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SAMMANFATTNING 

Finspångs kommun har gett Ramboll i uppdrag att, utifrån krav i plan- och bygglagen på att 

bebyggelse ska vara lämpad för ändamålet sett till risken för olyckor och människors hälsa och 

säkerhet, ta fram en riskutredning för en ny detaljplan omfattande del av Högby 1:2 i Finspång, 

se Figur 1. Riskutredningen har avgränsats till olycksrisker förknippade med planområdets närhet 

till järnvägen Kimstad-Finspång, öster om planområdet, samt väg 51, se Figur 1. 

Inom planområdet planeras för bostadsbebyggelse, eventuellt med LSS-boende, liksom service i 

form av exempelvis handel och serveringar.  

 

© OpenStreetMaps contributors 
Figur 1. Planområdet omfattar det gulmarkerade området. 

Slutsats 

Riskutredningen har visat att avståndet från planområdet till väg 51, cirka 270 meter, är 

tillräckligt stort för att vägen ska kunna avskrivas som riskkälla. 

Intill järnvägen Kimstad-Finspång är individ- och samhällsrisken inom ALARP och rimliga 

riskreducerande åtgärder bör därför vidtas, vilka presenteras i Tabell 1 nedan. Åtgärderna är 

indelade i två olika åtgärdsval, 1) respektive 2). Åtgärdsvalen reducerar, var för sig, individ- och 

samhällsrisk till acceptabelt låga nivåer och bör där det är möjligt införas som planbestämmelser 

och i plankarta. Åtgärdsvalen kan användas omväxlande längs med planområdet. 
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Tabell 1. Förslag på riskreducerande åtgärder. 

Åtgärdsval Åtgärdsbeskrivning 

1) • Inom 15 meter från spårmitt planeras endast för markanvändning motsvarande zon A 

(se Figur 6). 

• Bostäder, handel och service planeras minst 15 meter från spårmitt. 

2) • Inom 10 meter från spårmitt planeras endast för markanvändning motsvarande zon A 

(se Figur 6). 

• Bostäder, handel och service planeras minst 10 meter från spårmitt. 

• Ett påkörningsskydd uppförs mellan järnvägen och bebyggelsen. Påkörningsskyddet 

dimensioneras så att ett urspårande tåg inte kan träffa bebyggelsen. 

Trafikverkets säkerhetsavstånd intill järnväg 

Innan beslut om markanvändning inom planområdet fattas bör Trafikverkets generella råd om 

säkerhetsavstånd intill järnvägar beaktas, se avsnitt 3.2.3, och beslut bör även samrådas med 

Trafikverket. Trafikverket anser att ny bebyggelse i allmänhet inte bör tillåtas inom ett område på 

30 meter från järnvägen, mätt från närmaste spårmitt. Verksamhet som inte är störningskänslig 

och där människor endast vistas tillfälligt, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock 

finnas inom 30 meter.  

Inom aktuellt planområde kan det eventuellt vara möjligt att göra ett avsteg från Trafikverkets 

generella råd av följande skäl: 

• Individ- och samhällsrisk intill järnvägen är acceptabelt låga om de riskreducerande 

åtgärderna som har föreslagits i Tabell 1 vidtas, se avsnitt 5. 

• Järnvägen nyttjas i dagsläget endast för transporter till och från industriområdet norr om 

planområdet. Största tillåtna hastighet är 30 km/h förbi planområdet och industriområdet 

utgör slutstation för järnvägen [1] [2]. 

• Järnvägen mellan Kimstad och Finspång är inte utpekad som riksintresse [3]. 
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1. INLEDNING 

Finspångs kommun har gett Ramboll i uppdrag att ta fram en riskutredning för en ny detaljplan 

omfattande del av Högby 1:2 i Finspång, se Figur 2. 

Planläggningen syftar till att skapa möjligheter för bostadsbebyggelse, eventuellt med LSS-

boende, liksom service i form av exempelvis handel och serveringar.  

 

© OpenStreetMaps contributors 
Figur 2. Planområdet omfattar det gulmarkerade området. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna utredning är att, utifrån krav i plan- och bygglagen på att bebyggelse 

ska vara lämpad för ändamålet sett till risken för olyckor och människors hälsa och säkerhet, 

utreda riskbilden för planområdet omfattande del av Högby 1:2 i Finspång.  

Målet med utredningen är att utgöra ett planerings- och beslutsunderlag i det fortsatta 

planarbetet. 

1.2 Omfattning och avgränsningar 

Utredningen är avgränsad till olycksrisker förknippade med planområdets närhet till järnvägen 

Kimstad-Finspång och väg 51. Olycksrisker där långvarig exponering krävs för skadliga 

konsekvenser eller olycksrisker som endast ger skador på egendom eller miljö är exkluderade i 

utredningen. Även påverkan från exempelvis buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, 

översvämning, ras, skred, luft- eller markföroreningar ligger utanför utredningens ramar.  

Den geografiska avgränsningen utgörs av planområdet med omgivning och horisontåret är valt till 

år 2035 utifrån kommunens önskemål. 
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Vid tidpunkten för utredningens författande trafikeras järnvägen förbi planområdet endast av 

Green Cargo, som även har lämnat uppgifter om antalet transporter och vilken typ av gods som 

transporteras. Dessa uppgifter utgör underlag till de beräkningar av risknivåer som utförs. I 

utredningen görs ingen ansats att bedöma hur uppgifterna kan förändras till år 2035. 

1.3 Revideringar 

Detta är den första versionen. 

1.4 Kvalitetskontroll 

Denna handling omfattas av internkontroll i enlighet med Rambolls kvalitetssystem, certifierat 

enligt ISO 9001 och ISO 14001.  



Ramboll – Riskutredning för del av Högby 1:2, Finspång 

 

 

 

 

3/22 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

I detta avsnitt redogörs närmare för befintlig och planerad bebyggelse inom planområdet samt 

andra förutsättningar för området. 

2.1 Befintlig och planerad bebyggelse 

I gällande detaljplan, antagen år 2011, medges markanvändningen järnvägstrafik, 

busstorg/parkering och park inom det nu aktuella planområdet. Söder om planområdet medges 

centrum, skola, kontor och tekniska anläggningar, samt park och natur. I gällande detaljplan är 

det minsta avståndet från järnvägen till centrum, skola och kontor cirka 15 meter. 

Öster om planområdet ligger Skutbosjön och väster om planområdet centrala Finspång. Omkring 

200 meter norr om planområdet ligger ett industriområde, se Figur 3. Inom planområdet planeras 

för bostadsbebyggelse, eventuellt med LSS-boende, liksom service i form av exempelvis handel 

och serveringar. Planen är en exploateringsgrad på omkring 30 till 40 procent men beror på ett 

flertal faktorer som fortfarande utreds. Någon konkret utformning av bebyggelsen har inte tagits 

fram. 

 

© OpenStreetMaps contributors 
Figur 3. Planområdet med omgivning. 
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Figur 4. Flygfoto över planområdet med omgivning. [4] 

2.1.1 Planbestämmelser om skydd i gällande detaljplan 

I gällande detaljplan framgår att friskluftsintag till byggnader ska vändas bort från järnvägen och 

väg 51. I planbeskrivningen framgår att detta syftar till att skydda mot olyckor med farligt gods 

på järnvägen respektive väg 51. I gällande detaljplan medges markanvändningen centrum, skola 

och kontor som närmast cirka 15 meter från järnvägen [5].  

2.2 Person- och befolkningstäthet 

Den rådande person- och befolkningstätheten i planområdets omgivning varierar betydligt i olika 

väderstreck. Öster om planområdet finns bland annat Skutbosjön och Slottsparken där en 

genomsnittligt låg persontäthet förväntas. Väster om planområdet ligger centrala Finspång med 

en befolkningstäthet som uppgår till cirka 2400 personer per km2 [6]. Lokalt förväntas, söder om 

planområdet, en emellanåt hög persontäthet inom Curt Nicolin och Bergska gymnasiet som har 

omkring 740 elever. 

Finspångs kommun har som ambition att växa från cirka 21 900 personer i dag till 30 000 

personer år 2035, vilket innebär att det behöver planläggas för cirka 300 nya bostäder per år [7]. 

Om detta huvudsakligen sker genom en förtätning av bebyggelsen förväntas befolkningstätheten 

inom centrala Finspång att uppgå till omkring 3300 personer per km2 år 2035. 

2.3 Topografi 

Topografin inom och omkring detaljplaneområdet uppvisar små variationer. Från centrala 

Finspång väster om planområdet sluttar marken svagt ned mot Skutbosjön i öst [8].  

2.4 Vind och temperatur 

Den genomsnittliga vindhastigheten uppmätt på mätstationen i Norrköping, cirka 2,5 mil sydost 

om planområdet, är 3,7 m/s och de dominerande vindriktningarna är sydvästlig och västlig. Den 

genomsnittliga temperaturen är omkring 6 °C [9]. 
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3. RISKHÄNSYN VID SAMHÄLLSPLANERING 

I detta avsnitt redogörs för styrande dokument och begrepp kopplade till riskhänsyn vid 

samhällsplanering. 

3.1 Risk 

Med begreppet risk avses i denna utredning en oönskad händelses sannolikhet multiplicerat med 

omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara kvalitativt eller kvantitativt bestämda [10]. 

3.1.1 Riskhanteringsprocessen 

Riskhantering utgör ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att kontrollera eller reducera 

olycksrisker och delas in i delarna: riskanalys, riskvärdering och riskreduktion/-kontroll [11], se 

Figur 5. 

 

Figur 5. Riskhanteringsprocessen. [11] 

3.2 Styrande dokument 

Vid planläggning ska, enligt plan- och bygglagen (2010:900), bebyggelse och byggnadsverk 

lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet 

och risken för olyckor. 

3.2.1 Länsstyrelsernas riktlinjer 

För att tydliggöra vilken mark som, med hänsyn till människors hälsa och säkert och risken för 

olyckor, är lämpad för ändamålet har flera länsstyrelser i Sverige presenterat vägledningar och 

riktlinjer för riskhänsyn vid samhällsplanering. Många riktlinjer fokuserar på risker förknippade 

med planering intill transportleder för farligt gods. 

Finspångs kommun är en kommun i Östergötland län. Östergötland län har inte givit ut några 

länsspecifika riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplanering. I stället hänvisas vanligen till 

Länsstyrelsen i Stockholms läns riktlinjer. I dessa riktlinjer rekommenderas att risker bör beaktas 

vid planläggning inom 150 meters avstånd från en transportled för farligt gods [12]. I Figur 6 

redovisas rekommenderade skyddsavstånd för olika markanvändningar intill transportleder för 

farligt gods. Länsstyrelsen i Stockholm anser att kommuner bör lokalisera bebyggelse enligt dessa 
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rekommendationer för att uppnå en god samhällsplanering. Avstånden kan dock minskas om en 

fördjupad riskutredning visar att riskbilden för ett område är acceptabel även vid kortare avstånd. 

Länsstyrelsen i Stockholms län anser dock att det alltid ska finnas ett bebyggelsefritt avstånd på 

minst 25 meter intill järnväg, mätt från närmaste spårmitt. Vidare ska, för markanvändningen 

bostäder (B), centrum (C), vård (D), handel (H), friluftsliv och camping (N), tillfällig vistelse (O), 

besöksanläggningar (R), skola (S), kontor (K), drivmedelsförsörjning (G), industri (J) och 

verksamheter (Z), följande skyddsåtgärder vidtas inom 30 meter från järnvägen: 

• fasader ska utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30 

• friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen 

• det ska vara möjligt att utrymma bort från järnvägen på ett säkert sätt 

Åtgärderna ska säkerställas genom införande som planbestämmelser. 

 
Figur 6. Rekommenderad markanvändning intill transportleder för farligt gods [12] 
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3.2.2 Värdering av risk 

Som utgångspunkt för värdering av risk är följande fyra principer vägledande vid planläggning 

[10]: 

 

• Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att 

reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

• Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den 

nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 

skäligt fördelade inom samhället. 

• Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i form 

av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

I Sverige har inget nationellt beslut tagits om vilka kvantitativa riskkriterier som ska användas 

men Länsstyrelsen i Stockholm föreslår att riskkriterier som har presenterats av 

Räddningsverket/MSB ska användas [10] [12]. I samhällsplanering kvantifieras ofta risk med de 

två måtten individrisk och samhällsrisk.  

Med individrisk, eller platsspecifik individrisk, avses risken för en enskild individ att omkomma av 

en olyckshändelse under ett år på en specifik plats. Syftet med individriskkriteriet är att begränsa 

risker för enskilda individer i samhället som vistas nära en riskkälla [10]. 

Med samhällsrisk avses risker för alla personer som utsätts för en risk även om detta bara sker 

vid enstaka tillfällen. Samhällsriskkriterier syftar till att begränsa risken för vissa områden eller för 

samhället i sin helhet. Intill transportleder för farligt gods beräknas samhällsrisken för en 1 km 

lång sträcka [10]. 

 

För individrisk har följande kriterier föreslagits: 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 1×10–5 per 

år 

• Övre gräns för område där risker kan anses som små: 1×-10-7 per år 

För samhällsrisk har följande kriterier föreslagits (F = olycksfrekvens och N = antal omkomna): 

• Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: F = 10–4 per år 

för N = 1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

• Övre gräns där risker anses vara acceptabla: F = 10–6 per år för N = 1 med lutningen på 

F/N-kurva -1. 

Området mellan den övre och undre gränsen kallas för ALARP och står för As Low As Reasonably 

Practicable, vilket innebär att riskerna kan tolereras endast om alla rimliga åtgärder vidtas. 

3.2.3 Trafikverkets säkerhetsavstånd intill järnväg 

Trafikverket har utarbetat generella säkerhetsavstånd som bör beaktas vid byggande intill deras 

järnvägar. Trafikverket anser att ny bebyggelse i allmänhet inte bör tillåtas inom ett område på 

30 meter från järnvägen, mätt från närmaste spårmitt. Ett sådant avstånd ger utrymme för 

räddningsinsatser om det skulle ske en olycka och möjliggör även en viss utveckling av 

järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast vistas 

tillfälligt, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter. Hänsyn bör 

dock alltid tas till möjligheterna att underhålla både järnvägsanläggningen och bebyggelsen. 
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I Figur 7 redovisas Trafikverkets generella råd om avstånd till järnvägen för olika typer av 

verksamheter. Avstånden som anges utgör inte fasta regler utan lokaliseringen är en 

bedömningsfråga från fall till fall. Linjerna i figuren har därför streckats. 

 

 
Figur 7. Trafikverkets generella råd om avstånd mellan järnväg och olika verksamheter. Avstånden utgör inte 

fasta regler utan lokaliseringen är en bedömningsfråga från fall till fall. 
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4. RISKANALYS 

I detta avsnitt genomförs en inledande identifiering och översiktlig bedömning av riskkällor inom 

och omkring planområdet. Vid behov genomförs därefter mer fördjupade riskanalyser vilket kan 

innefatta kvantitativa riskberäkningar. Utredningen är, enligt avsnitt 1.2, avgränsad till järnvägen 

Kimstad-Finspång och väg 51.  

4.1 Riskidentifiering och översiktlig bedömning 

Identifierade riskkällor och en översiktlig bedömning av dessa presenteras i Tabell 2. 

Tabell 2. Identifiering och översiktlig bedömning av riskkällor. 

Riskkälla Avstånd till 

planområde 

Rekommenderat 

riskhanterings-

avstånd 

Beskrivning Översiktlig bedömning 

Järnvägen 

Kimstad-

Finspång 

Direkt 

angränsande 

150 meter [12] Planområdet angränsar till 

järnvägen. På järnvägar i 

Sverige är det generellt 

tillåtet att transportera 

farligt gods, vilket kan 

utgöra en risk för 

omgivningen. 

Avståndet ligger inom 

rekommenderat 

riskhanteringsavstånd för 

farligt gods-led och en 

fördjupad riskanalys 

erfordras därför. 

Väg 51 Ca 270 meter 150 meter [12] Väg 51 är utpekad som en 

rekommenderad primär 

transportled för farligt gods. 

Avståndet till väg 51 

överstiger med god 

marginal riskhanterings-

avståndet på 150 meter. 

Vägen kan därför avskrivas 

som riskkälla. 

 

De identifierade riskkällornas placering framgår av Figur 3.  

4.2 Fördjupad riskanalys 

I detta avsnitt utförs en fördjupad riskanalys med hänsyn till planområdets närhet till järnvägen 

Kimstad-Finspång. 

4.2.1 Järnvägen Kimstad-Finspång 

Det avsnitt av järnvägen mellan Kimstad och Finspång som planområdet angränsar till är ett 

äldre, oelektrifierat enkelspår som ägs av Trafikverket [1]. Största tillåtna hastighet förbi 

planområdet är 30 km/h [2]. Järnvägen är en för näringslivet viktig bana och används för 

transporter till och från industriområdet norr om planområdet men är, mellan Kimstad och 

Finspång, inte utpekad som riksintresse [3]. Industriområdet utgör slutstation för järnvägen 

mellan Kimstad och Finspång [1], se Figur 8. 
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Figur 8. Järnvägen mellan Kimstad och Finspång samt planområdets lokalisering. 

I dagsläget trafikeras sträckan förbi planområdet av Green Cargo. Förbi planområdet passerar 

tågen med tio vagnar mellan fyra och åtta gånger per dag (två till fyra gånger tur-och-retur), 

beroende på lastens vikt. Stål transporteras dagligen och utgör den vanligaste lasten. Mer 

oregelbundet går även transporter av gasol [13], uppskattningsvis två vagnar varannan dag. 

I dagsläget finns en passage över järnvägen som syftar till att ge allmänheten möjligheten att nå 

Skutbosjön.  

4.2.1.1 Rekommenderade skyddsavstånd enligt riktlinjer 

I Figur 6 framgår vilka minsta skyddsavstånd från transportleder för farligt gods till olika typer av 

markanvändning som rekommenderas för att uppnå en god samhällsplanering. Inom aktuellt 

planområde planeras för markanvändningen bostäder, handel och service vilket innebär ett 

rekommenderat avstånd på minst 50 meter från järnvägen till närmaste bebyggelse. I detta 

avsnitt genomförs en mer fördjupad analys av riskkällan i syfte att bedöma om detta 

skyddsavstånd kan reduceras.  

4.2.1.2 Transporter av farligt gods på järnvägen 

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

de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under en 

transport. Utifrån godsets egenskaper delas farligt gods in i nio olika klasser vid transport [14]: 

 

• Klass 1 Explosiva ämnen och föremål 

• Klass 2 Gaser 

• Klass 3 Brandfarliga vätskor 

• Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda 

explosivämnen 

• Klass 4.2 Självantändande ämnen 

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

• Klass 5.1 Oxiderande ämnen 
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• Klass 5.2 Organiska peroxider 

• Klass 6.1 Giftiga ämnen 

• Klass 6.2 Smittförande ämnen 

• Klass 7 Radioaktiva ämnen 

• Klass 8 Frätande ämnen 

• Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål 

Vid planering intill transportleder där farligt gods transporteras är det olyckor som inträffar vid 

transport av klasserna 1, 2, 3 och 5 som normalt är föremål för utredning då dessa kan ge 

upphov till långa konsekvensavstånd. Vid olyckor som involverar övriga klasser koncentreras 

konsekvenserna av en olycka till fordonets närhet [14]. 

Utifrån uppgifter från Green Cargo, se föregående avsnitt, går endast farligt gods-transporter i 

klass 2.1 (brandfarliga gaser), närmare bestämt gasol, förbi aktuellt planområde. 

4.2.1.3 Olyckor med farligt gods 

Olycksfrekvensen för farligt gods-olyckor på järnvägen beräknas enligt praxis med hjälp av en 

modell framtagen av Banverket, nuvarande Trafikverket [15]. I Bilaga 1 redogörs närmare för 

utförda beräkningar. I Figur 9 och Figur 10 redovisas beräknade individ- och samhällsrisker för 

planområdet.  

 

 
Figur 9. Individrisk intill järnvägen. 
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Figur 10. Samhällsrisk för planområdet med omgivning. 

I Figur 10 redovisas samhällsrisken för planområdet med omgivning. Samhällsrisken har 

beräknats för två tänkbara skyddsavstånd från järnvägen till närmaste bebyggelse: 10 meter och 

15 meter. Då det ännu inte är bestämt hur många bostäder som planeras eller omfattningen av 

handel och service har det i beräkningarna antagits att ett relativt stort antal bostäder planeras, 

totalt 150 lägenheter, samt att det kommer att bo två personer1 i varje bostad. Vidare har det 

antagits att den planerade handel- och serviceverksamheten medför att det i genomsnitt vistas 

ytterligare 50 personer inom planområdet. Med anledning av osäkerheten kopplat till 

persontätheten genomförs en känslighetsanalys i avsnitt 6. 

 

 
1 I genomsnitt bor det cirka två personer per lägenhet i Sverige [20]. 
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5. RISKVÄRDERING 

I detta avsnitt värderas beräknade individ- och samhällsrisker utifrån gällande värderingskriterier. 

5.1.1 Individrisk 

Individrisken intill järnvägen är inom ALARP upp till 15 meter från spårmitt. På större avstånd är 

individrisken under ALARP. Innebörden av detta är att samtliga rimliga riskreducerande åtgärder 

bör vidtas för bebyggelse2 som planeras inom 15 meter från spårmitt. På längre avstånd fordras, 

ur individrisksynpunkt, inga riskreducerande åtgärder. 

För att åskådliggöra vilka olyckor som medför att individrisken är inom ALARP upp till 15 meter 

från järnvägen redovisas individriskbidraget från olyckorna i Figur 11.   

 
Figur 11. Individriskbidraget från olyckor på järnvägen. 

Av Figur 11 framgår att det är urspårning som leder till påkörning inom planområdet som gör att 

individrisken är inom ALARP upp 15 meter från spårmitt. Individriskbidraget från olyckor med 

gasol (klass 2.1, brandfarliga gaser) är med god marginal under ALARP. 

I avsnitt 5.1.3 ges förslag på möjliga riskreducerande åtgärder för påkörning. 

5.1.2 Samhällsrisk 

Samhällsrisken för planområdet med omgivningen är inom ALARP om det minsta avståndet från 

spårmitt till bebyggelsen2 är 10 meter men under ALARP om avståndet är 15 meter, se Figur 10. 

Innebörden av detta är att samhällsrisken är acceptabelt låg om bebyggelsen placeras minst 15 

meter från vägen eller minst 10 meter från spårmitt under förutsättning att samtliga rimliga 

riskreducerande åtgärder vidtas. 

 
2 Bebyggelse med stadigvarande vistelse.  
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I Figur 12 åskådliggörs vilka olyckor som medför att samhällsrisken är inom ALARP när det minsta 

avståndet är 10 meter. 

 
Figur 12. Påkörning efter urspårning medför att samhällsrisken är inom ALARP om minsta avstånd till 

bebyggelsen uppgår till 10 meter men under ALARP om minsta avståndet uppgår till 15 meter. 

Av figuren framgår att två personer omkommer vid en påkörning om skyddsavståndet uppgår till 

10 meter. Denna risk medför att samhällsrisken är delvis inom ALARP. Förslag på riskreducerande 

åtgärder ges i avsnitt 5.1.3. 

5.1.3 Riskreducerande åtgärder 

Utifrån genomförd riskvärdering rekommenderas att riskreducerande åtgärder enligt Tabell 3 

vidtas. Åtgärderna är indelade i två olika åtgärdsval, 1) respektive 2). Åtgärdsvalen reducerar, var 

för sig, individ- och samhällsrisker till acceptabelt låga nivåer och bör där det är möjligt införas 

som planbestämmelser och i plankarta. Åtgärdsvalen kan användas omväxlande längs med 

planområdet. 

Tabell 3. Förslag på riskreducerande åtgärder. 

Åtgärdsval Åtgärdsbeskrivning 

1) • Inom 15 meter från spårmitt planeras endast för markanvändning motsvarande zon A 

(se Figur 6). 

• Bostäder, handel och service planeras minst 15 meter från spårmitt. 

2) • Inom 10 meter från spårmitt planeras endast för markanvändning motsvarande zon A 

(se Figur 6). 

• Bostäder, handel och service planeras minst 10 meter från spårmitt. 

• Ett påkörningsskydd uppförs mellan järnvägen och bebyggelsen. Påkörningsskyddet 

dimensioneras så att ett urspårande tåg inte kan träffa bebyggelsen. 
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6. KÄNSLIGHETSANALYS  

I alla riskanalyser förekommer det osäkerheter av olika slag. En av osäkerheterna i föreliggande 

riskanalys är hur stor persontätheten kommer att vara inom planområdet. Persontätheten 

påverkar samhällsrisken men har ingen inverkan på individrisken (se avsnitt 3.2.2). I det 

analyserade grundscenariot i föregående avsnitt antogs att antalet lägenheter kommer att uppgå 

till totalt 150 med i genomsnitt två personer per lägenhet. Vidare antogs att den planerade 

handel- och serviceverksamheten medför att det i genomsnitt vistas ytterligare 50 personer inom 

planområdet. 

För att undersöka hur samhällsrisken förändras vid en lägre respektive högre persontäthet 

genomförs en känslighetsanalys i detta avsnitt. Följande två scenarier undersöks: 

a) 200 lägenheter och handels- och serviceverksamhet inom vilka i genomsnitt 100 personer 

vistas. 

b) 100 lägenheter och handels- och serviceverksamhet inom vilka i genomsnitt 25 personer 

vistas. 

Samhällsrisken för scenario a) och b) redovisas i Figur 13 respektive Figur 14. 

 
Figur 13. Samhällsrisk för scenario a), 200 lägenheter och handels- och serviceverksamhet inom vilka i 

genomsnitt 100 personer vistas. 
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Figur 14. Samhällsrisk för scenario b), 100 lägenheter och handels- och serviceverksamhet inom vilka i 

genomsnitt 25 personer vistas. 

Resultatet av känslighetsanalysen visar att samhällsrisken är acceptabelt låg för både scenario a) 

och b) om ett skyddsavstånd på 15 meter finns mellan järnväg och bebyggelse.  

Vid ett skyddsavstånd på 10 meter är samhällsrisken delvis inom ALARP för båda scenarierna 

vilket innebär att samtliga rimliga riskreducerande åtgärder bör vidtas.  

Förändringen av samhällsrisken bedöms i sammanhanget vara liten och föranleder inte någon 

annan värdering av risknivån än den värdering som har gjorts i avsnitt 5. 
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7. SLUTSATSER 

Riskutredningen har visat att avståndet från planområdet till väg 51, cirka 270 meter, är 

tillräckligt stort för att vägen ska kunna avskrivas som riskkälla. 

Intill järnvägen Kimstad-Finspång är individ- och samhällsrisken inom ALARP och rimliga 

riskreducerande åtgärder bör därför vidtas, vilka presenteras i Tabell 4 nedan. Åtgärderna är 

indelade i två olika åtgärdsval, 1) respektive 2). Åtgärdsvalen reducerar, var för sig, individ- och 

samhällsrisker till acceptabelt låga nivåer och bör där det är möjligt införas som 

planbestämmelser och i plankarta. Åtgärdsvalen kan användas omväxlande längs med 

planområdet. 

Tabell 4. Förslag på riskreducerande åtgärder. 

Åtgärdsval Åtgärdsbeskrivning 

1) • Inom 15 meter från spårmitt planeras endast för markanvändning motsvarande zon A 

(se Figur 6). 

• Bostäder, handel och service planeras minst 15 meter från spårmitt. 

2) • Inom 10 meter från spårmitt planeras endast för markanvändning motsvarande zon A 

(se Figur 6). 

• Bostäder, handel och service planeras minst 10 meter från spårmitt. 

• Ett påkörningsskydd uppförs mellan järnvägen och bebyggelsen. Påkörningsskyddet 

dimensioneras så att ett urspårande tåg inte kan träffa bebyggelsen. 

Trafikverkets säkerhetsavstånd intill järnväg 

Innan beslut om markanvändning inom planområdet fattas bör Trafikverkets generella råd om 

säkerhetsavstånd intill järnvägar beaktas, se avsnitt 3.2.3, och beslut bör även samrådas med 

Trafikverket. Trafikverket anser att ny bebyggelse i allmänhet inte bör tillåtas inom ett område på 

30 meter från järnvägen, mätt från närmaste spårmitt. Verksamhet som inte är störningskänslig 

och där människor endast vistas tillfälligt, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock 

finnas inom 30 meter.  

Inom aktuellt planområde kan det eventuellt vara möjligt att göra ett avsteg från Trafikverkets 

generella råd av följande skäl: 

• Individ- och samhällsrisk intill järnvägen är acceptabelt låga om de riskreducerande 

åtgärderna som har föreslagits i Tabell 4 vidtas, se avsnitt 5. 

• Järnvägen nyttjas i dagsläget endast för transporter till och från industriområdet norr om 

planområdet. Största tillåtna hastighet är 30 km/h förbi planområdet och industriområdet 

utgör slutstation för järnvägen [1] [2]. 

• Järnvägen mellan Kimstad och Finspång är inte utpekad som riksintresse [3]. 
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9. BILAGA – FARLIGT GODS-OLYCKOR 

I denna bilaga redovisas de modeller och det underlag som ligger till grund för beräkningar av 

frekvenser och konsekvenser av farligt gods-olyckor.  

9.1 Frekvens för farligt gods-olyckor 

För beräkning av frekvensen för farligt gods-olyckor används en modell framtagen av Banverket i 

rapporten ”Modell för skattning av sannolikhet för järnvägsolyckor som drabbar omgivningen” 

[16]. Med modellen skattas omedelbara risker som järnvägstrafik kan innebära för omgivningen. I 

det första steget skattas förväntat antal järnvägsolyckor. I det andra steget bedöms möjliga 

konsekvenser för omgivningen. Skattningen av förväntat antal olyckor utgår från att det finns ett 

linjärt samband mellan en exponeringsvariabel (omfattningen av transportrörelser) och en 

felintensitet. I modellen förutsätts att alla olyckor kan sorteras upp på ett begränsat antal typer 

med en given måttenhet för exponeringsvariabeln och en viss felintensitet. Vidare antas att 

förväntat antal olyckor av en viss typ kan adderas och på så sätt ge en total olycksbelastning för 

aktuell bansträcka och trafik.  

I Tabell 5 redovisas indata till modellen och i Tabell 6 redovisas resultatet. 

Tabell 5. Indata till beräkningsmodellen. 

Parameter Värde 

Antal tåg [per dygn] 8 

Antal vagnar [per tåg] 10 

Antal axlar [per vagn] 4 

Genomsnittligt antal vagnar som lämnar 

spåret vid urspårning [-] 

3,5 [17] 

Andel godsvagnar med farligt gods [-] 0,025 

Antal plankorsningar [-] 1 

Spårklass [A, B, C] C (träslipers) 

Vagntyp [-] Godståg 

Underrede [-] Ospecificerat 

Antal växlar [-] 0 

Största tillåtna hastighet (STH) [km/h] 30 

Tabell 6. Beräknad olycksfrekvens för farligt gods-transporterande fordon. 

Olycksfrekvens 

1,96 x 10-5 olyckor/år  
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9.1.1 Händelseträd  

I Figur 15 presenteras händelseträd3 för olyckor med farligt gods-transporterande fordon. 

Händelseträden beskriver olyckornas följder stegvis och mynnar i olika konsekvenser (scenarier) 

för påverkan på omgivningen. Konsekvenserna beskrivs närmare i efterföljande avsnitt.  

 

Figur 15. Händelseträd för olyckor i farligt gods-klass 2.1. 

9.2 Konsekvensberäkningar 

9.2.1 Påkörning efter urspårning 

Huruvida en urspårning av en eller flera fordon utgör en risk för omgivningen är beroende av 

rörelsens art, hastigheten vid urspårningen, spårets läge i förhållande till omgivningen, 

omgivningens beskaffenhet, markanvändningen intill spåret med mera [15].  

Sannolikheten för ett fordon som lämnar spårområdet når ett visst avstånd i sidled från spåret 

presenteras i Tabell 7. Det antas att samtliga som befinner sig inom urspårningsavståndet 

omkommer. 

 
3 Händelseträd utgår från en oönskad händelse, i detta fall en olycka med ett farligt gods-transporterande 

fordon, och följer sedan förloppet framåt för att finna möjliga konsekvenser av händelsen [19]. 
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Tabell 7. Sannolikhet för urspårningsavstånd i sidled [15]. 

Största tillåtna 

hastighet (STH) 

[km/h] 

Tåg Avstånd från spårmitt [m] Sannolikhet [%] 

≤ 30 Godståg 0 – 1  64 

1 – 5  18 

5 – 15 5 

>15 0 

Persontåg 0 – 1  69 

1 – 5  16 

5 – 15 2 

>15 0 

> 30 Godståg 0 – 1  64 

1 – 5  18 

5 – 15 5 

15 – 25  2 

>25 2 

Okänt 9 

Persontåg 0 – 1 69 

1 – 5  16 

5 – 15  2 

15 – 25  2 

>25 0 

Okänt 12 

9.2.2 Farligt gods-olyckor 

Konsekvensberäkningar genomförs i ALOHA (Areal Locations of Hazardous Atmospheres) 5.4.7 

och med en modell för tryckpåverkan och impulstäthet från detonation av explosivämnen [18]. 

Beräkningarna baseras på scenarier beskrivna i rapporten ”Farligt gods – riskbedömning vid 

transport” [17] och ”Modell för skattning av sannolikhet för järnvägsolyckor som drabbar 

omgivningen” [15]. Konsekvensavstånden redovisas i Tabell 8. 

Tabell 8. Konsekvensavstånd för olycksscenarier. Inom konsekvensavstånden kan dödsfall inträffa. 

Scenario Antaget ämne Konsekvensavstånd från transportleden 

2.1a 

Gasol (propan) 

 

11 

2.1b 22 

2.1c 77 

2.1d 10 

2.1e 10 

2.1f 22 

2.1g 66 
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2.1h 138 

2.1i 356 

 


