna orsaka 
problem med buller, vibrationer och avgaser. Det mesta av dagvattnet rinner ner i ledningar 
och vidare till Nyborgstjärnen. Resten kan rinna ner i brunnar där sträcka 3 och 4 möts och 
rinner ut söder om Nyborgstjärn Farligt gods kan spridas med dagvattnet och genom mark 
till vattendrag och mark i området. 

 

Sträcka 4 

Denna sträcka är 300 meter och går genom ett litet industriområde. Dagvattnet från vägen 
rinner ner i ledningar och vidare ut i marken nor om vägen och söder om Nyborgstjärn, vilket 
gör att farliga ämnen kan spridas med dagvattnet och genom mark till vattendrag och mark i 
området. 

 

Sträcka 5 

Denna sträcka 500 meter och går förbi golfbanan och Tvättjärnen. . Dagvattnet från vägen 
rinner ner i dikena längs vägen och vidare ut i marken runt vägen, vilket gör att farliga 
ämnen kan spridas med dagvattnet och genom mark till vattendrag och mark i området. 
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Järnvägsgatan 

Järnvägsgatan har delats upp i tre delar (se figur 4.3) och sträcker sig mellan västra infarten 
och östra infarten till Arvidsjaur. Den går på utsidan av centrala Arvidsjaur, hastigheten är 50 
kilometer i timmen och den är delvis huvudled. Inom 150 meter från gatan bor cirka 550 
personer, det finns hotell, en förskola, en gymnasieskola, sporthall och camping. Den är 
utryckningsväg för polis och räddningstjänst.  

 

 

 

 

 

Figur 4.3 Karta över sträck uppdelning av Järnvägsgatan, där lila är sträcka 1, grön är sträcka 2 och blå är 
sträcka 3. 
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Sträcka 1 

Denna sträcka är 450 meter och går genom ett skogsområde. Dagvattnet från vägen rinner 
ut i marken runt vägen vilket gör att farliga ämnen kan spridas med dagvattnet och genom 
mark till vattendrag och mark i området. 

 

Sträcka 2 

Denna sträcka är 1300 meter och går i utkanten av centrala Arvidsjaur. På sidan av vägen 
finns polis och räddningstjänst, förskola, hotell och vandrarhem. Det finns bostadshus längs 
hela norra sidan av sträckan medan det är några enstaka på södra sidan. Då dessa hus ligger 
väldigt nära vägen finns det risk för brand vid olycka med farligt gods. Dagvattnet från vägen 
rinner via brunnar och ledningar ut i Olletjärnen och i vattendrag norr om Sågtjärnen vilket 
gör att farliga ämnen kan spridas med dagvattnet och genom mark till vattendrag och mark i 
området. 

 

Sträcka 3 

Denna sträcka är 1850 meter och går förbi gymnasieskolan, campingen och ett litet 
industriområde. Dagvattnet från vägen rinner ut i Nyborgstjärnen via brunnar med egna 
utlopp, i vatten drag mellan Nyborgstjärnen och Olletjärnen via ledning och i vattendrag 
mellan Svarthålet och Skraveltjärnen via ledning. Detta gör att farliga ämnen kan spridas 
med dagvattnet och genom mark till vattendrag och mark i området. 

 

Befintliga förhållanden 

Bebyggelse och mark användning 

Längs de flesta sträckorna av Sten Laestadius väg växer det skog, i varje ände finns det några 
industrier. Hela vägen är huvudled. Längs sträcka 2 är det dock mest småbostads hus och ett 
par flerfamiljshus med cirka 510 boende och ett avstånd på cirka 25 meters till vägen. 
Sträcka 3 av vägen går inom skyddsområdet för vattentäkten, här finns också ett vattenverk. 
Inga nya bostadsområden planerade längs sträckan för tillfället. 

Större delen av Storgatan går genom tät bebyggelse (sträcka 2,3,4) på de här sträckorna så 
är vägen trång att det kan vara ett problem för större fordon att ta sig fram. Det finns 
parkeringsplatser vid sidan av vägen. Det finns även många småhus, flerfamiljsbostäder och 
oskyddade trafikanter nära vägen. Inga nya bostadsområden är planerade längs sträckan för 
tillfället. 

Längs sträcka 1 av Järnvägsgatan är det mest skog och myrmark. Sträcka 2 har 
småhusbebyggelse, sju flerfamiljshus och hotell längs vägen, flertalet bostäder ligger inom 
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10 meter från vägen. På denna sträcka bor det cirka 550 personer inom 150 meter från 
vägen. Sträcka 3 har gymnasieskola, sporthall, camping och industrier längs vägen. Inga nya 
bostadsområden är planerade längs vägen för tillfället. 

Miljö 
Mycket av dagvattnet från vägarna rinner ut i diken längs vägarna och sen vidare till 
vattendragen eller i marken kring samhället vilket kan göra att farligt gods sprids till mark 
och vatten vid olycka. Flertalet nedstigningsbrunnar längs storgatan är gjorda med sandfång 
vilket kan samla upp ett eventuellt läckage om de är tomma då olyckan sker. För en 
beskrivning av vart dagvattnet rinner se Bilaga 1. 

Tillgänglighet 
Både Sten Laestadius väg och Storgatan samt en del av Järnvägsgatans tredje sträcka är 
huvudled. 

Sten Laestadius väg är 5400 meter lång vilket gör den till det längsta alternativet och innebär 
att transporttiden är längre jämfört med de andra. Trottoar finns på norra sidan längs hela 
vägen. Antalet oskyddade trafikanter längs vägen är lågt. Sten Laestadius väg är vägen där 
restiden varierar minst, detta då trafikflödet är väldigt litet. 

Storgatan är väldigt smal inne i centrala Arvidsjaur vilket kan göra det svårt för stora fordon 
att ta sig fram. Det finns fjorton övergångsställen längs Storgatan vilket kan innebära många 
stopp för passerande. Även om Storgatan är 3250 meter och det kortaste alternativet kan 
mängden stopp göra att den blir långsammare än de andra alternativen. Det är också efter 
Storgatan som de flesta oskyddade trafikanterna finns. Storgatan är den väg där restiden 
varierar mest, detta beror på att trafikflödet är varierande på vägen. 

Järnvägsgatan är 3600 meter lång. Längs hela Järnvägsgatan går en gång- och cykelväg som 
är frånskild från vägen vilket minskar mängden oskyddade trafikanter på vägen. För trafik i 
västgående riktning så gäller högerregeln i nio korsningar detta kan göra att transporter 
måste stanna för att släppa fram andra fordon. För trafik i östgående riktning finns inga 
korsningar där högerregeln gäller. Att göra järnvägsgatan till huvudled skulle göra att 
högerregeln inte gäller i de nio korsningar som finns efter vägen samt att parkering längs 
vägen blir förbjudet vilket minskar mängden föremål vid sidan av vägen. Tjugonio infarter 
finns längs Järnvägsgatan, av dessa skulle ett flertal kunna flyttas till någon av vägarna som 
ansluter till Järnvägsgatan. 
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5. Mål för åtgärderna 

Målet med åtgärderna 
Målet med åtgärderna är främst att öka säkerheten för de boende i Arvidsjaur genom att 
minska riskerna vid transport av farligt gods genom Arvidsjaur. Målet är också att förbättra 
boendemiljö och miljö för de som bor i närheten av rekommenderad väg för farligt gods. 
Säkerheten för personer och egendom går före miljön. 

Boendemiljö 
Det mesta av det farliga godset som transporteras genom Arvidsjaur är brandfarliga ämnen. 
Ett förbättrat skydd mot brand för de byggnader som ligger nära vägen skulle öka 
säkerheten för de boende i närheten av vägen. Åtgärderna ska uppfylla Länsstyrelsen i 
Norrbottens riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för 
transport av farligt gods i Norrbottens län. 

Miljö 
Miljöåtgärderna ska minska spridningen av farligt gods vid olycka samt förhindra spridning 
till känsliga verksamheter (till exempel vattentäkter) och miljöer. 

Tillgänglighet 
Åtgärderna för tillgänglighet ska göra att de som kör transporter av farligt gods ska vilja köra 
den rekommenderade vägen före de andra alternativen, öka framkomligheten samt minska 
resetiden genom Arvidsjaur. 
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6. Studerade åtgärder 

Skyddsavstånd 
Ett bra sätt att skydda sig från olyckor är att ha ett avstånd mellan sig och platsen för möjlig 
olycka. Om man har ett visst avstånd från vägen till verksamheterna kring vägen så behövs 
det kanske inte några andra riskreducerande åtgärder. Desto känsligare verksamhet desto 
längre avstånd krävs. Denna åtgärd skyddar endast mot skador på person och egendom, 
andra åtgärder kan krävas för att skydda miljön och känsliga verksamheter som till exempel 
vattentäkter. 

Skyddsavstånd är svårt att använda på redan befintlig väg och byggnader, utan planeras 
vanligtvis redan vid planeringen av nybyggnationer vid väg för farligt gods. Det man dock kan 
göra är att ta reda på om det krävs några andra riskreducerande åtgärder för att uppfylla de 
riktlinjer som finns.  

Länsstyrelsen i Norrbotten har tagit fram ett förslag till riktlinjer för avstånd från 
rekommenderad väg för farligt gods till olika verksamheter (förslaget har inte publicerats). 
Länsstyrelsen har delat upp verksamheterna i fyra zoner A, B, C och D där A är den minst 
känsliga verksamheten och D är den känsligaste verksamheten. I zon C finns småhus, handel, 
kontor, centrum, kultur, idrottsanläggningar och D finns flerbostadshus, vård, skola och 
sportanläggningar med betydande åskådarplats. 

Länsstyrelsen i Norrbotten har satt ett uppmärksamhetsavstånd (60 meter för väg), är 
avståndet mellan väg och verksamhet längre än detta avstånd behövs inga ytterligare 
riskreducerande åtgärder. Inom detta finns ett riskavstånd, detta varierar beroende på 
vilken typ av verksamhet, hastigheten på vägen och mängden lastbilar som trafikerar 
transportleden (ÅDT, årsdygnstrafik lastbil). Riskavståndet är hämtat från tabellerna i 
Länsstyrelsen i Norrbottens förslag till riktlinjer. För verksamheter inom risk avståndet krävs 
ytterligare åtgärder. Även om riktlinjerna uppfylls så kan det krävas andra åtgärder för att 
skydda mark och vatten. 
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Sten Laestadius väg 
Inom uppmärksamhetsavståndet efter Sten Laestadius väg är det mest småhus (zon C), 
dessa ligger mellan 20 och 60 meter från vägen. Det finns även ett fåtal flerbostadshus cirka 
50 meter från vägen. Hastigheten på vägen är 50 kilometer i timmen.  

 (1= inga 2= till viss del 3= betydande) 
 1 2 3 Beskrivning/kommentar 
Planens genomförande 
innebär risker? (Explosion, 
brand, strålning, utsläpp, 
förhöjda risker vid 
transporter av farligt gods, 
översvämningar, etc.) 

 X  Aktuellt avstånd till vägen är kortare än 
uppmärksamhetsavståndet på 60 m. 
 
Aktuell markanvändning tillhör zon C och D 
och hastigheten är 50 kilometer i timmen.  
Avståndet till verksamheten är 20 m till C 
och 50 m till D.  
 
Så länge ÅDT inte är mer än 600 
fordon/dygn så krävs inga ytterligare 
åtgärder. 

Här behövs det inga ytterligare riskreducerande åtgärder för att skydda boende längs vägen,  

Storgatan 
Inom uppmärksamhetsavståndet efter Storgatan är det många småhus (zon C), dessa ligger 
mellan 8 och 60 meter från vägen. Det finns även ett flertal flerbostadshus cirka 10-30 meter 
från vägen. Hastigheten på vägen är 50 kilometer i timmen. 

 

 (1= inga 2= till viss del 3= betydande) 
 1 2 3 Beskrivning/kommentar 
Planens genomförande 
innebär risker? (Explosion, 
brand, strålning, utsläpp, 
förhöjda risker vid 
transporter av farligt gods, 
översvämningar, etc.) 

  X Aktuellt avstånd till vägen är kortare än 
uppmärksamhetsavståndet på 60 m. 
 
Aktuell markanvändning tillhör zon C och D 
och hastigheten är 50 kilometer i timmen.  
 
Avståndet till verksamheten är 8-20 m till C 
och 8-25 m till D. Rekommenderat 
skyddsavstånd är 30 m. 
 
Då av ståndet är 8 meter och kortare än 
rekommenderat skyddsavstånd krävs 
ytterligare riskreducerande åtgärder t.ex. 
brandskyddad fasad. 
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Järnvägsgatan 
Inom uppmärksamhetsavståndet efter Järnvägsgatan är det mest småhus (zon C), dessa 
ligger mellan 8 och 10 meter från vägen. Det finns även ett flertal flerbostadshus cirka 8-25 
meter från vägen. Hastigheten på vägen är 50 kilometer i timmen. 

 (1= inga 2= till viss del 3= betydande) 
 1 2 3 Beskrivning/kommentar 
Planens genomförande 
innebär risker? (Explosion, 
brand, strålning, utsläpp, 
förhöjda risker vid 
transporter av farligt gods, 
översvämningar, etc.) 

  X Aktuellt avstånd till vägen är kortare än 
uppmärksamhetsavståndet på 60 m. 
 
Aktuell markanvändning tillhör zon C och D 
och hastigheten är 50 kilometer i timmen.  
 
Avståndet till verksamheten är 8-20 m till C 
och 8-25 m till D. Rekommenderat 
skyddsavstånd är 30 m. 
 
Då av ståndet är 8 meter och kortare än 
rekommenderat skyddsavstånd krävs 
ytterligare riskreducerande åtgärder t.ex. 
brandskyddad fasad. 

 

Åtgärd Mur och Vall 
Mur och vall byggs som en barriär mellan väg och bebyggelse. Mur och vall kan användas för 
att begränsa spridningen av flyttande vätskor. De kan också minska avåkningssträckan för 
vissa fordon. En vall kan absorbera splitter från explosioner och skyddar mot strålning från 
bränder. 

Mur och vall kan försvåra för räddningstjänsten då mur och vall minskar tillgängligheten. 

Sten Laestadius väg 
Den här åtgärden skulle kunna användas för att minska spridningen inom 
vattenskyddsområdet. Den krävs inte för att boende ska få ett nog bra skydd. 

Storgatan 
Då bebyggelsen ligger så nära vägen så finns inte utrymmet som krävs för att genomföra den 
här åtgärden. Murarna skulle hamna nära vägen och det skulle bli som en korridor genom 
Arvidsjaur. 

Järnvägsgatan 
Då bebyggelsen ligger så nära vägen så finns inte utrymmet som krävs för att genomföra den 
här åtgärden. Murarna skulle hamna nära vägen och det skulle bli som en korridor genom 
Arvidsjaur. 
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Åtgärd Brandskyddad Fasad 
En brandskyddad fasad innebär att fasaden, inklusive fönster, utförs i brandteknisk klass 
exempelvis EI 30 samt att krav ställs på byggnadens svårantändlighet. Med EI 30 menas att 
konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 30 minuter, branden ska inte kunna 
sprida sig genom konstruktionen inom 30 minuter. En fasad i obrännbart material, utan 
ventilationsöppningar i fasad eller i takfot, försedd med fönster i EI 30, som inte kan öppnas 
utan särskilda verktyg, uppfyller normalt de krav som behöver ställas vad gäller brandskydd 
och brandmotstånd hos en fasad. Brandskyddad fasad verkar på följande sätt: 

• Splitter och tryckvåg till följd av explosion minskar. 
• Inläckage av giftiga gaser minskar. 
• Brandspridning försvåras. 

Brandskyddade fönster kan innebära svårigheter vid utrymning och vid utvädring av 
brandgaser 

Sten Laestadius väg 
Då bebyggelsen ligger bortom riskavståndet krävs inte denna åtgärd. 
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Storgatan 
Då bebyggelsen ligger inom riskavståndet och nära vägen så skulle denna åtgärd bidra till att 
uppfylla Länsstyrelsen i Norrbotten riktlinjer för bebyggelse intill väg för farligt gods. Denna 
åtgärd kommer att behöva genomföras på alla flerfamiljshus inom 30 m från Storgatan. 

Bilderna nedan visar vilka byggnader som behöver brandskyddas längs Storgatan. 

 

 
Figur 6.1 Kartorna visar vilka hus längs Storgatan som måste brandskyddas för att Storgatan ska uppfylla 
Länsstyrelsen i Norrbotten riktlinjer för bebyggelse intill väg för farligt gods. 
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Järnvägsgatan 
Då bebyggelsen ligger inom riskavståndet och nära vägen så skulle denna åtgärd bidra till att 
uppfylla Länsstyrelsen i Norrbotten riktlinjer för bebyggelse intill väg för farligt gods. Denna 
åtgärd kommer att behöva genomföras på alla flerfamiljshus inom 30 m från Järnvägsgatan. 

 Bilden nedan visar vilka byggnader som måste brandskyddas längs Järnvägsgatan  

 

 

Markbeläggning 
Denna åtgärd går ut på att man förser marken med en ytbeläggning. Den kan vara tät, 
genomsläpplig, hård eller mjuk. Åtgärden används för att förhindra eller styra utbredning av 
brandfarliga vätskor och förorening av mark och grundvatten. Pölutbredning kan begränsas 
genom att marken har så stor bindningskapacitet för vätskor som möjligt på ytan. Exempel 
på sådan mark är gräs och ängsmark. Hänsyn måste dock tas till markens lutning. Utbredning 
kan styras med hårdgjorda ytor och styrd lutning. Ett tätt ytskikt kan också förhindra 
spridning till mark och vatten. Exempel på sådana ytskikt är tät asfalt eller gummidukar 
under ett permeabelt material. Tjäle kan ge minskad effekt av åtgärden. 

Sten Laestadius väg 
Gummiduk skulle kunna användas inom vattenskyddsområdet för att minska spridningen av 
farligt gods. Tjäle kan dock göra att den inte alltid har önskad effekt. 

Figur 6.2 Kartorna visar vilka hus längs Järnvägsgatan som måste brandskyddas för att Järnvägsgatan ska 
uppfylla Länsstyrelsen i Norrbotten riktlinjer för bebyggelse intill väg för farligt gods. 
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Storgatan 
Då bebyggelsen ligger så nära vägen så finns inte utrymmet som krävs för att genomföra den 
här åtgärden. 

Järnvägsgatan 
Då bebyggelsen ligger så nära vägen så finns inte utrymmet som krävs för att genomföra den 
här åtgärden. 
 

Bärighetsåtgärder 
Sten Laestadius väg har problem med bärigheten, om en större mängd tunga transporter 
och farligt gods ska kunna köra den vägen måste bärigheten på vägen förbättras. 
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7. Riskanalys 
En enklare riskanalys har gjorts för att identifiera de risker som finns och för att bedöma 
sannolikheten och konsekvensen för de olyckor som kan uppstå. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) årliga sammanställningar för 
åren 2008–20013 av olyckor där transporter av farligt gods varit inblandade har det i Sverige 
skett ungefär femton trafikolyckor per år där en transport av farligt gods varit inblandad. Av 
dem är tio avåkningsolyckor, en till två kollisioner, en till två bränder och resterande andra 
orsaker som haveri och handhavandefel. Av dessa olyckor leder ungefär fyra till ett utsläpp 
av farligt gods. Under åren 2008-2013 har fyra olyckor lett till personskador och tre till 
dödsfall. (https://msb.se/sv/Kunskapsbank/Erfarenheter-fran-olyckor--kriser/Farliga-
amnen/Olyckor-med-farligt-gods/) 

Dödsolyckor är sällsynta och sker oftast vid kollisionsolyckor. Oftast är det kollisionen som 
leder till dödsfallet och inte det farliga godset. 

Riskinventering 
Följande risker som kan leda till påverkan på tredje person och/eller yttre miljö har 
identifierats: 

• Kollision 
• Avåkning 
• Sabotage 
• Brand 
• Utsläpp 
• Kombinationer av de fem ovan 

Kollision 
En kollisionsolycka är en olycka där två eller flera fordon har kolliderat med varandra. 

Kollisionsolyckor är ovanliga, oftast väjer föraren och det blir en avåkning istället. Oftast kör 
fordonen in i fronten på varandra vilket gör att behållaren inte påverkas lika mycket som om 
den påverkats från sidan, detta gör att kollisioner sällan leder till att ett utsläpp sker. 
Däremot är personskadorna större för de som är inblandade än vid de andra olyckorna. 

Avåkning 
En avåkningsolycka är en olycka där fordonet kört av vägen och hamnat i diket. 

Större delen av avåkningsolyckorna sker för att förarna väjer för att undvika kollision med 
mötande på fel sida av vägen. Hal vägbana och svaga vägkanter är också vanliga orsaker till 
avåkningar. Ofta förekommer kombinationer av att föraren väjer, hal vägbana och svaga 
vägkanter. 
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Föremål som till exempel parkerade bilar, släp, skyltar, staket, räcken och andra hårda 
föremål vid sidan av vägen kan vid avåkning orsaka sådana skador på behållare för farligt 
gods att ett utsläpp sker.  

Sabotage 
Med sabotage menas direkt åverkan på behållare för farligt gods. Det kan till exempel vara 
öppning av ventiler eller sprängning av cistern. Sannolikheten för att detta ska ske är väldigt 
låg. I Sverige har inte någon händelse registrerats som sabotage. Konsekvenserna vid ett 
sabotage kan vara mycket varierande då de är beroende på vilken typ av sabotage det är, 
vart det sker och vilken typ av ämne som påverkas. Med största sannolikhet sker sabotage 
då behållaren inte transporteras. 

Brand 
Brand är ovanligt då det krävs mycket för att det ska börja brinna. Först måste behållaren 
påverkas så att det sker ett utsläpp, sen krävs det även att godset är brännbart och att det 
antänder. Brand kan även orsakas av överhettade bromsar och kan leda till att fordonet 
börjar brinna. 

Utsläpp 
Alla olyckor leder inte till ett utsläpp, då godsbehållaren måste påverkas för att ett utsläpp 
ska ske. Oftast sker utsläpp vid avåkningsolyckor då fordonet eller släpet välter och skadas av 
föremål längs vägen (dessa föremål kan vara allt från stenar, räcken eller andra hårda 
föremål längs vägen). Det är mycket vanligare att utsläpp sker vid lastning och lossning än 
vid transport. Utsläpp är oftast en följd av någon av de fyra riskerna som nämnts ovan. 

Analys av de olika alternativen 

Sten Laestadius väg 
Risken för kollisionsolyckor längs Sten Laestadius väg är väldigt låg då trafikflödet är mycket 
lågt. 

Avåkningsolyckorna är de som oftast leder till utsläpp då hastigheten är högre och vägen är i 
sämre skick än Storgatan och Järnvägsgatan finns det en större risk för avåkningsolyckor här 
än längs de vägarna. 

Risken för att brand ska orsaka skada på bostäder är låg då avståndet från vägen till 
bostäderna är 25 meter och längre, dock kan brandröken påverka de boende längs vägen. 
Räddningstjänsten har längre utryckningssträcka här än för de andra vägarna. 

Risken för att ett utsläpp ska ske är låg då antalet transporter av farligt gods är lågt (1-3 om 
dagen) och trafikflödet är väldigt lågt. Risken att det ska ske inom vattenskyddsområdet är 
ännu mindre då det bara är en liten del av vägen som går innanför vattenskyddsområdet. 
Konsekvenserna för ett utsläpp inom skyddsområdet kan bli stora och kostsamma. 
Vattenskyddsområdet bör skyltas ut så att förare av fordon vet att de kör inom 
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vattenskyddsområdet. Att bygga en vall inom skyddsområdet medför en risk för utsläpp från 
maskiner under byggnadstiden. 

Storgatan 
Risken för kollisionsolyckor är större här än på de andra vägarna, detta då trafikflödet är 
mycket större här än på de andra vägarna. Hastigheten och vägens utformning gör dock att 
risken för att en olycka så allvarlig att godsbehållaren påverkas är väldigt liten. 

Den låga hastighetsbegränsningen gör att risken för avåkningsolyckor är låg, då hastigheten 
gör att fordon hinner stanna och inte behöver väja. 

Risken för brand är inte stor men om en brand startar kan konsekvenserna bli stora. 
Bebyggelsen ligger nära vägen (8-20 meter) vilket gör att en brand kan sprida sig till 
byggnader längs vägen. Brandrök kommer att påverka boende i närheten av vägen. 
Räddningstjänsten har närmare hit än till Sten Laestadius väg men det stora trafikflödet kan 
göra det svårare att komma fram. 

Om ett utsläpp sker kommer det rinna ner i dagvatten ledningarna eller i diken och vidare till 
dagvattenledningarna och ut i vattendragen Västra ringlet, Nyborgstjärn och Tvättjärnen. 
Om man vet vart utloppen är kan man snabbt förhindra spridningen av ämnet som släppts 
ut. 

Järnvägsgatan 
Risken för kollisionsolyckor är större här än på Sten Laestadius väg men mindre än Storgatan. 
Detta då trafikflödet är mycket större här än på Sten Laestadius väg men mindre än på 
Storgatan. Hastigheten är högre än på Storgatan men mindre än Sten Laestadius, detta gör 
att risken för att en olycka som är så allvarlig att den påverkar godsbehållaren är väldigt 
liten. 

En avåkning längs Järnvägsgatan skulle kunna resultera i att fordonet hamnar på någons 
tomt. Ett utsläpp och/eller brand här kan leda till stora konsekvenser. 

Risken för brand är inte stor men om en brand startar kan konsekvenserna bli stora. 
Bebyggelsen ligger nära vägen (8-10 meter) vilket gör att en brand kan sprida sig till 
byggnader längs vägen. Brandrök kommer att påverka boende i närheten av vägen. 
Järnvägsgatan är utryckningsväg för polis och räddningstjänst vilket gör att vid en olycka kan 
räddningstjänsten vara snabbt på plats. 

Om ett utsläpp sker kan det rinna ut på någon av de boendes längs vägens tomt. Det kan 
också komma att rinna ner i dagvattenledningarna eller i diken och vidare till 
dagvattenledningarna och ut i vattendragen Sågtjärnen, Olletjärnen, Nyborgstjärnen och 
Tvättjärnen. Om man vet vart utloppen är kan man snabbt förhindra spridningen av ämnet 
som släppts ut. 
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8. Kostnad åtgärder 
Dessa beräkningar är baserade på antaganden. Den verkliga kostnaden kan bli högre eller 
lägre beroende på prisvariationer och förändrade omständigheter. Beräkningarna som gjorts 
redovisas i bilaga 2. 

Sten Laestadius väg 
Enligt länsstyrelsen i Norrbottens riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade 
färdvägar för transport av farligt gods i Norrbottens län behövs det inte några åtgärder längs 
Sten Laestadius väg för att uppfylla riktlinjerna, dock finns det problem som kan leda till 
olyckor och verksamheter som behöver ett bättre skydd. Bärigheten är ett problem som 
måste förbättras, då det är större delen av vägen som måste åtgärdas så kommer kostnaden 
bli stor. Vattentäkten behöver ett större skydd. En vall kan begränsa spridningen och korta 
ner avåkningssträckan, dock hjälper inte detta då marken inom skyddsområdet är mycket 
genomsläpplig och ett utsläpp av diesel skulle snabbt rinna ner till grundvattnet. En tät 
markbeläggning skulle kunna hindra detta men fungerar inte då det blir tjäle i marken. 
Gummiduk skulle fungera då denna inte påverkas av tjälen på samma sätt som andra ytskikt. 
Kostnaden för åtgärderna vid vattenskyddsområdet har uppskattats med hjälp av ett 
liknande arbete som trafikverket har genomfört i Röinge vid Ignaberga vattentäkt. 

Att fixa bärighetsproblemen på vägen skulle kosta mycket ungefär 20-28 miljoner kronor. 

Att skydda skyddsområdet mot utsläpp skulle kosta ungefär 5,5 miljoner kronor. 

Storgatan 
Numera är de flesta fasader byggda i brandteknisk klass IE30. Detta gör att för att uppfylla 
brandskyddad fasad kan fönster behövas bytas ut till fönster som uppfyller kraven för EI30, 
samt att ventilationsöppning kan behöva flyttas så att de inte är mot vägen. Efter Storgatan 
skulle 320 fönster och 63 dörrar med fönster i behöva bytas för att Storgatan ska uppfylla 
länsstyrelsen i Norrbottens riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade 
färdvägar för transport av farligt gods i Norrbottens län. 

Att byta alla dörrar och fönster skulle kosta ungefär 3 miljoner kronor. 

Järnvägsgatan 
Numera är de flesta fasader byggda i brandteknisk klass IE30. Detta gör att för att uppfylla 
brandskyddad fasad kan fönster behöva bytas ut till fönster som uppfyller kraven för EI30, 
samt att ventilationsöppning kan behöva flyttas så att de inte är mot vägen. Efter 
Järnvägsgatan skulle 82 fönster och 8 dörrar med fönster i behöva bytas ut för att 
Järnvägsgatan ska uppfylla länsstyrelsen i Norrbottens riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods i Norrbottens län. 

Att byta alla dörrar och fönster skulle kosta ungefär 600 000 kronor. 
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9. Bedömning och rekommendationer 
Då sannolikheten för att en olycka ska ske är låg och svår att beräkna så har konsekvenserna 
fått stor betydelse i bedömningen av vilken väg som är mest lämplig. 

Sten Laestadius väg 
Risken för brand är liten här, dock kan ett utsläpp inom vattenskyddsområdet leda till 
mycket stora konsekvenser. Marken i området är väldigt genomsläpplig och utsläppet rinner 
snabbt ner till grundvattnet och kan förorena vattentäkten. En förorening av vattentäkten 
skulle kunna leda till kostnader på hundra miljoner kronor. 

Många transporter av farligt gods levererar inne i centrala Arvidsjaur och kommer inte köra 
Sten Laestadius väg även om den blir rekommenderad. 

Då konsekvenserna kan bli stora och kostnaderna kan bli upp till hundra miljoner kronor om 
en olycka sker skulle jag inte rekommendera Sten Laestadius väg som färdväg för farligt 
gods. Mycket talar för att större delen av transporterna inte kan köra Sten Laestadius väg då 
de har leveranser inne i centrum. 

Storgatan 
Risken för att en olycka ska ske på Storgatan är mycket liten och ännu mindre är risken att 
det skulle ske en så allvarlig olycka att behållare för farligt gods skulle påverkas. Hastigheten 
är mycket låg vilket gör att en kollisionsolycka inte skulle bli så allvarlig att den skulle påverka 
behållaren av farligt gods. Då hastigheten är låg så kommer det inte ske så många 
avåkningsolyckor då de hinner stanna och inte behöver väja. Risken är liten att fordonet 
skulle hamna på någons tomt om det skulle åka av vägen.  

För att uppfylla länsstyrelsen i Norrbottens riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods i Norrbottens län måste fasader på 
flerfamiljshus brandskyddas. Dessutom får inte årsdygnstrafiken av lastbilar överstiga 150 
stycken per dygn, i dagsläget ligger årsdygnstrafiken på 460 per dag. Detta gör att man inte 
kan leda både farligt gods och tung trafik på Storgatan.  

Då ungefär hälften av alla transporter av farligt gods levererar inne i centrala Arvidsjaur och 
måste köra Storgatan kan Storgatan vara det bättre alternativet för farligt godstrafik och då 
leda tung trafik till Järnvägsgatan. En mätning och uppskattning på hur många tunga fordon 
som skulle kunna ledas från Storgatan skulle krävas för att se om möjligheten att få ner 
årsdygnstrafiken för lastbil till mindre än 150 stycken. Om det inte går att minska 
årsdygnstrafiken till mindre än 150 stycken så kommer inte Storgatan att uppfylla 
länsstyrelsen i Norrbottens riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade 
färdvägar för transport av farligt gods i Norrbottens län även om åtgärden brandskyddad 
fasad genomförs. 
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Järnvägsgatan 
Risken för att en olycka ska ske på Järnvägsgatan är mycket liten och ännu mindre är risken 
att det skulle ske en så allvarlig olycka att behållare för farligt gods skulle påverkas. 
Hastigheten är högre än på Storgatan men trafikflödet är mindre vilket ger en liten risk för 
att en kollisionsolycka ska ske.  

För att uppfylla länsstyrelsen i Norrbottens riktlinjer för bebyggelseplanering intill 
rekommenderade färdvägar för transport av farligt gods i Norrbottens län måste fasader på 
flerfamiljshus brandskyddas. Dessutom får inte årsdygnstrafiken av lastbilar överstiga 150 
stycken per dygn. I dagsläget ligger årsdygnstrafiken genom Arvidsjar på 460 per dag. Detta 
gör att både farligt gods och tung trafik inte kan ledas på Järnvägsgatan.  

Med brandskyddad fasad på flerfamiljshus längs Järnvägsgatan så uppfylls länsstyrelsen i 
Norrbottens riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade färdvägar för 
transport av farligt gods i Norrbottens län så länge inte årsdygnstrafiken lastbil överstiger 
150 stycken per dag. Järnvägsgatan är ett bra alternativ, det lägre trafikflödet gör den 
säkrare än Storgatan. 

Slutlig bedömning 
Både Storgatan och Järnvägsgatan är bra alternativ, dock krävs det att kommunen tar 
ställning till på vilken väg man vill att den tunga trafiken färdas då detta och farligt gods 
påverkar varandra. Vill man ha farligt gods på Järnvägsgatan bör den tunga trafiken köra 
Storgatan eller Sten Laestadius väg. Storgatan är trångt bygd och på Sten Laestadius väg 
skulle risken för ett utsläpp öka då trafikmängden ökar. Om farligt gods körs på Storgatan 
och tungtrafik på Järnvägsgatan skulle risken för olyckor minska på Storgatan, trevnaden för 
oskyddade trafikanter och boendes längs vägen skulle öka. Då en stor del av transporterna 
av farligt gods måste köra Storgatan då de har leveranser inne i centrala Arvidsjaur skulle det 
vara en bra iden att köra allt där istället för att dela upp det på två vägar. För att storgatan 
ska vara ett alternativ måste man undersöka hur mycket av den tunga trafiken som kan 
flyttas från Storgatan (årsdygnstrafiken lastbil måste minskas till under 150 stycken per 
dygn). Om man väljer Storgatan eller Järnvägsgatan så kommer brandskyddad fasad att 
krävas. Det kan vara bra att bygga en vall längs vattenskyddsområdet och förbättra 
bärigheten längs Sten Laestadius väg även om den inte blir rekommenderad väg för farligt 
gods. 
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10. Diskussion/Slutsatser 
Syftet med utredningen var att ta reda på vilka risker och problem som finns vid transport av 
farligt gods genom Arvidsjaur, samt studera och föreslå åtgärder för en rekommenderad väg 
för att leda farligt gods genom Arvidsjaur. 

Utredningen visar att risken för att en olycka sker är mycket liten, ännu mindre är risken att 
det skulle ske en så allvarlig olycka att behållare för farligt skulle påverkas. 

Arbetet visar att både Storgatan och Järnvägsgatan är bra alternativ till rekommenderad väg. 
Brandskyddad fasad skulle krävas på flerfamiljshus längs den väg av vägarna som väljs. Det 
finns för och nackdelar med båda alternativen, väljer man Storgatan kommer den tunga 
trafiken inne i centrum minska med mer än 50 %, olycksrisken kommer minska, trevnaden 
för oskyddade och boende längs vägen kommer att öka. Samtidigt kan en olycka drabba fler 
här än om man rekommenderar Järnvägsgatan. Risken för att en olycka ska ske är nog minst 
här då hastigheten är så låg efter vägen. Järnvägsgatan kommer vara det billigare 
alternativet då det är färre dörrar och fönster som eventuellt måste bytas. 

Skulle man välja Järnvägsgatan skulle den tunga trafiken fortfarande köra genom centrala 
Arvidsjaur. Trafiken genom Arvidsjaur skulle inte påverkas alls då det bara är 1-2 transporter 
av farligt gods per dag som flyttas. Väljer man Järnvägsgatan blir det svårare att flytta den 
tunga trafiken från Storgatan. Detta då man inte kan leda den på Järnvägsgatan för att ÅDT-
lastbil blir för stort då och att Sten Laestadius väg är lång och har dålig bärighet. 

Viktigt att tänka på är att även om man gör åtgärder på Storgatan och Järnvägsgatan så är 
avståndet från väg till bebyggelse mellan åtta och tio meter. Då större delen av det farliga 
godset som transporteras genom Arvidsjaur är brandfarligt så finns det en risk för brand 
trots att man genomfört andra åtgärder.  

Det som har gjort arbetet svårt är att de flesta regler mest är riktat mot nybyggnationer i 
anslutning till rekommenderad väg för farligt gods och nästan inget finns om vad som gäller 
om man vill rekommendera en redan befintlig väg som färd väg för farligt gods. Detta har 
gjort att jag har kollat mycket på vad som gäller vid nybyggnationer och vad man kan göra 
föra att uppfylla kraven för detta. 

När det gäller skyddsavstånd är bedömningen gjord på det förslag som länsstyrelsen i 
Norrbottens har skickat ut på riktlinjer för bebyggelseplanering intill rekommenderade 
färdvägar för transport av farligt gods i Norrbottens län. 

Vattenskyddsområdet borde skyltas ut oavsett om Sten Laestadius väg blir rekommenderad 
eller inte. Detta för att upplysa alla förare som inte vet att det är ett vattenskyddsområde 
om att de vid risk för vattenförorening eller vid olycka ska kontakta räddningstjänsten. 
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12. Bilagor 
Bilaga 1 

Då farligt gods kan spridas med dagvattnet genom dagvattenledningarna så har en karta 
med vart utloppet är för ledningarna efter de tre alternativen gjorts. Detta för att 
räddningstjänsten snabbt ska veta vart eventuellt läckage tar vägen och kunna förhindra 
spridningen av det farliga ämnet.  

 

 

 

  

Teckenförklaring för bilderna nedan. 
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Sten Laestadius väg 

Sten Laestadius väg har delats upp i 21 sträckor på sju olika bilder. 

 

 

Längs röd sträcka rinner dagvattnet ner i dikena vid sidan av vägen. 

Längs blå sträcka finns en rännstensbrunn där vattnet rinner ut i marken på norra sidan av 
vägen. 

  

Längs lila sträcka finns rännstensbrunnar där vattnet rinner ut i västra ringlet, se lila prick. 

Längs grön sträcka har varje brunn eget utlopp till västra ringlet på norra sidan av vägen.  

 

Figur 12.1 
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Längs orange sträcka finns det brunnar som leder vattnet till västra ringlet, se orange prick.  

Längs brun sträcka så rinner dagvattnet ner i dikena vid sidan av vägen, på två ställen finns 
det brunnar som leder vattnet från södra till norra sidan av vägen. 

Längs den röd sträckan finns det brunnar som har egna utlopp på norra sidan av vägen.  

 

Figur 12.2 
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Längs blå sträckan rinner vattnet ner i dikena längs vägen till de brunnar som har sitt utlopp 
där grön och ljusblå möts, se ljusblå prick. 

På den lila sträckan finns det en brunn som har eget utlopp på norra sidan av vägen, samt att 
det även finns en brunn i diket som leder vatten från norra sidan till södra sidan av vägen. 

På den gröna sträckan finns det brunnar som har sitt utlopp vid grön prick. 

Längs den orangea sträckan finns det brunnar som har egna utlopp på norra sidan av vägen. 

Längs brun sträcka finns det brunnar som har sitt utlopp vid brun prick.  

Figur 12.3 
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Längs röd sträcka rinner vattnet ner i diken längs sidan av vägen. 

Längs den blåa sträckan finns brunnar som har sitt utlopp på norra sidan av vägen. 

Längs den lila sträckan finns det brunnar som har sitt utlopp vid lila prick, se figur 8.4. 

Figur 12.4 
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Grön och orange sträcka ligger inom det sekundära skyddsområdet för vattentäkten. 

På grön sträcka rinner vattnet ner i dikena längs vägen och det finns en brunn i diket som 
leder vattnet från södra till norra sidan av vägen. 

Längs orange sträcka finns det brunnar som leder vattnet till Larstjärnarna se orangea 
prickar  

Figur 12.5 
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På brun sträcka rinner dagvattnet ner i diken vid sidan av vägen, det finns en brunn som 
leder vattnet från västra till östra sidan av vägen.  

På röd sträcka rinner vattnet ner i brunnar som har sitt utlopp mellan Larstjärnarna, se röd 
prick. Vattnet leds sedan under vägen till östra sidan av vägen. 

Längs blå stäcka rinner vattnet ner i diket längs vägen. 

Figur 12.6 
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På den lila sträcka finns det brunnar vars utlopp är i ett vattendrag söder om Tvättjärnen, se 
lila prick i figur 8.7. 

  

Figur 12.7 
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Storgatan 

Storgatan har delats upp i sju sträckor på fyra olika bilder. 

 

 

Längs den röda sträckan rinner vattnet ner i diken längs vägen. Det finns en brunn på 
vardera sida av vägen som leder vattnet vidare till röda prickar i figur 8.8. 

Figur 12.8 
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Längs blå sträcka rinner vattnet ner i ledningar och leds ut mot Västra ringlet, se blå prick i 
figur 8.9 för utloppets placering. 

Figur 12.9 
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Längs den lila sträckan finns det brunnar som har sitt utlopp på norrsidan av Nyborgstjärnen, 
se lila prick i figur 8.10. 

Längs den gröna sträckan rinner vattnet längs vägen och rinner till lila sträcka eller till 
brunnar i korsningen där grön och blå möts.  

På blå sträcka rinner vattnet till två brunnar de har sitt utlopp söder om Nyborgstjärnen, se 
orange prick i figur 8.10. 

Figur 12.10 



Rekommenderad väg för farligt gods genom Arvidsjaur 
Erik Johansson 

47 

 

 

Längs orange sträcka finns det brunnar vid sidan av vägen, dessa har sitt utlopp vid 
elljusspåret, se orange prick i figur 8.11. 

Längs brun sträcka rinner vattnet ner i diken på sidan av vägen. 

  

Figur 12.11 
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Järnvägsgatan 

Järnvägsgatan är uppdelad i åtta sträckor på fem olika bilder. 

 

 

Längs den röda sträckan rinner vattnet ner i diket längs vägen, det finns en brunn i norra 
änden an vägen som har sitt utlopp på norra sidan av Norrvägen se röd prick i figur 8.12. 

Figur 12.12 
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Längs den blåa sträckan så rinner dagvattnet ner i brunnar. Utloppet för dessa brunnar ligger 
norr om Sågtjärnen markerat med en blå prick i figur 8.13. 

Figur 12.13 
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Läng den lila sträckan rinner dagvattnet ner i diken och brunnar längs sidan av vägen. 
Utloppet för dessa brunnar ligger söder om korsningen Södra gatan och Västlundavägen 
markerat med en lila prick i figur 8.13. 

Längs den gröna sträckan så rinner dagvattnet ner i brunnar. Utloppet för dessa brunnar 
ligger söder om Nyborgstjärnen markerat med en grön prick i figur 8.13. 

Längs den orangea sträckan har varje brunn eget utlopp på norra sidan av vägen till 
Nyborgstjärnen eller dike vid sidan av vägen. 

 

Figur 12.14 
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Längs den bruna sträckan rinner vattnet ner i diken längs vägen, i dikena finns det brunnar. 
Utloppet från dessa brunnar ligger söder om Nyborgstjärnen, se brun prick i figur 8.8 och 
8.9. 

 

Figur 12.15 
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Längs den röda sträckan så rinner dagvattnet ner i brunnar. Utloppet för dessa brunnar 
ligger söder om Tvättjärnen markerat med en röd prick i figur 8.9. 

Längs den blå sträckan så rinner dagvattnet ner i brunnar. Utloppet för dessa brunnar ligger 
söder om Tvättjärnen markerat med en blå prick i figur 8.9. 

 

 

  

Figur 12.16 
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Bilaga 2 

Beräkning av kostnader för åtgärder 

Dessa beräkningar är baserade på antaganden. Den verkliga kostnaden kan bli högre eller 
lägre beroende på prisvariationer och förändrade omständigheter. 

Förbättring av bärigheten på Sten Laestadius väg 

Att förbättra bärigheten på Sten Laestadius väg skulle kosta cirka 5000 kronor per meter. 
Vägen är cirka 5200 meter lång. 

Detta ger: 

5000 kronor*5200=26000000 kronor. 

Att fixa bärigheten på Sten Laestadius väg skulle kosta ungefär 26000000 kronor. 

Då det är svårt att veta hur underlaget under vägen ser ut kan kostnaden variera för olika 
sträckor längs vägen. 

Brandsäkerfasad Storgatan 

Att byta ett fönster kostar ungefär 6000 kronor. 320 fönster kan behöva bytas. 

Att byta en altandörr kostar ungefär 1500kr+11000. 48 dörrar kan behöva bytas. 

Att byta en butiksdörr kostar ungefär 1500kr+30000. 15 dörrar kan behöva bytas. 

Detta ger: 

Kostnad byta fönster 6000 kronor*320=1920000 kronor. 

Kostnad byta dörrar = 12500*48+31500*15=1072500 kronor. 

Brandsäkerfasad Järnvägsgatan 

Att byta ett fönster kostar ungefär 6000 kronor. 82 fönster kan behöva bytas. 

Att byta en altandörr kostar ungefär 1500kr+11000. 6 dörrar kan behöva bytas.  

Att byta en entrédörr kostar ungefär 1500kr+15000. 2 dörrar kan behöva bytas. 

Detta ger: 

Kostnad byta fönster = 6000 kronor*82=492000 kronor. 

Kostnad byta dörrar = 16500*2+12500*6=108000 kronor. 


