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SAMMANFATTNING

Tyréns AB har på uppdrag av Kristianstads kommun genomfört en riskutredning för att utreda
akuta olycksrisker avseende transport av farligt gods på del av järnvägssträckningen Skånebanan
förbi Önnestad 112:1, Kristianstads kommun.

Kommunen vill utreda på vilket avstånd från järnvägen som flerbostadshus kan upprättas utifrån
riktlinjerna för individ- och samhällsrisk som presenteras i RIKTSAM, länsstyrelsen Skånes
riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen.

Skånebanan (järnvägen) passerar längs planområdet i öst. En bullerutredning har tidigare gjorts
för området, i vilken det rekommenderas att buller-avskärmning placeras längs järnvägen.
Riktvärden uppnås även utan bulleravskärmning men för att hantera osäkerheter i indata och
beräkningsmodell rekommenderas ändå avskärmning. Beräkningar av individ- och samhällsrisk
har gjorts både med och utan avskärmning.

Beräkningar visar att individrisken understiger ALARP-området (As Low As Reasonably
Practicable) vid ca 48 meter respektive 26 meter från närmaste räl. Även om i risknivån är
acceptabel kan ett antal skadehändelser fortfarande påverka bebyggelsen, vilket medför att
åtgärder ska genomföras för att ytterligare reducera risken. Den beräknade samhällsrisken
ligger också till största del under ALARP-området, vilket innebär att åtgärder kan vidtas om
kostnaderna anses vara i proportion i förhållande till den riskreducerande effekten enligt DNV:s
kriterier.

Utifrån resultatet av genomförd riskanalys bedöms att följande åtgärder ska genomföras för att
riskbilden ska kunna bedömas som tolerabel:

· Vall/plank upprättas mellan järnväg och planområdet, längs hela planområdet.
Avståndet till järnväg får inte överstiga 10 meter.

Om plank upprättas ska nedre delen, från marken och 1 meter upp, utföras i tungt och
tätt material. Detta bedöms dels begränsa avåkningssträckan för ett urspårande tåg,
dels hindra vätskor från att rinna närmre byggnader och personer som vistas på
området. För att uppnå önskad effekt ska planket sluta tätt mot marken för att förhindra
att vätskor eller tunga gaser sprids in på planområdet.

I detta fall uppnås alltså önskad effekt av ett plank (om det utformas enligt ovan) dock
är vall att anse som mer robust än ett plank. Exempelvis klarar en vall större krockvåld
än ett plank och bidrar inte till brandspridning på samma sätt som ett plank i brännbart
material.

· För bostäder inom 25 meter från närmsta räl ska fasaden utföras i brandteknisk klass
EI30. För bostäder inom 25-30 meter från närmsta räl ska fasaden utföras i obrännbart
material.

· Flerbostadshus, skola, förskola och äldreboende inom 50 meter från närmsta räl ska
utföras med central avstängningsbar ventilation. Styrning av denna funktion placeras
lämpligen i respektive trapphus för bostäder.

· För flerbostadshus, skola, förskola och äldreboende inom 50 meter från närmsta räl ska
friskluftsintag placeras så att dessa vetter från järnvägen.

Följande åtgärder bör genomföras för att visa på god riskhänsyn i planeringsskedet.

· För flerbostadshus, skola, förskola och äldreboende inom 50-150 meter från närmsta räl
rekommenderas centralt avstängningsbar ventilation. Styrning av denna funktion
placeras lämpligen i respektive trapphus för bostäder.

· För flerbostadshus, skola, förskola och äldreboende inom 50-150 meter från närmsta räl
rekommenderas att friskluftsintag placeras så att dessa vetter från järnvägen.

· Stadigvarande vistelse uppmuntras inte inom 10 meter från närmsta räl.



Uppdrag: 280139, Riskutredning, Önnestad 112:1, Kristianstad 2017-10-04

Beställare: Kristianstads kommun Granskningskopia

O:\MAL\280139\BRS\_Text\3 Slutrapport\Riskutredning Önnestad 112_1_20171004.docx

4(23)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 INLEDNING ........................................................................................................................... 5

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING .................................................................................................. 5

1.2 MÅL OCH SYFTE ................................................................................................................... 5

1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING ............................................................................ 5

1.4 METOD ...................................................................................................................................... 5

1.5 PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING ................................................................................. 6

1.6 TILLGÄNGLIGT UNDERLAG ............................................................................................. 9

2 FÖRUTSÄTTNINGAR ..................................................................................................... 10

2.1 OMRÅDET OCH PLANERAD VERKSAMHET ............................................................ 10

2.2 FARLIGT GODS .................................................................................................................... 11

3 RISKANALYS ..................................................................................................................... 13

3.1 INDIVIDRISK ......................................................................................................................... 13

3.2 SAMHÄLLSRISK ................................................................................................................... 14

4 RISKVÄRDERING ............................................................................................................. 15

4.1 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER ................................................................................. 16

5 REFERENSER ..................................................................................................................... 17

6 BILAGA 1 – BERÄKNINGAR ........................................................................................ 18

6.1 INDIVIDRISKBERÄKNINGAR .......................................................................................... 18

6.2 SAMHÄLLSRISK ................................................................................................................... 21

6.3 RESULTAT ............................................................................................................................. 22

6.4 OSÄKERHETER .................................................................................................................... 22



Uppdrag: 280139, Riskutredning, Önnestad 112:1, Kristianstad 2017-10-04

Beställare: Kristianstads kommun Granskningskopia

O:\MAL\280139\BRS\_Text\3 Slutrapport\Riskutredning Önnestad 112_1_20171004.docx

5(23)

1 INLEDNING

1.1 UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns AB har fått i uppdrag att utreda akuta olycksrisker avseende transport av farligt gods på
del av järnvägssträckningen Skånebanan förbi Önnestad 112:1, Kristianstads kommun.
Utredningen genomförs i samband med uppdatering av detaljplan för området. Kommunen vill
utreda på vilket avstånd från järnvägen som flerbostadshus kan upprättas utifrån riktlinjerna för
individ- och samhällsrisk som presenteras i RIKTSAM, länsstyrelsen Skånes riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen (1).

1.2 MÅL OCH SYFTE

Målet med riskutredningen är att ta fram relevant underlag avseende nivån på olycksrisker inom
området kopplat till transport av farligt gods på järnvägen som passerar längs aktuellt
planområde. Vid för höga risknivåer ska förslag på riskreducerande åtgärder presenteras.

Syftet med riskutredningen är att avgöra erforderlig riskhänsyn (avseende akuta olycksrisker
orsakade av transport av farligt gods på järnväg). Detta innefattar både att avgöra områdets
lämplighet för önskad bebyggelse samt eventuella behov av riskreducerande åtgärder på
området och bebyggelsen.

1.3 OMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Riskanalysen avser olycksrisker som hänger samman med den nära lokaliseringen intill järnväg
och transporterna av farligt gods som sker där.

Riskanalysen besvarar följande centrala frågeställningar:

· Hur påverkas området av transporterna av farligt gods som går på järnvägen längs
planområdet?

· Vilka åtgärder krävs eller vilka begränsningar finns för att möjliggöra önskad
markanvändning?

Studien beaktar kvantitativt riskerna med farligt gods på järnväg. Riskmåtten individrisk och
samhällsrisk till följd av transporterna beräknas.

Riskutredningen omfattar inte luftföroreningar, buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning
eller markföroreningar.

1.4 METOD

Arbetet genomförs i följande steg:

· Inventering och informationsinsamling: Topografi, farligt gods som fraktas m.m.

· Beräkning av riskmåtten individrisk och samhällsrisk. Detta innefattar bedömning av de
identifierade riskernas omfattning och frekvens.

· Bedömning och översiktlig beskrivning av osäkerheter som är kopplade till
bedömningen av riskerna.

· Värdering av de bedömda riskerna görs enligt länsstyrelsen Skånes riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen, RIKTSAM (1).

· Förslag på riskreducerande åtgärder. Riskreducerande åtgärder värderas utifrån
effektivitet i förhållande till kostnad.

Riskanalysmetoden för beräkning av individrisk och samhällsrisk bygger på datoriserade
beräkningsmodeller med syfte att ge bästa möjliga beslutsunderlag.
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Riskerna värderas utifrån de acceptanskriterier som föreslås. Det avslutande momentet beskriver
på vilket sätt riskhänsyn ska eller bör visas i den fortsatta planeringen.

Analysen arbetar efter följande frågeschema:

· Vad kan hända? (Riskidentifiering)

· Hur ofta kan det hända? (Beräkning av sannolikhet)

· Vilka blir konsekvenserna? (Konsekvens av skadehändelse)

· Vad blir risken? (Beräkning av risknivå)

· Vilka åtgärder krävs för att möjliggöra genomförandet? (Värdering av risk)

1.5 PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING

1.5.1 ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR RISKVÄRDERING

Värdering av risker har sin grund i hur man upplever riskerna. Som allmänna utgångspunkter för
värdering av risk är följande fyra principer vägledande (2):

· Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att
reducera eller eliminera en risk ska 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.

Sverige saknar nationellt fastställda kriterier avseende riskvärdering. Risker kan placeras i tre
kategorier. De kan anses vara acceptabla, acceptabla med restriktioner eller oacceptabla. Figur 1
nedan beskriver principen för riskvärdering (2).

Figur 1 - Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier (2).

Följande riskvärderingsprinciper för individrisk och samhällsrisk har föreslagits för
samhällsplaneringen i rapporten Värdering av risk (2):

Individrisk

· Individrisknivåer på 10-5 per år som övre gräns för område där risker under vissa
förutsättningar kan tolereras
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· Individrisknivåer på 10-7 per år som övre gräns för område där risker kan anses som små

· Området däremellan kallas ALARP-området, från engelskans ”as low as resonable
practicable”, där rimliga riskreducerande åtgärder ska vidtas

Samhällsrisk

· 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.

1.5.2 RIKTLINJER FÖR RISKVÄRDERING

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har tagit fram ett gemensamt
dokument, Riskhantering i detaljplaneprocessen (Länsstyrelserna Skåne, Västra Götaland och
Stockholm, 2006). I denna anges att en riskanalys ska upprättas vid den händelse att bebyggelse
planeras på ett avstånd av mindre än 150 meter från en transportled för farligt gods. Inga
fastslagna kriterier finns för hur stor den acceptabla risken är.

Länsstyrelsen i Skåne
Länsstyrelsen i Skåne län fastställde i maj/juni 2007 en vägledning avseende värdering av risker
längs transportleder för farligt gods (1).Förslaget är delvis utarbetat av Øresund Safety Advisers
AB, numera Tyréns AB, på Länsstyrelsens uppdrag.

RIKTSAM anger att:

· Handel i form av sällanköpshandel (H), Lager utan betydande handel (U) samt övriga
tekniska anläggningar (E) normalt kan accepteras utan vidare utredning på ett avstånd
av 30 m från transportleden. På närmare avstånd krävs en utredning enligt RIKTSAM (se
nedan).

· Småhusbebyggelse (B), kontor i ett plan (K) samt Handel (H) kan normalt accepteras utan
vidare utredning på ett avstånd av 70 meter från transportleden. På närmare avstånd
krävs en utredning enligt RIKTSAM (se nedan).

· Flerbostadshus (B), kontor (K), vård (D) och skola (S) kan normalt accepteras utan vidare
utredning på ett avstånd av 150 meter från transportleden. På närmare avstånd krävs en
utredning enligt RIKTSAM (se längre ned).
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Figur 2 - RIKTSAM:s rekommendationer avseende avstånd. Vid avvikelse krävs analys.

Enligt RIKTSAM bör placeringen av sällanköpshandel, lager utan betydande handel samt övriga
tekniska anläggningar kunna bedömas tolerabel om följande kombination av kriterier uppfylls:

· Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-5 per år.

· Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder.

Enligt RIKTSAM bör placeringen av småhusbebyggelse, kontor i ett plan samt handel kunna
bedömas tolerabel om följande kombination av kriterier uppfylls:

· Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-6 per år.

· Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder.

Enligt RIKTSAM bör placeringen av flerbostadshus, kontor, vård och skola bedömas tolerabel om
följande kombination av kriterier uppfylls:

· Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att individrisken understiger 10-7 per år.

· Den probabilistiska riskanalysen kan påvisa att samhällsrisken understiger 10-5 per år
där N=1 och 10-7 per år där N=100.

· Den deterministiska analysen kan påvisa att tillskottet av oönskade händelser reduceras
eller elimineras av förhållandena på platsen eller efter åtgärder.
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Förutom ovanstående kriterier anges i RIKTSAM även att ett avstånd om 30 meter bör hållas
mellan närmsta räl och hårda konstruktioner. Inom detta avstånd anges parkering, odling,
friluftsområde, trafik och tekniska anläggningar vara lämpligt.

1.5.3 APPLICERAD RISKVÄRDERING I DENNA RISKANALYS

Tyréns AB avser att basera denna riskanalys på riskvärderingskriterierna presenterade av
Länsstyrelsen i Skåne i RIKTSAM (1), vilka presenterats ovan.

1.6 TILLGÄNGLIGT UNDERLAG

· Planbeskrivning, Detaljplan för del av Önnestad 112:1, Samrådshandling daterad 2017-
08-17

· PM – Bullerutredning – Önnestad 112:1, revision 1.0, Sweco, daterad 2016-05-11
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 OMRÅDET OCH PLANERAD VERKSAMHET

Önnestad är beläget i nordvästra delen av Kristianstad kommun. Planområdet, Önnestad 112:1
ligger i östra delarna av Önnestad. Det gränsar till järnvägen/Emmedalsvägen i öster, till
åkermark i söder, till hushållningssällskapets provodling i söder och till befintlig bebyggelse
samt Byagatan i norr. Planområdet saknar betydande höjdskillnad, både inom området och
gentemot omgivande mark.

Figur 3 – Önnestad 112:1 med omnejd. (Hämtad från planbeskrivning)

Det finns idag ingen detaljplan för planområdet. Syftet med att upprätta en detaljplan för
området är främst att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus och
småhusbebyggelse. Det finns dock även behov av vård, förskola och skola varför detaljplanen
hålls flexibel. Kristianstad kommun har uttryckt vilja att placera flerbostadshus närmst
järnvägen. På så sätt kan bullernivåerna på planområdet i övrigt hållas nere. Därför är fokus i
denna riskutredning på vilket avstånd från järnvägen som flerbostadshus kan placeras.
Resultaten är applicerbara på äldreboende och liknande.

Enligt översiktsplanen ska ytterligare omfattande exploatering ske av sydöstra Önnestad.
Utformningen av denna exploatering är inte fastställd i dagsläget. I denna utredning används
samma utformning norr om järnvägen som för planområdet söder om järnvägen. Genom detta
utreds samhällsrisken för exploatering på båda sidorna om järnvägen vilket ger ett mer robust
resultat för risknivån för det (i denna utredning) aktuella planområdet.

På Skånebanan går idag både person- och godståg. Järnvägen passerar längs planområdet i öst
med Emmadalsvägen (mindre grusväg) som avskiljare mellan planområdet och järnvägen.
Järnvägen är enkelspårig längs planområdet. Banvallen är något upphöjd över planområdet och
inget direkt hinder finns mellan järnvägen och planområdet. I detaljplanen är marken närmst
järnvägen skyddad för att möjliggöra ev. framtida utbyggnad till dubbelspår.

Plankorsningen mellan järnväg och Byagatan planeras bli planskild i samband med eventuell
utbyggnad till dubbelspår.

I bullerutredningen genomförd av Sweco rekommenderas att bulleravskärmning placeras längs
järnvägen. Riktvärden uppnås även utan bulleravskärmning men för att hantera osäkerheter i
indata och beräkningsmodell rekommenderas ändå avskärmning.
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En bulleravskärmning har positiva effekter på riskbilden. Riskberäkningar och riskvärdering i
denna utredning utgår ifrån att bulleravskärmning i form av vall eller plank (med som minst
nedre delen utförd i tungt material) upprättas längs järnvägen.

Figur 4 – Utformning med dubbelspår och bulleravskärmning (röd linje). Plankorsning till höger i figuren är
med Byagatan. Korsningen ska göras planskiljd (3)

Till planförslaget diskuteras även extra tillfartsväg till området från Byagatan medan
Emmedalsvägen utförs utan tillfartsvägar till området. Tillfartsvägar från bedöms inte påverka
riskbilden, medan infartsvägar från Emmedalsvägen hade kunnat göra det.

2.2 FARLIGT GODS

För transporter av farligt gods finns ett särskilt regelverk (MSBFS 2015:2: Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg, RID-S) vilket
reglerar bl.a. hur godset förpackas, märks och etiketteras, vilka mängder som tillåts, vilken
utbildning föraren ska ha samt vilken utrustning som ska medföra. Gods klassificeras som
”farligt gods” beroende på ämnens inneboende egenskaper. Farligt gods redovisas vanligen
genom att ange vilken klass godset tillhör. Mer ingående kring farligt gods presenteras i Bilaga 1
– Beräkningar.

En del av farligt gods-klasserna utgör normalt inte en fara vid en olycka med transport av farligt
gods, eftersom konsekvenserna stannar i vagnens närhet. Detta gäller vanligtvis för exempelvis
frätande ämnen (klass 8), oxiderande ämnen och organiska peroxider (klass 5) samt övriga
farliga ämnen och föremål (klass 9).

För olyckor med farligt gods är det framförallt fyra stycken konsekvenser samt kombinationer av
dessa som utgör riskkällorna:

· Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara
gasblandningar)

· Brand

· Utsläpp av giftig gas

· Utsläpp av frätande vätska (även om konsekvenserna oftast begränsas till fordonets
närhet)

2.2.1 FARLIGT GODS-KLASSER SOM TRANSPORTERAS PÅ STRÄCKAN

I Tabell 1specificeras fördelningen mellan de farligt gods-klasser som transporteras på
sträckningen förbi planområdet. År 2006, under september månad, genomfördes en kartering av
Räddningsverket över farligt gods-transporter på väg och järnväg i Sverige. Data som används i
den här riskutredningen är en sammanvägning av värden från karteringen 2006 och från den
fördelning som användes då riktlinjerna i RIKTSAM togs fram.
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Tabell 1 – Fördelning mellan farligt gods-klasser som transporteras på Ystadbanan. En viktad fördelning har
tagits fram från den inventering som genomfördes nationellt under september månad 2006 (4) och den
regionala fördelningen framtagen i samband med att RIKTSAM togs fram.

RID-
KLASS

ÄMNE INVENTERING
SEPTEMBER 2006

REGIONALT
SKÅNE, RIKTSAM

VIKTAT

1 Explosiva ämnen
och föremål

0,1% 0,6% 0,4%

2 Gaser 25,4% 19,9% 22,7%

3 Brandfarliga vätskor 37,3% 18,1% 27,7%

4 Brandfarliga fasta
ämnen

0,3% 6,2% 3,2%

5 Oxiderande ämnen
och organiska
peroxider

22,3% 20,0% 21,1%

6 Giftiga ämnen 0% 5,9% 3,0%

7 Radioaktiva ämnen 0% 0,1% 0,1%

8 Frätande ämnen 14,6% 24,4% 19,5%

9 Övriga farliga ämnen
och föremål

0% 4,9% 2,5%

2.2.2 MÄNGD FARLIGT GODS SOM TRANSPORTERAS PÅ STRÄCKAN

Från bullerutredningen genomförd av Sweco presenteras prognossiffor från Trafikverket för
Skånebanan, prognosår 2040. Följande trafikering antas:

Tågtyp Tåg/dygn, år 2017 Tåg/dygn, år 2040
Pågatåg 63 100
Öresundståg 31 56
Godståg 8 12

Totalt antal tåg 102 168
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3 RISKANALYS
Risker avseende personsäkerhet presenteras som samhällsrisk eller individrisk.
Beräkningsunderlag för individrisk och samhällsrisk presenteras i Bilaga 1 – Beräkningar.

3.1 INDIVIDRISK

Individrisk är en risk som en enskild person exponeras för genom att nyttja eller vistas i
närheten av riskkällan. Platsspecifik individrisk anger sannolikheten för att en person som
befinner sig på en specifik plats omkommer under ett år. Denna person kommer (enligt
definitionen av platsspecifik individrisk) inte förflytta sig, trots tecken på att det är olämpligt att
stå kvar (exempelvis om det börjar lukta obehagligt, om brand syns eller om myndigheter
spärrar av ett område).

Beräkningarna baseras på den metodik som användes och de antaganden som gjordes vid
framtagandet av RIKTSAM. Med information och antaganden om olika olyckors
konsekvensområde, fördelningen av transporterat gods i olika klasser samt det förväntade
antalet olyckor med vagnar som medför farligt gods kan individrisken utomhus beräknas.

Individrisken beräknas både med och utan bulleravskärmning för att visa på den
riskreducerande effekten en bulleravskärmning ger upphov till. I beräkningsmodellen har vall,
alternativt mot marken tätslutande plank, antagits.

Beräkningarna är genomförda för trafikering enligt prognosår 2040.

I Figur 5 presenteras individrisken som funktion av det vinkelräta avståndet från Skånebanan.

Figur 5 - Individrisk som funktion av det vinkelräta avståndet från Skånebanan. Prognosår 2040.

I de fall då individriskkurvan ligger ovanför den övre gränsen för ALARP (>10-5 per år) är
individrisknivån att betrakta som hög. Då individrisken är lägre än den under gränsen för ALARP
(<10-7 per år) är risknivån låg.

I Tabell 2 redovisas på vilket avstånd som individrisken är 10-5, 10-6 och 10-7 från Skånebanan.

Tabell 2 – Avstånd för vilka individrisken understiger 10 -5, 10-6 respektive 10-7.

Individrisk Skånebanan, utan
bulleravskärmning

Skånebanan, med
bulleravskärmning

10-5 I direkt anslutning till spåret I direkt anslutning till spåret
10-6 13 m 10 m
10-7 48 m 26 m
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3.2 SAMHÄLLSRISK

Den risk som en riskkälla utgör mot sin omgivning kallas samhällsrisk. Vanligtvis används
samhällsrisk som ett kompletterande riskmått till individrisk då individrisk inte säger något om
hur samhället påverkas av en förändring i riskbilden. Samhällsrisken speglar alltså risken för alla
personer som exponeras för en risk (2). Frekvenser (F) för en aktivitets olika olyckor vägs
samman med konsekvenserna (N) av dessa. Vanligen utrycks frekvenser som antal händelser per
år och konsekvenser i antal omkomna, då dessa enheter ger en uppfattning om vilken risk
samhället utsätts för av riskkällan. Resultaten kan presenteras som förväntat antal omkomna per
år, vilket kan visas i form av F/N-diagram. Ett sådant ger god information om risksituationen, då
det anger fördelningen mellan små och stora olyckor, vilket underlättar bedömningen av
riskacceptansen.

I Figur 6 presenteras samhällsrisken med hänsyn till tillkommande bebyggelse samt för
trafikering av järnvägen enligt prognosår 2040.

I beräkningarna av samhällsrisken tas hänsyn till eventuell exploatering norr om spåret. För att
göra detta har befintlig samt planerad markanvändning söder om järnvägen speglats till den
norra sidan.

Figur 6 - Beräknad samhällsrisk. Gäller för trafikprognoser för år 2040.

För att markanvändning enligt B – Bostäder (flerbostadshus i flera plan), K – Kontor (hotell), D –
Vård, S – Skola och Y – Idrotts- och sportanläggningar (med betydande åskådarplats) ska
godkännas på kortare avstånd än 150 meter anger RIKTSAM att samhällsrisken inte ska
överstiga <10-5 då N=1 och <10-7 då N=100. Därmed bedöms samhällsrisken som tolerabel.

För övrig markanvändning anger RIKTSAM inga riktlinjer kopplade till samhällsrisken utan
endast utifrån individrisk.
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4 RISKVÄRDERING
I Tabell 3 redovisas rekommenderade skyddsavstånd från järnvägen till olika typer av
markanvändning. Avståndet gäller från närmsta räl. Det rekommenderade avstånden baseras på
kriterier från RIKTSAM kopplat till tolerabla risknivåer avseende transporter av farligt gods samt
genomförda beräkningar. Avstånden gäller när inga riskreducerande åtgärder genomförs,
bortsett från bullerskyddande vall/mur.

Tabell 3 - Rekommenderade riskavstånd för olika markanvändning med avseende på risker kopplade till
transport av farligt gods på Skånebanan. Rekommenderat utifrån beräknad individrisk.

Markanvändning Kriterier
enligt
RIKTSAM

Rekommenderat skyddsavstånd
Skånebanan, utan
bulleravskärmning

Skånebanan, med
bulleravskärmning

H – Handel (sällanköpshandel)
J – Industri
G – Bilservice
U – Lager (utan betydande

handel)
E – Tekniska anläggningar

(övriga anläggningar)
P – Parkering (övrig parkering)

Individrisk
<10-5

I direkt anslutning till
spåret

I direkt anslutning till
spåret

B – Bostäder
(småhusbebyggelse)

H – Handel (övrig handel)
K – Kontor (i ett plan, dock ej

hotell)
U – Lager (även med betydande

handel)
Y – Idrotts- och

sportanläggningar (utan
betydande åskådarplats)

C – Centrum
N - Friluftsområde
R – Kultur

Individrisk
<10-6 13 m 10 m

B – Bostäder (flerbostadshus i
flera plan)

K – Kontor (hotell)
D – Vård
S – Skola
Y – Idrotts- och

sportanläggningar (med
betydande åskådarplats)

Individrisk
<10-7

Samhällsrisk
<10-5 då N=1
och
<10-7 då
N=100

IR: 48 m

SR: OK

IR: 26 m

SR: OK

Med avseende på beräknad individ- och samhällsrisk samt utifrån RIKTSAMs riktlinjer bedöms
riskbilden för B – Bostäder (flerbostadshus i flera plan) tolerabel på ca 26 meters avstånd från
närmsta räl. Detsamma gäller för markanvändning enligt D – Vård och S – Skola. Avståndet gäller
med bulleravskärmande åtgärd längs järnvägen.

Med hänsyn till konsekvensavståndet för skadehändelse pölbrand bedöms ett kortare
skyddsavstånd än 25 meter utan riskreducerande åtgärd (bortsett från bulleravskärmande
åtgärder) inte som tillräckligt, dvs. utifrån hänsyn till den deterministiska risken. I 4.1
Riskreducerande åtgärder föreslås åtgärder för att möjliggöra bebyggelse närmre än 25 meter
från närmsta räl.
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4.1 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER

Riskreducerande åtgärder som bedöms rimliga utifrån aktuella förutsättningar listas nedan.
Fokus har varit på att flerbostadshus placeras närmst järnvägen. Resultaten kan dock hänföras
även till äldreboende och dylikt.

Följande åtgärder ska genomföras för att riskbilden ska kunna bedömas som tolerabel:

· Vall/plank upprättas mellan järnväg och planområdet, längs hela planområdet.
Avståndet till järnväg får inte överstiga 10 meter.

Om plank upprättas ska nedre delen, från marken och 1 meter upp, utföras i tungt och
tätt material. Detta bedöms dels begränsa avåkningssträckan för ett urspårande tåg,
dels hindra vätskor från att rinna närmre byggnader och personer som vistas på
området. För att uppnå önskad effekt ska planket sluta tätt mot marken för att förhindra
att vätskor eller tunga gaser sprids in på planområdet.

I detta fall uppnås alltså önskad effekt av ett plank (om det utformas enligt ovan) dock
är vall att anse som mer robust än ett plank. Exempelvis klarar en vall större krockvåld
än ett plank och bidrar inte till brandspridning på samma sätt som ett plank i brännbart
material.

· För bostäder inom 25 meter från närmsta räl ska fasaden utföras i brandteknisk klass
EI30. För bostäder inom 25-30 meter från närmsta räl ska fasaden utföras i obrännbart
material.

· Flerbostadshus, skola, förskola och äldreboende inom 50 meter från närmsta räl ska
utföras med central avstängningsbar ventilation. Styrning av denna funktion placeras
lämpligen i respektive trapphus för bostäder.

· För flerbostadshus, skola, förskola och äldreboende inom 50 meter från närmsta räl ska
friskluftsintag placeras så att dessa vetter från järnvägen.

Följande åtgärder bör genomföras för att visa på god riskhänsyn i planeringsskedet.

· För flerbostadshus, skola, förskola och äldreboende inom 50-150 meter från närmsta räl
rekommenderas centralt avstängningsbar ventilation. Styrning av denna funktion
placeras lämpligen i respektive trapphus för bostäder.

· För flerbostadshus, skola, förskola och äldreboende inom 50-150 meter från närmsta räl
rekommenderas att friskluftsintag placeras så att dessa vetter från järnvägen.

· Stadigvarande vistelse uppmuntras inte inom 10 meter från närmsta räl.

Allmänt gäller att ovanstående åtgärder ska tas hänsyn till tidigt i planeringen, för att undvika
dåliga och onödigt dyra lösningar.
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6 BILAGA 1 – BERÄKNINGAR

6.1 INDIVIDRISKBERÄKNINGAR

Figur 7. Schematisk beskrivning av beräkningsprocessen

Figuren ovan visar en schematisk beskrivning av beräkningsprocessen som använts och
sambanden som finns mellan ingående delprocesser.
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Processen beskriven i Figur 7 beräknas (simuleras) 10 000 gånger (iterationer) för att säkerställa
att all variation har beaktats. För varje iteration väljs vilka indata som ska användas för denna
specifika beräkning. Konkret innebär det att varje beräkning omfattar ett specifikt värde på
olycksplats, tidpunkt, atmosfärsförhållanden, vindriktning, vindhastighet, utsläppsstorlek och så
vidare. För varje iteration beräknas sedan de olika konsekvenserna som kan uppkomma vid
utsläpp av farligt gods. Information om sannolikheter, riskavstånd och utfall i form av omkomna
människor lagras. När samtliga iterationer är slutförda kan resultatet i form av individrisk
redovisas.

6.1.1 BERÄKNING AV SANNOLIKHET FÖR OLYCKA MED FARLIGT GODS PÅ JÄRNVÄGEN

Förväntat antal farligt gods olyckor på järnväg beräknas enligt VTI-metoden (5) med antaganden
och indata redovisade i Tabell 4.

Tabell 4 - Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods olyckor per år på järnvägen.

Skånebanan
Spårsträckans kvalité A

Spårsträckans längd 0,3 km

Antal godståg per dygn 12

Antal vagnar per tåg 29

Antal vagnar farligt gods per tåg 1

Frekvens skadade farligt gods-
vagnar urspårningar

4,36E-05 /år

Frekvens skadade farligt gods-
vagnar kollision tåg-tåg

1,50E-06 /år

Frekvens utsläpp av farligt gods 4,51E-05 /år

Antal plankorsningar (med ljud/ljus
och bom)

0

6.1.2 KONSEKVENS AV EN OLYCKA

Farligt gods kan som tidigare presenterats delas in i RID-klasser enligt Tabell 1. En del av dessa
RID -klasser utgör normalt inte en fara vid en olycka med transport av farligt gods, eftersom
konsekvenserna stannar i fordonets närhet. Detta gäller vanligtvis för brandfarliga fasta ämnen
(RID -klass 4), oxiderande ämnen och organiska peroxider (ADR/RID -klass 5), radioaktiva ämnen
(RID -klass 7) och övriga ämnen (RID -klass 9), däribland ofta miljöfarliga ämnen.

Bland resterande RID -klasser är det framförallt fyra stycken konsekvenser samt kombinationer
av dessa som utgör riskkällorna:

· Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara
gasblandningar)

· Brand

· Utsläpp av giftig gas

· Utsläpp av frätande vätska

Med grund i indelningen av farligt gods i olika RID -klasser kan man härleda dessa konsekvenser
till olika RID -klasser och grupper av ämnen:

· Explosivämnen (RID -klass 1) kan detonera vid olyckor. Skadeverkan är en blandning av
strålnings- och tryckskador.

· Tryckkondenserade gaser (RID -klass 2) är lagrade under tryck i vätskeform. Vid
utströmning kommer en del av vätskan att direkt förångas och övergå i gasform.
Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som driver i väg med vinden. Vid
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utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna jetflamma, UVCE (”unconfined
vapour cloud explosion”) och BLEVE (”boiling liquid expanding vapor explosion”). Om
direkt antändning sker vid utsläppskällan uppstår en jetflamma. UVCE inträffar om ett
gasmoln antänds på ett längre avstånd från utsläppskällan och BLEVE inträffar efter att
upphettad vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut momentant från en bristande tank
och exploderar med stor kraft.

· Brandfarliga vätskor (RID -klass 3) som strömmar ut, breder ut sig på marken och bildar
vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort.
Brand kan uppstå både direkt eller genom en fördröjning. Antänds en vätskepöl uppstår
en pölbrand.

· Giftiga vätskor (RID -klass 6) (kan även vara vätskor som är både giftiga och brandfarliga
eller giftiga och frätande) som strömmar ut, breder ut sig på marken och bildar
vätskepölar. Beroende av vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort.
Avdunstningen ger upphov till ett giftigt gasmoln som driver i väg med vinden.

· Frätande vätskor (RID -klass 8) som strömmar ut, breder ut sig på marken och bildar
vätskepölar. Beroende av flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Det är dock
framförallt i den omedelbara kontakten med ett utsläpp som skadekonsekvenserna
finns.

Informationen kan sammanfattas enligt Tabell 5.

Tabell 5 - Representativa skadehändelser och skador för olika RID-klasser. B = brännbart,
G = giftigt, F = frätande. (6)

RID -
klass

Ämne Typ av gods Skadehändelse Skada

1 Explosiva ämnen Explosivämne Detonation Tryck
2 Gaser Tryckkondenserad gas, B UVCE Brännskada och tryck
2 Gaser Tryckkondenserad gas, B BLEVE Brännskada
2 Gaser Tryckkondenserad gas, B Jetflamma Brännskada
2 Gaser Tryckkondenserad gas, G  Giftmoln Giftigt
3 Brandfarliga vätskor Vätska, B Pölbrand (direkt) Brännskada
3 Brandfarliga vätskor Vätska, B Pölbrand

(fördröjd)
Brännskada

3 Brandfarliga vätskor Vätska, B och G Pölbrand (direkt) Brännskada och giftigt
3 Brandfarliga vätskor Vätska, B och G Pölbrand

(fördröjd)
Brännskada och giftigt

3 Brandfarliga vätskor Vätska, B och G Giftmoln Giftigt
6
8

Giftiga ämnen
Frätande ämnen

Vätska, G
Vätska, F

Giftmoln
Stänk från vätska

Giftigt
Frätskada

Tabell 6 - Typämne från olika RID-klasser. B = brännbart, G = giftigt, F = frätande. (6)

RID -klass Ämne Typ av gods Typämne
1 Explosiva ämnen och föremål Explosivämne Trotyl
2 Gaser Tryckkondenserad gas, B Gasol
2 Gaser Tryckkondenserad gas, G Svaveldioxid
3 Brandfarliga vätskor Vätska, B Bensin
3 Brandfarliga vätskor Vätska, B och G Propylenoxid
6 Giftiga ämnen Vätska, G Dimetylsulfat
8 Frätande ämnen Vätska, F Svavelsyra

Beräkningar av konsekvenserna från dessa representativa scenarier genomfördes i samband med
att Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (2007) togs fram och fastställdes. För var och
ett av dessa representativa scenarier genomfördes beräkningar med olika typämnen för att
komma fram till ett dimensionerande konsekvensavstånd. Beräkningarna genomfördes med
10000 stycken simuleringar, för att variera vindhastigheter, hålstorlekar för utsläpp och så
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vidare. Det dimensionerande avståndet fastställdes som det avstånd som understegs i 80 % av
fallen.

Tabell 7 - Dimensionerande avstånd för representativa scenarier för olika skadehändelser vid transport av
farligt gods. B=brännbart, G=giftigt. (6)

RID -klass Typ av gods Skadehändelse Dimensionerande avstånd
1 Explosivämne Detonation 110
2 Tryckkondenserad gas, B UVCE 20
2 Tryckkondenserad gas, B BLEVE 320
2 Tryckkondenserad gas, B Jetflamma 25
2 Tryckkondenserad gas, G Giftmoln 150
3 Vätska, B Pölbrand, direkt 30
3 Vätska, B Pölbrand, fördröjd 50
3 Vätska, B, G Pölbrand, direkt 30
3 Vätska, B, G Pölbrand, fördröjd 50
3 och 6 Vätska, B, G Giftmoln 110

Figur 8 - Fördelning över dimensionerande avstånd vid varierande parametrar för representativa scenarier
för olika skadehändelser. Totalt 10000 simuleringar ligger till grund för redovisningen. (6)

6.1.3 FÖRUTSÄTTNINGAR

Beräkningsmodellen bakom individriskberäkningarna är framtagen av Tyréns AB (före detta
Øresund Safety Advisers AB) i enlighet med beräkningsgång, antaganden och resonemang
presenterat bland annat i RIKTSAM (1) från Länsstyrelsen i Skåne.

Individrisken är beräknad med hänsyn till planerad bullerreducerande åtgärd. Det innebär dels
att brandfarlig vätska inte kan rinna in på området, dels att urspårande tåg ej kan spåra ut mot
området. Beroende på utformning av bullerskärmade åtgärden, ex. vall eller plank, hindras delar
av värmestrålningen från en brand. Detta tas dock inte hänsyn till i beräkningarna, vilket ger ett
mer konservativt resultat.

6.2 SAMHÄLLSRISK

Vid beräkning av samhällsrisk har hänsyn tagits till järnvägen, frekvensen för olycka med farligt
gods och hur fördelningen av farligt gods ser ut på järnvägen osv.

Den yta som undersökts är för ett 1 km2 stort område. Befolkningstätheten som använts är 637
personer/km2. Siffran är hämtad från Statistiska centralbyråns databas och gäller för Önnestads
tätort år 2016. VTI (5) använder generellt sett 2500 personer per km2 för ”stad”. För att ta
hänsyn till framtida exploatering har planområdet speglats för området norr om järnvägen som
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idag utgörs av åkermark. Markanvändning som tagits med i beräkningarna är äldreboende,
förskola, villaområde samt flerbostadshus. Avstånd från järnväg som använts till område med
flerbostadshus är 26 meter. D.v.s. kortast tillåtna avstånd enligt beräknad individrisk och
riktlinjerna i RIKTSAM. Avstånd till äldreboende, förskola och villaområde är satt till 198 m ,198
m resp. 117 m. Avstånden är uppskattade utifrån illustrationsskiss i planbeskrivningen.

I Tabell 8presenteras uppskattad tillkomst av personer för respektive markanvändning inom
planområdet samt antaganden som gjorts kring antalet personer som befinner sig ute respektive
inne under dygnets olika tider.

Tabell 8 - Indata rörande befolkningstäthet på utredningsområdet

Antal
enheter

Personer/
enhet

Fördelning över dygnet
Ute Inne

Äldreboende 119
lägenheter

1,5 Natt 1% 99%
Dag 7% 93%

Förskola 1 förskola 178 (0 antas
nattetid)

Natt 1% 99%
Dag 18% 82%

Villaområde 70
lägenheter

2,2 (hälften
antas dagtid)

Natt 1% 99%
Dag 7% 93%

Flerbostadshus 111
lägenheter

2,2 (hälften
antas dagtid)

Natt 1% 99%
Dag 7% 93%

För villaområdet samt för flerbostadshus antas befolkningstätheten halveras under dagtid. På
förskolan antas befolkningstätheten vara 0 under nattetid. Enligt statistiska centralbyrån (7) bor
det i snitt ca 2,2 personer per bostad i Sverige. Snittet antas vara något lägre för äldreboende.

Tabell 9 – Andel som antas omkomma för respektive scenario

Scenario Andel som dör ute Andel som dör inne

Detonation 50% 50%

UVCE 50% 0%

BLEVE 90% 10%

Jetflamma 50% 0%

Giftmoln 90% 10%

Pölbrand direkt 40% 0%

Pölbrand fördröjd 20% 70%

Pölbrand direkt 40% 0%

Pölbrand fördröjd 20% 70%

Giftmoln 30% 10%

Giftmoln 30% 10%

Frätskada 40% 0%

6.3 RESULTAT

I avsnitt 3 Riskanalys presenteras resultaten av beräkningarna av individrisk och samhällsrisk.

6.4 OSÄKERHETER

Kring en riskanalys av den här omfattningen, med mängder av information och underlag samt
därtill beräkningar med antaganden, indata och modeller, finns det såklart en rad osäkerheter.
Genom kunskap kring osäkerheterna är tanken att skapa en bättre förståelse för resultatet, en
större robusthet i resultatet och ökad medvetenhet om dess brister.

Olycksfrekvensen för järnvägsolyckor är beräknad på en sträcka av 0,3 km. Beroende var på
denna sträcka olyckan inträffar blir avstånd till olika delar av området olika långt. I
extrempunkterna uppgår avståndet till 1 km. Valet av denna längd på sträckan är ett
konservativt ställningstagande, med bakgrund av det faktum att merparten av skadehändelserna
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har ett betydligt kortare påverkansavstånd i större delen av fallen och därför egentligen inte
borde finnas med i individriskresultatet.

Beräkningsmodellen för att räkna fram individrisken utomhus på olika avstånd, liksom andra
modeller, är i mångt och mycket en förenkling av verkligheten. Beräkningsmodellen är uppbyggd
av underliggande modeller kring olycksfrekvenser och konsekvenser från skadehändelser.
Genom att basera resultatet på beräkningar med 10 000 stycken iterationer, körningar av
modellen, fångas dock bredden i utfallen upp och man kan lindra faktumet att det i grund och
botten är förenklingar.

Osäkerheterna kan påverka den beräknade risknivån både uppåt och nedåt. Det finns
skäl som talar för att beräkningen av risken är att betrakta som konservativ och att
valda indata innebär en förskjutning mot högre risk.
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